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\\sze-lkiego pl'a wdopooo·bieńa.twa wybuchnie slraJk.
Ł ó d t, 30 lipca
Najbardziej chyba. upośledzeni sę.
tak zwani robot!licy 5-ezoll'Jwi, a 4ciśleJ
mówią.c robotnicy, zatrudnieni na sezonowych robotach publicznych. Sę.
to właściwie zawodowi bezrobotni,
którzy na sezon letni otrzymuję. na
pewien c;zas pracę. Praca dla tyc.h
lud~i jest wytchnieniem
po większą
część
roku trwającej bezczynności
i jedynym źródłem dochodu, który ma
im dać ja.kę. taką. egzystencję w ciQ-gu
zimy.

to przekonamy się, że liczba zatrudnionych na robotach pUblicznych stanowi zaledwie 20 pet. Jest to oczywiIŚcie zbyt mało, reszta bezrObotnych
żyje kosztem funduszów publicznych;
jakie to jest życie, - lepiej nie mówić,
Ale i życie tych, którzy znaleźli się w
tynf szczęśliwym położeniu i pracę 0trzymali, jest t~'lko nędznQ- wegetacją.
Jak się bowiem przedstawiają za-

Praca sezonowa

jest zjawiskiem,
i wszędzie. Olbrzymia dziedzina robót publicznych
D;loże być wykonywana tylko w porze
letniej. Ale w czasach normalnych
robotnicy w tvm sC'zonie robót zarabiają. tyle, że wystarcza im to na całoroczne utrzymanie. Żyjemy jednak
w czasach nienormainych. Klęskę. doby obecnej stało si.., bezrobocie. Pod
tym ką.tem patrzy ~ię na zagadnienia
gospodarcze i dlatflgo to ofiCjalną. polityką. rzą.du jest rozładowanie bezrobocia. Chcianoby 2'atl'udnić jak najwięcej
(to najwięcej jest zawsze za
małe), brak jednak na to funduszów,
toteż rObotnicy
otrzymują głodowe
Wprost zarobki.

Jak jest w

Łodzi

Znikoma liczba zatrudnionych
Jeśli weźmiemy pod uwagę. że w
pow. łódzkim i łęcz.,·ckim jes,t wszystk rl, bezrobotnych 38 tys., a więc na
samą Łódź pl'zypadqje okolo 20 tyi" ..

.

W Łodzi tak się już uta.rło, że ro-boty sezonowe rozpoczyna się w •••
maju i to na początek zatrudnia się
zaledwie kilkuset robotników. W bieżącym sezonie np. przez cały prawie
przysługuje mu zasiłek. Przez 13 t} godni pobiera on 22 zł na dwa dwa tygo- maj pracowało zaledwie 200 robotni.
dnie, czyli na dzień przypada jeden ków, dopiero później zaczęto przyjmo-złoty i 60 gr. To jest suma, która nie wać dalsze partie bezrobotnych. Norpozwala człowiekowi umrzeć, ale wy- malnie więc większość pracuje w
najlepszym razie przez pięć miesięcy.
żyć za nią. Jest męką..
A teraz przeprowadźmy pewne ob- Od tego jednak trzeba odjąć czas
liczenie. Przyjmijmy w najlepszym' strajków, które jU7. tradycyjnie }}0wypadku, że robotnicy pracują. przez dejmowane sę. przez zrozpaczonych
sześć miesięcy w roku, przez trzy mie- robotników w celu wywalczenia lepsiące
uje
omogę,a przez trzy szych warunków w sumie pozostałych
czterech miesięcy pracy.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że obliczenia urzędowe są niedokładne i
faktycznie znacznie przekraczają. tę
normę, to jasnym się stanie, że przy
tych zarobkach robotnik głoduje. No.
ale robotnik sezonowy w czasie pracy
ma sobie zaoszczędzić, aby mógł przetrwać okres zimowy. Z czego ma on
jednak odłożyć trochę pieniędzy, kiedy
zarobkiiego są niżej wszelkiego minimum. Prawda, po zamknięciu robót

Bez widoków na lepsze
J tak z roku na rok i nie ma nadziei
na jakąkolwiek poprawę. I czy się
wtedy można dziwić, że kroniki notuję. niemal dzień w dzień samobójstwa z lapidarnym i suchym komentarzem "z pOWOdu braku środków do
życia", czy się potem można dziwić,
~e tak wygłodzony robotnik podatny
Jest na podszepty wysłanników czerwonego Kremla? Wielu robotników
zarabia w ciQ-gu całego sezonu zaledwie tr~ysta. Złotych, na cały rok przypada WIęC me cała złotówka na dzień.
Zapytaliśmy takiego właśnie robotnika, jak w takich warunkach może za

'1

Jak jest w Łodzi'[ Roboty jest moc.
Zburzyć stare. szpetne, walące się ruder.,', zerwać te słrnne łódzkie bl'uki,
pobudować nowe, przeprowadzić sieć
kanalizac.\ .ino-wodo<,ią.gową, uporząd
kować place i ogrod~' . Przy tych robotach znalazłOby tysiące i dziesiątki
tysięcy robotników
zatrudnienie. A
tymczasem dziś w Łodzi i najbliżE'z/'j
okOlicy zatrudnionych jest 7 trs. ludid,
na robotach zaś magistrackich ~.900.

. dopiero w maj u...

złotych.

Przy takich zarobkach robotnik głoduje

Praca sezonowa
występuję.cym zaw~ze

robki robotników, zatrudnionych na miesią.ce nie, czyli przełożywszy to na.
robotach publicznych? Dzienna staw- Język życiowy robotnik sezonowy
ka wynosi 4: zł 40 gr. I'obotnicy pracu- przez pół roku nie dojada, przez trzy
ję. tylko przez 5 dni w tygodniu. ZamiesiQ-ce głoduje, a przez trzy następ
robki tygodniowe wynosz~ więc 22 zł. ne miesiące żyje w nędzy i rozpaczy.
Według urzędowych obliczeń dzienny
Ale nie każdy pracuje nawet przez
koszt utrzymania wynosi 4: zł 77 gr, ty- pół roku.
godniowy zaś okrągło 33 zł. Do urzę
dowego minimum brakuje więc aż 11 A sezon robót rozpoczyna się

l

tę

Roboty bruika..rs1tie na ulicach Lodzi.

sumę

wyżyć?

- Ano jakoś żyję - odpowiedział.
- Rano jadam kartofle, na obiad kart~fle, na kOlację też kartofle, do pracy
blOrę sobie flaszkę herbaty i suchy
kawałek chleba. Ale nie raz. nie dwa"
przyjdzie w cią.gu zimy, że nie jadam
~e .swoją. rodzinę. przez cały dzien. I to
lUZ od sześciu lat tak żyję. Sam się

l
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dziwię, że jeszcze chodzę po tym
świecie.
- ~
I dziwić siQ naprawdQ należy, jak
ten człowiek przetrwał przez tyle lat
i. jak dziś może jeszcze pracować tak
ciężko. Bo praca na robotach jest cięż
ka. Bez wzgl~du na pogodę czy deszcz,

czy

upał

trzeba

pracować

w dusz-

nych, smrodłiwych ulicach przy roba.
tach ziemnych czy brukarskich.

Widmo strajku
Robotnicy zażadali ostatnIo iO pct
podwyżki. 'Kołatali już wszQdzie. interweniow~li nawet u premiera.
Bez
skutku. Stanęli wobec widma strajku.

bę
dą strajkować; może coś uzyskają, ale
stracą
całodzienne zarobki,
wywalczona podwyżka już tego nie zrekompensuje. Zimą zaglądać będzie do ich
mieszkań nędza i rozp"l.cz. Oto jest do-

Przez kilka dni czy nawet tygodni

la robotnika sezonowego, zawodowego
bezrobotnego.

V/ui~~a iH~oń~ki! wkrU[IJły ~o '!~inu
Walki stają się coraz krwawsze -

S z a n g h a j. (PA T) Z półoficjal
nych źródeł Nankinu donoszą, że 29
armia chińska ewakuowała o godz. 8
Pekin, dokąd wojska japońskie wkroczyły nieco później. Komunikacja telegraficzna i telefoniczna jest przerwana
T o k i o. (PAT) Operacje wszczęte
wczoraj rano przez wojska japońskie
w Chinach północnych w celu usunię
cia z okręgów Pekinu i Tien-Tsinu
chillskiej 29 armii zostały przeprowaDzone.
\Vojska japo!lskie, otoczywszy Pekin od strony północnej, poŁudniowej
i WSChodniej, zdołaJy zmusić do ustą
pienia 29 armię. Lotnicy japolJscy bombardowali kwaterę główną 38 dywizji
w Nan-Juan, a 37 dywizji w Si-Juan.
ł{astępnie wojska japollskie
odcięły
odwrót w kierunku Peł<inu.
Oddziały zdą1.ające w kierunku SiJuan wraz z oddziałami, znajdującymi
się w Feng-Tai, rozpoczęły natarcie na
wojska chillskie w Szan-Jamenkau,
Wam-Ping i Luku-Cziao.
T o k i o. (P AT) \,r edług wiadomości otrzymanych
z Pekinu, wojska
chińskie 37 dywizji wycofały się z miasta, w którym panuje zupełny spokój.
Z ulic usunięto barykady.
Japoilskie władze wojskowe postanowiły przeprowadzić do końca zarzą
dzenia karne przeciwko chiJlskiej 29
armii. Samoloty unosiły się dziś rano
nad Pekinem, rzucając odezwy zawiadamiające o wycofaniu wojsk 37 dywizji z miasta i uspaknjące mieszkallców.
.. 'fientsin. (PAT). Kanonierki japońskie, stojące w porcie Taku, nadal
ost.rzeliwują wybrzeże.
Samoloty japońskie- bombardują na linii Pekin Hankou wszystkie pociągi, idące w
kierunku północnym.
Tientsin. (PAT). Chillska agenc.ia "Central News'" donosi, że podczas
gdy sytuacja ChińczykÓW na froncie
pekińskim się pogorszyła, powst.ał w
nocy nowy front w Tientsinie, który
poważnie z.agraża tamtejszemu g'arnizonowi japońskiemu, a t~kże konce-

Położenie na poszczególnych

sjom zagranicznym, mogącym znaleźć
się pod ogniem wojsk chil'lSkich, naCierających od południa i południowe
go wschodu.
Dowództwo japońskie donosi, że
ponieważ
działania wojsk chińskich
z~grażają
Tientsinowi,
dowództwo
zażądało
wycofania wojsk chińskich

Poważna

odcinkach

na odległość 11 km od miasta, zgodnie
z postanowieniami protokólu bokserskiego. Przedstawiciel japońskich
władz wojskOWYCh oświadczył, że w
razie odrzucenia przez Chińczyków
żądań
japOllskich wytworzy się w
Tientsinie groźna sytuacja. Wypady
wojsk chińskich ustały o świcie, jedy-

operacja bez znieczulenia

Pacjent nie c~ul !tadnego ból u" gdy~ był ~łf.pelnie pijany
War s z a w a. (Tel. wł.). Przed kil-l sowano narkozy. Chirurdzy zeszyli
ku dniami do jednego ze szpitali war- wszy~tkie mięśnie i unieruchomili odszawskich. karetka pogotowia przy- powiednim opatrunkiem głowę. Poniewiozła w nocy 2G-letniego Józefa Troważ istniała obawa zgonu
pacjenta,
jaka, znanego awantur.nika, któremu przywołano księdza z Ostatnimi Sa33-letni brat Leonard zadał długim T10- kramentami.
żem głęboki cios w kark.
Stan ranOperacja udała się doskonale. Już
nego był bardzo groźny, gdyż prawie po trzech dniach stan rannego poprawszystkie mięśnie były przecięte l gło- wił się do tego stopnia, że n-ależy 'on
wa chwiała się bezwładnie na wszyst- do naj weselszych łudzi na pokoju. Nie
ke strony. Po przywiezieniu do szpi- zdaje on sobie też sprawy, jak ciężką
tala zabrano go natychmiast na salę przeszedł operację. W kołach lekaroperac~rjną. i przystą.piono do operacji.
skich wypadek ten uważany jest za
Trojak był tak pijany, że nic nic czuł duży sukces chirurgiczny. (w)
co się z nim dzieje i dlatego nie zastofi

Aresztowanie uczestników
zajść myślenlckich

l{ rak ó w. (PA Tj. Aresztowano tu
14 osób, m. i. studenta Wąchałę, który
został zwolniony podczR,5 rozprawy o
udział
w wyprawie Dobosz~'ń8kjego
na ~Iyślenjce i po wyroku został zwolniony z więzienia.

nej drukarence w \Varszawie, która
mieści się w osobnym
pokoju zakła
dów drukarskich w dzielnicy żydowskiej. Ogółem zatrzymano 24 osoby.
Skład główny odezw komunistycznych
mieścił się przy ul. Przejazd, dałsze
składy zaś w Mokotowie i na Bródnie.

Krwawy zatarg O dz·,ewczynę

(Tel. wł.). Policja
komunistka Chana
Kapłan, odwiedzaję, c różne osoby, pozo~wia u nich jakieś paczki. Komunistkę zatrzymano, a u osób przez nią
odwiedzanych urządzono rewizje. Przy
tej sposobności skonfiskowano iO kg
bibuły, drukowanej w zakonspirowa-

Kra k ó w. (PAT.) W Piaskach
Wielkich p(}d Krakowem doszło do
sprzeczki między trzem,p młodymi
łudźmi, starającymi się o względy 20letniej Olgi Hoydówny. Podczas tej
sprzeczki 21-letni Józef Nowak z Piasków wystrzałami rewolwerowymi połOŻYł trupem 23-letuiego Stanisława
Luranca z Krzeszowic, ciężko zranił
25-1etniego Rudolfa Górę z Gołkowic,
oraz lżej zranił Olgę Hoydównę.

List adresowany do dra Władysława Tempki

to wszystko na serio.
Pisze Pan m. in. w swoim artykule,
mającym być godną. odprawą na artykuł "Warszawskiego Dziennika Narodowego" pt. "Zmierzch Chadecji" na

Na

kł'awt:d~i

Obecnie artykuł Palls·ki przedrukowuje w całości ze zlośliwymi komentarzami cała prasa żydowska w Polsce. Nie potrzebuję dodawać, że art ykuł Pański jest wodę. Ba młyn żydostwa, które nie stara si-ę nawet ukryć
wielkiej swojej radości z tego powodu.
W dobie poz~· tywllej walki o unarodowienie na>:z{'(w l.ycia społecznego,
gospodarczeg'o i lZulturulllcgo, w dobie
u7,yskanych już wspaniałych rezultatów na wielu odcillkach, w d<lllie żywiołowego huuzenia się calego Narodl!, skiel'owuj~cego zgoJnie swe ,,,ysiłki uo zbudowania sobie bytu. niezależnego od różnych obcych i ~zkollJiwych wpływów, \\' dobie \Yła~nie największego wysiłku wszystkich warstw
sp·ołeCZe!lstwa, Pan pUblikuje artykuł,
który daje do ręki broń wlaśnie tym
wTogom, przeciwko którym obecnie
już zgodnie cały lTaród walczy.
Taki jest zewnętrzny efekt Pański ego al'lykułu. Czy o taki właśnie
efekt Panu chodziło - nie wiem. Ale
wiem natomiast co innego. To mianowicie, że treść tego artykułu i sposób argumentacji przypominają niech Pan ~aruje to poró.wnanie - d~S}- i fochy Jedena tOlatkow, w rodzajU
"powiedziałeś mamie, że mnie Władek
pobił to ja cię za to wydam, żeś zjadł

konfitury..."

War s z a wa.

zaobserwowała, że

dnia

Szanowny Panie Doktorze!
Na lamach katowickiej "Polonii"
opublikował Pan artykuł poJ nagłówkiem "Rasowe i twarde Stronnictwo".
Hasowe i twarde użył Pan w cudzysłowie.

Aresztowanie komunistów

Jak domyślam si~, w założeniu
Pańskiego artykułu bylo
udowodnie-

l'ie wszystkim, że ChrzeŚCijańska Demokracja na Śląsku nie jest u zmiel'zchu. Zresztą sam Pan się przyznaje,
że artykU'ł Pa11ski napisany zo·tał na
skuŁek notatki ,,\Varszawskiego Dziennika Narodowego" pt. "Zmierzch Ch. D.
na Śląsku".
Normałny czytelnik od normalnego
publicysty oczekhvałby właśnie udowodnienia, że tak nie jest, że Ch. D.
na Śląsku i w ogóle wszędzie nie znajdli.je się u zmierzchu, że Ch, D. przeciwnie rośnie na siłach i zdobywa coraz to szersze koła społeczellstwa dła
swej idei. Byłoby to i logiczne i uzasadnione w zwią.zku z artykułem
,,\\'arszaw.'kif'go DzielJ1lika Nal'otlowego". Tymczasf'm Pan tego nie robi.
Nie wiem, z jal{ieh pl'ZYC7.:"ll. Czy nie
n'ógł Pan znaleźć na to odpowie(lnich
argumentów i dowodów? Nie chcę w
to wnikać. Chociaż równałOby się to
temu, że ,,\Varszawski Dziennilc .Narodowy" miał rację. No, więc w takim
razie po co pisać na ten temat.
Tak powilIno wrg1ądać to normałHie w~l'ód polityków i publicystów, do
których Pan się niewątpliwie zalicza.
Ale pisząc ten artykuł, musiał Pan
zapomnieć o tych zasadniczych rzeczach, gdyż inaczej trudno byłoby uwierzyć, że wJaśnie ten artykuł wyszedł spod pióra Pana. No, chwilowa
słahość, ludzka. r7: ec.7..
.
Ale słowo Się JUZ napisało. I trzeba ponieść za nie odpowiedzialność i
nie miet pretensji do tych, którzy, nie
wnikając w chwilową słabość, wezmą

1

f'ląsku:

"Dlatego postanowiliśmy zdemaskować kłamstwo, otworzyć oczy ła
twowiernym i zbałamuconym, że
stronnictwo to (Stronnictwo Narodo"'e - przyp. mój) pod dzisiejszym
kierownictwem nie ma nic wspólnego z prawdziwą demokracją, że z

nie w Taku Japończycy, wspomagani
'przez torpedowiec, starli się z Chiń·
cilykami.
.
Tokio. (PAT). Japońskie działan:a
wojenne w Chinach północnych rozwija.ią się planowo. Z chwilą. <;>bsadzenia Nanyuan 38 dywizja chiJlska za.
stała
całkowicie
wyparta z obszaru
Pekinu. W Tientsinie trwają zacięte
walki wzdłuż linii kolejowej, łączącej
dworzec wschodni z zachodnim.
Szanghaj. (PAT). Wedle otrzymanych tu wiadomości wyjazd gen.
Sung-Cze-Juana z Pekinu i przekaza·
nie prZeZe!l stanowiska przewodniczą.·
cego rady politycznej prowincyj Hope~
i Czahar gen. Cz.a.ng-Tsu-Czungowl
odbyło się pod presją generałów
Ju-Sana i Czang-Tsu-Czunga, ktorz~
mieli zagrozić gen. Sung-Cze-Juanowl
uwięzieniem,
jeśli nie zgodzi się na
wyjazd. Obaj wspon::.niani generałowie
mają. zamiar w porozumieniu z włn.
dzami japońskimi utworzyć nowy
rząd w Peldnie o ch ar.akterze na pół
autonomicznym. Na razie ma być powoł,anv w Pekinie do życia rząd tymcz,asowy z udziałem wybitnych oby·
wateli.

!'zi-

Tien-tsin w

płomieniach

T i en t s i n. (PAT). 20 samolotów
japol'iskich bombarduje punkty dziel·
nicy chińskiej, pOSiadające znaczenie
wojskowe: dowództwo chińskiego gar.
nizonu, komendę chillskiej policii.
dyrekcję kolei oraz budynki dzielnicy
chińskiej,
obsadzone przoz chińskie
oddziały.

Budynel{ Asiatic Petroleum Company (koncesja angielska) został podpalony przez wojska chińskie podczas
natarcia na wschodni dworzec .w
Tientsinie.
Tientsin. (PAT).
Na skuteIC
bombardowania przez samoloty japO!lskie wojsk chińskich płonie wiele
budynków, jak uniwersytet, dworzec
główny i kwatera główna milicji.

Z wojny

hiszpańskiej

B i l b a o (P AT).

rządowych wykonały

Oddziały wojsk
gwałtowne na-

tarcie na Castroalen i Lanevara, któ·
re powstal1cy zajęli przed trzema tygodniami. Pozycje te mają. doniosłe
znaczenie taktyczne, górując nad ea·
1ym terenem, położonym na południa.
wy-wschód od Santander. Atak wojsk
rządowych został poprowadzony przez
4- bataliony milicji. Lotnictwo powstań
cze jeszcze przedtem sygnalizowało
koncentrację wojsk przeciwniI{a za:
pierwszymi liniami okopów. Skierowana w tę stron-ę artyleria rozpoczęła
ogień,
zadając milicji ciężkie straty.
O godz. 18,30 milicjanci cofnęli się.
pozostawiając na polu wielką ilość za·
bitych.

l
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niem Pańskiego artykułu jest taki
kwiatek:
"A jeżeli już tak nieprzyzwoicie
zarzucacie nam zmierzch Ch. D., to
może podać nazwisak śllpskich fila·
rów, którzy od szeregu lat w okresie Brześcia żyli z sanacji, a dotychczas utrzymują. z nią najbliższe,
serdeczne stosunki i znaczne zyski
czerpią·"

Daruje Pan, Panie Doktorze, ale
tak samo by powiedział mały Kazio:
,.Powiedziałeś mamusi, że BoJok mnie
pobił, to ja cię wydam, żeś zjadł kon·
przedziwną
łatwością.
naśladuje
wzory hitlerowskie i faszystowskie, fitury .. .'· ~o bo d<lprawdy trudno jest
zrozumieć, co ma wspólnego zmierzch
że opowiada się za dyktaturą w Polsce, że, wyznają.c zasadę rasizmu, Ch. D. z tym, że jakiś pan X utrzymutoleruje na swoich kierowniczych je stosunki z "sanacją" i czerpie z niej
stanowiskach ludzi, związanych z znaczne zyski.
Jeżeli już Pana Doktora taki temat
Żydami materialnie."
nęci, to przecież
nic prostszego, jak
A więc zamiast rzeczowych argu- napisać osobny artykuł o Panach
melitów. którf'by zbiły twierdzenie I1,sach, kumajQ,crch się z "sanacją." i
,.\Varszaw"kiego Dziennika Naroda. rt}hi:tc~'ch z niq, intere." y. AI~ nie
wego" o 7.mierzchn Ch. D. stek niepo- można przecież tego mieszać 7. artyku\\'f\żnyrh 7.l\l'zutów.
łem, który ma udowoclnić,
że Ch. D.
I w dl\l~7.ym ciągu w tym samym nie przeżywa swego zmierzchu ...
tonie poLl f\(tJ'esem Stronnictwa Narol\lałego I{azia poprostu wzięłoby się
C:owego:
na kolana i wl~piło parę soczystych
,,'V całej Polsce jesteście również klapsów. Natomiast w stosunku do
sami i całkowicie ooosobnieni, choć- Pana, Panie Doktorze, jako do polity~
hy z tej prostej przyczyny że w wa- k(-1 i pUblicysty, w pewnej mierze 1'ÓW>:zej chorobl iwej fantazji wydaje się llież odpowiedzialnego za obecne jak i
wam, że tylko wy sami, bez czy jej- przyszłe dzieje naszej Ojczyzny, nalekolwiek pomocy, potraficie wybawić ży wyciągnąć inne konsekwencje.
Polskę. Już dawno nie nowi edzia- Mianowicie stwierdzam, że artyku·
no wam tej prawdy, więc musicie łem swoim, przedrukowanym przez
ją przyjąć od tej Ch. D., którą chcie- całą prasę żydowską w Polsce, celolibyście widzieć w okresie "zmierz- wo, czy. nie celowo zaszkodził Pan nie
dm."
tylko ruchowi Stronnictwa NarodoweItd. Hel
go, ale równocześnie własnej swojej
,.
Chadecji, która również stoi pod obJednym słowem caly artykUł Pań 7 strzałem międzynarodowego żydostwa.
ski zawiera same zarzuty pod adresem Dowodzić tego chyba Panu nie poStronnictwa Narodowego. Ukoronowa- trzebuję.

I

1mb. Połocki o prowokacji Żydów
Oficjalny
'wtrqcanie

pr~edstawiciel

się Żydów

do

Polski

wewtłętr~nych

N o w y Jor k. (P AT). Przed wyjazdem na urlop do Polski amb. Potocki udzielił dłuższego wywiadu korespondentowi "Dziennika Polskiego"
w Detroit w sprawie ostatnich wystąpień Żydów.

Ambasador zaznaczył, że niektórzy
przewódcy
Żydów
amerykańskich
prze~awiając w imieniu ogółu, reprezen tUJą faktycznie tylko pewną ich
część. Swymi nie'powołanymi wystąI?ieniami sprawiają oni, że położenie
Zydów polskich ulega zaognieniu.
Zamiast zgłaszać nieprzemyślane
pr~tes.ty i tendencyjnie interpretować
dą~ell!a rządu przewódcy winni pomagac swym współbraciom w Polsce

Francuska gwardia cywilna usuwa zapory z berlinek, które utwol'z~Tli na
Sekwanie strajkujący robotnicy transportowi.

Na uboczu

Frazesy, frazesy, frazesy ...

łagodnie

traktuje be~c~elne
stosunków polskich

przez czynne popieranie akcji w kierunku udoostępnienia obszarów emigracyjnych, uwzględnienia polskich
żądań surowcowych oraz starać się
przyczynić do ogólnej poprawy gospodarczej,
Od r e d a k c j i. Nie znamy dokładnej treści wspomnianego wywiadU.
jednak już na podstawie podanego powyżej krótkiego streszczenia trudno
nie wyrazić zdziwienia, że oficjalny
przedst.awiciel Polski tak łagodnie
traktuje to nacechowane typowo semickim tupetem mieszanie się do naszych spraw wewnętrznych i przedstawianie ich celowo w fałszywym świe
tle.

Okradł Polakó\v i zwiał do Niemiec!
Skalłdalic~na

afera

tV

. T o r u 11. (Tel. wł.). Dopiero teraz
uJaWl1l0no skandaliczną aferę, która
przed kilku t~"godniami wydarzyła się
w Lubiance. w po\\". tOl'Uilskim.
Przed około 2 i pół laty wydzierża-

powiecie

Aresztowanie

urzędnik~ sądowego
K a t o w i c e. (AJS). Jak się dowiadujcnw, wladze dokonal~" aresztowa.nia wrższego urzędnika Sądu Grodzkiego w Katowicach Figmy z Katowic. Równocześnie z Figmą. prz~Ttrzy
mano drugiego ulz~c1nika, którego po
przesluchaniu przez sędziego śledcze
go ,,"~'puszczono na ,,·olną. stopę i peł
ni dalej swe czynno§ci służbó"-e.
Nowe to al'esztowanie po7,ostaje w
łączności z głośną. aferą sądową.
sekretarza aclwokackiego Tadeusza Jaworskiego i to·warz:vszy. Figma pełnił
czasowo w zastępstwie będącego na.
urlopie
],asjera
Sądu Grodzkiego
funkcje w kasie i w okresie tym miało
mieisce najwięcej wypadków podejmowania przez Jaworskie~o depoznów
przy pomocy sfaszowanvch postanowień sądowych. Szczegóły obecnych
dochodzeń trzrrnane są w tajemniCY·

Co

inni

Całe szczęście

tm·uń.skiJn

z wszelką. dokładnością i dopiero w ostatnim półroczu powstawały coraz
większe zaległości za dostawy mleka.
Wreszcie w nocy z 5 na 6 'lipca br.
Mauser wszelkie ruchomości załado
wał na dwa samochody ciężarowe i 2
wozy i znikł bez śladu. Nazajutrz dostawcy wszczęli dochodzenia na wła
sną. rękę i stwierdzili, że Mauser zbiegł
do Gdańska. Zawiadomiony telefonicznie torm1.ski wydział śledczy rozesłał telefonogramy
do
wszystkich
przejść granicznych, lecz było już za-

piszą

Za miesiąc będą otwarte w myśl reform jędrzejewiczowskich licea pedagogiczne. Dotychczas jednak nie ma
programu nauczania w tych liceach,
wykładowców jak i. podręc~ników.
Całe szczęście, ze Jak :pod~J~
Myśl Narodowa" nie ma rOW11lez
kandydatów na słuchaczy.

Ukazał się pierwszy numer ,,~nodej
Polski", miesięcznika będącego organem "Związku l\Iłodej Polski", czyli
organizacji "młodzieżowej" "OZN". ZaKorupcja wyborcza
wiera on m. i. krótki artykuł płka Koca.
Jak wiadomo, książę J. H. v. Pless
Artykuł ten nie prz~-nosi nic nowew liście otwartym ogłosił, że dał w
swoim czasie "pokaźną sumę" kierowgo. Jedynym charakterystycznym jepóźno.
nictwu B. B. W. R. na cele wyborcze.
go szczegółem jest to, że płk Koc pisze
Oszusta. który poszkodował rolni- W związku z tym ogólnie spodziewano
w nim nie o "konsolidacji" narodu,
ków z Łążyna, Lubianki, Bierzgłowa się wyjaśnień kier0'Yników da~nego
jak to się mówiło dotychczas, ale o
i
innych okolicznych wsi na około 13 B. B., nikt jednak z Ich grona me za."ujednoliceniu". ~focno to trąci hitletys.
zł, zaginą.ł bez śladu. Dotychczas
brał głosu w tej sprawie.
rowskim "Gleicbschaltung".
nie wiadomo, jak wielkie są. zaległości
"Czyżby - zapytu.je "Robotnik" - doRównocześnie P A T donosi, że gdzieś
je~w wobec urzędu ~karbowego.
prawdy pp. kierowmcy d.awnego BBWR
nad Pilicą odbył się obóz dla kierowNieczynna mleczarnia w Lubiance
Należy zaznaczyć,
że
Mauser po- nie rozumieli że oskarżema tego rodzaju,
ników "Związku Młodej Polski".
wił nieczynną mleczarnię w Lubiance, szkodował głównie polsl<ich rolników,
jak to, które 'przypadkiem zgłosił pod ~ch
"Kulminacyjnym donosi PAT która iest wlasnością, polsldej spół a Niemcom w przeddzień ucieczki wy- adresem p. J. H. PIes s, są traktowane, Jak
świat długi i szeroki, bardzo a bardz!?
punktem ieleowej pracy kursu, było prze- dzielni, pewien SzwaJcar narodowości płacił zaległości.
mówienie kierownika obozu, p. Jerzego niemieckiej \Yalter Mauser. Dzierża
Docbodzenia w tej sprawie prowa- s:.rrewo? W niektórych Stanach .;\merykl
Północnej, w Kanadzie, w DanII poRutkow"kieg~ o. kanieczno.ści elokona~la I wca przez dwa lata reo-ulował zapłaty
dzi Prokuratura w Toruniu.
wstają z takiet, njawnień procesy o kowstrząsu w zyClU społeczenstwa pOlSkIe-I
to>.
rupcję wyborczą."
go ella wydobycia z niego uśpionej ener----------------gą narodowej.
Kierownicy dawnego B. B. mogą odwywiązała
się
ł
powiedzieć, że... papiery i książki
"Po
przemówieniu
tym
dyskusja o wysokim napięciu uczucioę
B. B. \V. R. zostały spalone, o czym
wym, która związała uczestników obozu'
" . ,
iW
swego czasu powiadomiono społeczeń
nierozen\'a lnymi więzami wielkiego pr1.e- ~
Nienotowałły tł.'ypadek tv d~iejach Jnedycyny ~dar~yl się
życia i mocnym pO!3tanowieniem wy trwa- \
stwo. Nie ma więc potrzebnych matełej prac~- ella zbudowania wielkiej i pona PO'lnorztt
riałów ...
tężnej Polski."
Ś w i e c i e 11. \V. (Tel. wł.). \\1 miej- ształcił ją zupelnie i uczynił bardzo
Konfisllała broszury
Cóż o trm sądzić? Ano - zbiór frascowości SwaJ'oż~'n zdarzył się nienonieszczęśliwą,
nikomu
nawet nie
\V
połowie lipca Maria Jehannezesów niczego nie wyjaśniający, jak towan~- dotąd w dziejach medycyny wspomniała o swej przygodzie i przy\Vielopolska,
współpracowniczka "Kusię tego można było spodziewać.
wypadek.
gotowała się na niechybna śmierć.
riera Porannego", rozesłała w olbrzy45-Jetnia
Kunegunda
Patrosik,
1'0W
nocy
ogarnęły
ja
silne
dreszcze
Za miesiąc kiedy się ukaże nowy
miej ilości gratis swoją broszurę pt.
numer ,,:'IIłodej Polski" znowu może botrli ca sezonowa w Swarożyn ie. zo- gorączkowe, lecz następnego dnia, ku .Biskup Sapieha w zupełnej zgodzie z
btala
podczas
zbiel'an'a
~ntc:zi
w
lesie
swemu
wielkietTIu
zdziwieniu
poczuła
przeczytamy' o
chęci
dokonania
,
" B ropoką.sana przez jadowitą. żmiję w lesię zupełnie
zdrowa. Dotychczasowe prawem i co z tego za wniosek?
"wstrząsu" i postanowieniu "wytrwaszura
ta,
zawierająca
nieprzytomny
wą. i prawą nogę.
okropne bóle reumatyczne znikly, a
w imię jakich zasad i wytycznych?
Miejsca ukłucia żądłem jadowitej Patrosik zawsze przygarbiona obecnie atak na duchowiel1.stwo katolickie,
żmii po kilkunastu
minutach na- wyprostowała się i czuje się zupełnie obecnie została skonfiskowana i spraCzyn taki właśnie w obecnej dobie b:zmiały i zcze!'niał~ zupełnie. Jednak dobrze,. budząc powszechny podziw. wę skierowano do prokuratora.
Na marginesie nasuwa się pytanie:
najsilniejszego napięcia walki o war- bledną wyrobmcę me stać było na le- NatomIast opuchlizna z nóg znikła zuskąd biorą się pienią.dze na tego rodzakarza, a że od 15 lat cierpiała na riie- pełnie. (bk)
tości nie jednej tylko partii czy grupy,
ju wystąpienia?
ale decydującej o przyszłych losach uleczalny reumatyzm. który zniekcałego Narodu, czyn taki w pojęciu ludzi biorących udział w tej walce nazywa się po prostu zdradą. I właśnie za
powieści
czyn taki tak pojęty powinien Pan ponieść konsekwencje.
Jeszcze jest jedna rzecz. W końcu
swego artykułu, czyniąc niektórym
członkom S. N. szereg nawet słusznych
zarzutów, za które w żaden sposób nie
może być odpowiedzialne Stronnictwo
Narodowe jako całość, rzuca Pan pompatyczne pytanie:
ciąg
Ruciński
się orientować
,,1 wy chcecie dźwignąć Clęzar
przemysłu
kłody
walki o Polskę narodową na Ślą
sku!"
przegraną sądzie
wynikło
Rucińskiego
żydom
I cóż mam na to odpowiedzieć? Gdybym b~'ł złośliw.,' przytoczyłbym
Vv numerze 159 "Orędownika" za- rechunkowości handlowej.
do tego, że Ungerowa wraz ze swoją.
znally fakt przekupienia przez Żydów mieściliśmy artykui, omawiający obRuciński nader szybko zorientował
siostrą Goldsztejnową usiłowały podradnych chadeckich w Łodzi i wyni- szernie szaChrajstwa różnego rodzaju się w charakterze operacyj finanso- burzyć robotników przeciwko Rucińkłe stąd n iepowcto",'ane
szkody dla spryciarzy, którzy masowo zjeżdżają. wych Ungerów.
skiemu mówiąc, że to on zatrz~'muje
społeczeilShya polskiego.
Ale pytanie do Gdyni, gdzie prowadzą. złotodajne,
Jednakże
początkowo
stosunek wypłaty zarobków, aczkolwiek w rzePaiIskie ''''yrnaga jedtlak odpowiedzi. lecz nader niesolidne interesy.
Ungerów do niego był poprawny; czywistości sami Ungerowie nie wyI dam ją chętnie. Tak, właśllie my saNiestety, walka z tymi gescheft- dopiero, gdy jako nadzorca począł on płacali robotnikom zarobków. Gdy
mi, my narodowcy, nie oglądając się macherami jest bardzo trudna i czło- stawiać pewne wymagania, a przede podburzeni w ten sposób robotnic~' odna niczyją pomoc, potrafimy i dźwi wiek, który ośmieli się przeciwstawić wszystkim zażą.dał złożenia wszyst- grażali się. iż rozprawia <;ię z Rucil1gniemy ciężar walki o Polskę narodo- ich poczynaniom, naraża się nie tylko kich dowodów kasowych i akt, mają- skim, Goldsztejnowa skwapliwie pową lie tylko na terenie Śląska, mało
na przykrości, ale nieraz na poważne cych ustalić istotny stan finansów fir- śpieszyła z udzieleniem im adresu p.
tego, przeorzem~' ją z gruntu wzdłuż niebezpieczeństwo jak ella mienia, tak my, stosunek do niego Ungerów za- Rucińskicgo.
i wszerz i nadamy jej piętno i bieg, i życia.
czyna się radykalnie zmieniać i Unge'Vszystkic te szczegól~T zo~t.al~ ugodny wielkiej spuścizny Chrobrego.
Właśnie coś pod !>' lego miało miejrowie poczynają robić wszystko, byle- jawnione na przewodzie sądow'rm i
Właśnie my!
sce w omawianej \\ naszym artykule by zniechęcić p. Rucińskiego do dal- Sąd Okręgow\- w Gdrni powoluje się
Gdy przyjdziJ decydujący już mo- sprawie Żydó\\-' - małżonków Unge- szego pełnienia obowiąz~ów nadzorcy. na nie w uzasadnieniu postanowieni'a
m '1t, walki, wierz~'ć chcemy mocno, rów.
Rozpoczynają
przeróżne
zabiegi, umarzającego postępowanie układowe
że i Pana w niej nie zabraknie.
Jak już podaliśmy, nadzorcą sądo- mają.ce na celu utrudnienie p. Ruciń- firmy Ungerów (sprawa nr IV Ukl.
Szkoda tylko, że Pan teraz rzuca wym nad "bankrutującą" firmą Un- skiemu spełnienie obowiązku. I tak -i/3B).
pod nogi irlei narodowe.i kłod~T, które gerów został mIano" any p. Stefan Ru- część dokumentów została spalona, z
Rzecz jasna - manewry Ungerów
potem wspólnymi silami b<;:dziemy mu- cit1.ski, człowiek w sferach przemysło- akt wycofuje się' pewne pisma, doty- nie znieChęciły p. Ruciilskiego i w posieli usuwać ...
wy ch i handlowyrh Gdyni dobrze zna-! czące m. i. wierzytelności firmy wobec łowie maja 1936 r. składa on sądowi
ny i ceniony jako biegły w dziedzinie skarbu pailstwa, aż wreszcie dochodzi orzeczenie, na podstawie którego Sąd
:WSZECHPOLAJt.
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Temat do kryminalnej

(II)

Król szachrajsł a

Sprawy Ungerów
dalszy - P.
operacji finansowych rycerzy
w
i co z tego

zaczyna
- Pierwsze
- Proces p.

I

•

I

w charakterze
pod nogi - Zemsta za
przeciw

~irona

Okręgowy

wydaje postanowienie, niedla Ungerów.
Sprawę Ungerowie przegrali, ale
pozostała zemst.a, dla której panowała
podówczas w Polsce wyjątkowo dogodna atmosfera, bo był to okres uroczystości żałobnych,
które nie tylko
przez Ungerów zostały wykorzystane
'dla załatwienia swych porachunków
psobistych.
Kroniki dziennikarskie notowały w
owym czasie raz po raz sprawozdania
z procesów o obrazę pamięci marszał
ka Piłsudskiego. Więc Ungerowie pośpieszyli wykorzystać jedyną. w swoim
rodzaju okazję.
Na. maszynce do pisania, pod kalką
prżychylll~

Efabrykowało się denuncjację, pięknie

latytułowaną. "oświadczeniem w miejlica przysięgi". Jedno takie "oświad
'c zenie" powędrowało do urzędu pro~uratorskiego, jedno do gdyńskiego
Związku Legionistów, a większa ilość
(Io redakcyj pisemek "sanacyjnych"
w Gdyni i w Wars7AlWie. 'V o 'wiadczeniu tym oskarżył Unger p. Ruciń
'skiego o w)'powiedzenie słów, znieważających naród polski i ubli:1-ających
pamięci marszałka Piłsudskiego.

t

bRĘDo\Vxm,

sobola. ania 31 lipca 1037

utrzymywane z "dobrowolnego" opodatkowania się członków partii i
związków zawodowych, w którym to
kierunku przez władze partyjne i
zwią.zkowe ma być przeprowadzona
odpowiednia propaganda i nacisk.

porozumienie, którego tak ~lennie wyrzekają się w "Robotniku"? Ukoronowaniem tygodnia będzie sprowadzenie do
Warszawy stu dzieci hiszpaIisklch,
ewakuowanych z terenóW zajętYCh
przez powstańców. Dzieci te mają być

Szykanowanie Polaków
na Slilsku Opolskim
Nagle

rewi~je

w lokalach wydawnictw i organi~acyj polskich - Konfiskaty b'l'Qs~ur

K a t o w i c e. (Tel. wI.) Niedawno
o rewizji przeprowadzonej w centrali Związku Polaków w
NiemczeCh oraz w Stow. Akademików
Polskich w Berlinie. Obie nie dały
wyniku.
Obecnie ze Śląska Opolskiego dochodzą wiadomości, że w parę dni po
wygaśnięciu
konwencji
genewskiej
,.Gestapo" dokonało szeregu nagłych
rewizyj w lokalach wydawnictw i 01'ganizacyj polskich ' ora.z w mieszkaniach licznych działaczy. M. i. przetrząśnięto gruntownie lokale opolskich
"Nowin Codziennych", "Rolnika" w
Raciborzu, biura Zw. Polaków w Gliwicach, Raciborzu i Opolu, mieszkanie
. wiceprezesa ZwiQ.zku Polaków Bożka
podawaliśmy

w Markowicach. "Gestapo" szukało
książek
WaIlkowicza ("Na tropach
Smętka")
Wasylewskiego ("Śląsk
Opolski"), zakazanych w Ni.emczech,
oraz zabronionych pieśni patriotycznych.
Rewizje dały wynik negatywny. U
Bożka znaleziono jedynie 2000 egzemplarzy świeżo wydanej broszury pt.
"Po 15 Jatach i po 15 lipca 1937 r.",
w której wyjaśnia się ludności polskiej
na Śląsku OpolSkim zmiany jakie
zaszły wskutek wygaśnięcia konwencji
genewskiej. 'Vładze uprzednio nie zarządziły konfiskaty tej broszury. Zajęcie jej teraz wzbudziło tym większe
zdziwienie.
__~ ..

Rzecz jasna, władze sadowe szvbk7>
s1ę zorientowały zarówno w słuszno
ści os]"arżell, i:a k i w pobudkach, jakimi się kierował autor denuncja'cji
i wnet postępowanie sądowe przeciwko p. Rucińskiemu umorzył~r. ale panowie ze Związku Legionistów, no
'~ oczywiście piseml{a "s.nnacyjne" uzyłv sobie na całego.
Chodziło przecież o obronę
"swojego człowieka",
za jakiego w tych sferach uchodził
Unger.
. Posypał~' ~i(' Więc Jak z rog'U obfttości artykuliki, a Związek Legionistów nawet ni9 tatvgu.iąc się w"slttMasowe mordy GPU tt, Ko~akstanie - Zro~pac~ona ludność
chać wyjaśni eli p Rucińskiego ttChwa.chwyciła ~a bt'oń - Krwa'w e walki A.res~towania ,,,śród
lił pot~pienie. Prze;>; pewie-n czas o nikontsom,olcótv
.~z:vm się w ogóle 'IV Gdyni nie mówiło,
Ja.k o "bezecnych w)rM~pienia('h" p.
Moskwa. (ATE) Według wiacto-Ir:·ano wśród miejscowej ludności, w
Ruci!l>;kiego. Gdv zap.adło 110>;tanowie- mości nade~złych tu z Kazakstanu (na c::asie pobytu specjalnej komisji GPU
nie wład;>; RądoW~' ch ani Zwią;>;ek, ani poludniu Rosji - red.) w ostatnich z Mo kwy, mającej na celu wytępienie
prMa. "sanacr.ino." nie pokwapiły się dniach miały wybuchnąć w szeregu dążeń separatystycznych. Komisja IX>z uŚwludomienil>m opinii, jak >;ip ~pra n·iejscowości krwawe zamieszki skie· leciła r07.strzęlać kilka tysi~cy niewinw-a przectl"tawiała w rzecz~' wiRto~ci.
rowane przeCiw Stal inowi.
nych osób.
Wypadki te zoHaly wywołane oieWywolnlo to powszechne oburzenie
\Vprawctzie ;>; głosów pisemek ,,~a
nacyjnych" lud;>;ie uczciwi wiele Robie slychanymi egzekucjami. jakich doko- wśród ludności i rzucenie hasła "święn!e rubią., ale uchwDJy Zwią7.ku Le~tio
nIstów niestety mają po~łuch i wielu
Obrony, uznał ohronę konieczną i cał
, ludzi. 7ajtmlję.c~r Ch nieraz WYŻS7(> ·>;i.ażyd pobił kobietę
, nowiska, . ale nie oharczonych' cnot~, . . N o w y S ą. c z, 29. 7. Onegdaj wie- kowicie uni.ewillll ił I~r~ysicę.
zwaną odwaga cywilną. bardzo ~i(' z c~orem pobita została w bestialski
świętokradztwo
tym, co tam na zebraniach Zwiazku sposób przez Żyda Grinwalda (ul.
K i e l c e, 29. 7. W nocy na 27 bm.
uchwalą. li<:zą. Toteż niehawem OdC7.Uł Lwówska 76) niejaka Maria CięCielo
p. Ruciil!lki na właRnej skórze, jak nie- ~a - tak, że w stanie ciężkim odwie- w kościele- w Brzesku Nowym, pow.
miechowskiego,
popełniono
święto
bezpiecznym było naraż,anie sie takim zjono ją. do szpitala.
kradztwo.
Złodziej
zabrał
4
kielichy,
potentatom, jak rodzina Ungerów. Od1 monstrancję, 3 pateny i 1 kielich na
biło się to na jego zarobka.ch, no i na
komunikanty.
'Wzbudzona ludność
stosunkach z tymi, od kogo nieraz 0razem
z
policją natychmiast urządzi
pokąsany
wieśniaczkę
tn:ymanie pracy i zarobku zależało.
Krak ó w, 29. 7. - Do Sitowia ła. oObławę, dzięki czemu we wsi PiotrSprawa na szczęście nie l"kończyła
kolo Niepołomic do tamtejszej \vie- kowice, gm. Koniusza, ujęto złodzieja,
się definitywnie. Co wykaże prowadzookazał
się
42-letni Piotr
śniaczki
Anny Krzysica przybył ko- którym
ne przeciwko Ungarom śledztwo (w
Krzciuk, ze wsi Żg·ota, pow. olkuskiemornik,
aby
przeprowadzić
przymu5prawie o upadłOŚĆ), niebawem się
go.
prz.ek~naIl!YI ale wiele ciekawego w~' sową. eksmisję. "' ieśnlaczka widząc
Wszystkie skradzione przedmioty
nadchodzą.cego
komornika
zamknęła
śWIetlI tez proces, któr~' p. Ruciński
od
odebrano, jego zaś osadzodrzwi l1a klucz. Kiedy komornik nie no· złodzi'eja
wytoczył tym żydowskim rycerzom
w are zcie.
mógł
dostać
się
do
w'nętrza,
usiłował
przemysłu,
wyrwać jej przemocę. klucze
z rąk.
W .każ~ym razie aowiemy się do- I{rzysica ugryzła komornika w rękę
Podwyżka
~la?-me, Jacy to ludzie opanowUję.
przemyśle
zyCIe gospodarcze Pomorza, które za- uwalniając się w ten sposób od niego.
Komornik złożył w sprawie tej doK a t o w i c e. (P AT.) Jak wiadolewają dziś coraz szerszą i wyższą, falą.
niesienie do sądu, na skutek czego mo, zatarg 'Zarobkowy w przemyśle
l 'I lp' ~I-ł f'+i i" I
P. TOMSKI
Krzysica stanęła w dniu 27 bm. w Włókienniczym okręgu bielsko - bjalkrakowskim Sę.dzie Okręgowym. O- skiego został ostatecznie zlikwidowabrońca oskarżonej powołał się, iż koZ dnia
~~
ny w ten spoSób, że obie zainteresowamornik nie był uprawniony dO użyCia ne strony zgodziły się przekazać sporsiły wobec ekstnito,vanej wieśniaczl<i,
ne punkty komisarzowi demobilizacyja gdy ją mimo to zaatakował, ta miała nemu inż. Maske'mu do rozstrzygnię
Władze partyjne PPS i Zwię.zek prawo się hronić. Sąd podzielił zdanie cia arbitrażowego. 'Vczoraj komisarz
Stowarzyszell -ZaWOdOWYCh w Polsce,
na zlecenie swych międzynarodówek
organizują w okresie od 31. 7. do 8. 8.
r~:., tzw. "Tydzień Czerwonej Hiszpanu. Podczas owego tygoonia będzie
przeprowadzona intensywna zbiórka
pIeniężna, głównie pod kątem zakupów broni i materiałów wOjennych dla
"Czerwonej Hiszpanii". Ofiarodawcom
ma być zagwarantowana dyskrecja co
dQ nazwiska względnie nazw organiz.acyj a to w obawie przed ewentualnym nieprzychylnym ustosunkowaniem się do tego czynników mia'todajnych. Prócz tego bp.dą się odbywa6 7.&0
brania zamkni~te, a na zal{ollczenie
dnia 8. 8. rb. tak w Warszawiej jak i w
ośrodkach prOWincjonalnych, żgroma
(henia publiczne. Na każdym zebra.niu
i zgromadzeniu ma być przeprowadzona zbiórka pieniężna i wygłaszane apele o składanie większych ofiar na rzecz
,,('zerwonych towarzyszy".
Nie od rzeczy będzie tu uwaga, że
akcja na rzec7. "Czerwonej Hiszpanii"
kroczy nie tylko wytycznym ściśle
przez Komintern szlakiem, ale również
i odbywa się ściśle według kominter- Fraeunent z z·alk6ńcunia. I pó1'kolonl·j na Chojnach pold Lo<Izlą. Na r.djęciu dZ1iewDQwsklego kalendarzrka. Czyżby było
.
CZY'n1ti :t p6łlkolonl ta,ńozą taniec pt. "SlkOWll'onelk. '.
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tej wojny" przeciwko Moskwie. W walce tej po stronie powstańców znajdują.
się nawet partyjni działacze komunistyczni. W szeregu miejscowości, ?bsadzonych przez mniejsze oddzia1y
GPU, powstańcy wybili je zupełnie,
przy czym poprzecinali przewody konmnikacyjne oraz uszkodzili radiostację w mieście Alma-Ata.
Łupem powstańców padły również
miejscowe
banki, z których zrabowano 10 milionów rubli.
Ludność Kazakstanu, choć bardzo
źle uzbrojona i słabo zorganizowana,
walczy dzielnie z oddziałami GPU, stosując taktykę partyzancką. Los
jej
jest jednak przesądzony wobec użycia
przez władze wojSkowe samolotów~
rzucająCYCh bomby na osiedla i na napotkane oddziały powstańcze.
W Moskwie mówi się jedynie, "że
w Kazakstanie były jakieś wypadki,
v' które zamieszani są działacze partyjni i wyżsi urzędnicy". Poza tym
całą tę sprawę pokrywa się milczeniem.
M o s kwa. (A TE) Represje, które
ostatnio spadły na organizacje komsomołu. powiększ.ają się stale.
Przeprowadzono liczne aresztowania w
moskiewskim i ukraińskim komitecie.
W wielu pomniejszych organizacjach
cały personel kierowniczy został usunięty ze stanowiska.
Aresztowani naj wYbitniejsi przedstawiciele komsomołu: Sałtanow, Iljinskij . Łukjanow, Fainberg (wszyscy
z moskiewskiej centrali), oraz Klinkow
i Andrejew (z CK komsomołu Ukrainy) osadzeni zostali w więzieniu. Cią
żą na nich oskarżenia o działalności
"szpiegowską,
dywersyjno - terrorystyczną i kontrrewolucyjną....

Zwyżka

czynszów
,
w starych domach?

War s z a w a. - Z końcem listopada upływa termin zniżonego komornego w starych domach o 10 i 15 pet.
Mimo starań podjoętych przez Związek
Lokatorów zniżka ta podobno nie bę
cizie przedłużona, wobec czego od 1
grudnia 1937 r. mieszkania w starych
domach podrożeją. w Polsce o 10 i 15
procent.
Maske wydał orzeczenie, na mocy którego poczę.wszy od 'dnia 12 lipca podWyższa się stawki zarobkowe robotników wszelkich kategoryj, zatrudnionych w przemyśle włókienniczym okręgu bielsko-bialskiego, o 10 proc. 'Tym samym cały spór został definitywnie załatWiony.

Zgon
zasłużonego krakowianina
K 1" a k 6 W. (PAT.) W p-oludnie
zmarł w Krakowie w 81 roku życia śp.
Leonard Lepszy, inżynier górniczy, b.
naczelnik Urzędu Probierczego w Krakowie, czynny członek Polskiej Akademii UmiejętnOŚCi i zastępca przewodniczącego komisji historii sztuki,
współzałożyciel Towarzystwa Miłośni
ków Historii i Zabytków Krakowa
oraz członek honorowy tegoż towarzystwa. Śp. Zmarły bYł autorem wielu
cennych dzieł z zakresu sztuki i kultury Krakowa.

Jak żyd ~,fabrykował"
likier ...
Kra k ó w, 29. 7. - Do zyaowskfego
szynku Mendla Welnsteina przy ulicy
Mogilskiej przybył kontroler Urzędu
Skarbowego i zauważył dziwny wygląd butelki "pipermintu"
w oknie
wystawowym.
Likier ten nie był zielony tak jak
wszystkie miętowe likiery, lecz bezbarwny. I{ontroler skonfiskował butelkę. oddał ję. do urzędu analizy oraz
doraźnie ukarał żydowskiego szynkarza grzywną. 50 zł. Przeprow.actzona analiza chemiczna likieru wykazała, że
nie posiada on tych składników, które
zarejestrowane zostały przez wytwórcę żydowskiej firmy "Kordiał" w Krakowie. 'Vobcc tego sprawę skiero'vvano
na rlrogę sądową..
W dniu 27 rh. w Sądzie OkI' ~o
wym karnym w KrakO'vvie zasiadł za
ten czyn Żyd 'Veinstein, ol"karżonv o
w~' str.pek, przewidziany ustawę. karnoskarbową, a mianowicie o nielegalnv
wyrób likierów. Jako główny świactek
zeznawał
właściciel
fabryki "Kordiał" Żyd Ganz, który wyparł się, j!Vo
koby zakwestionowany trunek pochodził z jego fabryki. Sędzia uznał Żyda
\Veinsteina winnym sprzedaż v niez.arejestrowanego likieru i skazał go na
100 złotych grzywny.
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,,, a l' s z a w a. (Tel. wł.). Na wczorajszym posiedzeniu Senatu marszałek odczytał pismo o zarzą.dzeniu Prezydenta Hzplitej o zwołaniu nadzwyczaJnej
sesji
Srnatu.
Nastc)pnic
wspomniał o złożeniu wlliosku do Prezydent.a, podpisaneg-o przez kilIm senatorów, o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie wawelskiej, oraz, że po
posiedzeniu Sejmu otrzymał ocl premiera zarządzenie Prezydenta Rzplitej o zamknięciu tejże sesji, projekt
zaś odnośnej ustawy został na posiedzeniu Sejmu wycofany.
Następnie sen. J e s z k e referował
projekt ust.awy językowej w sadownichvie śląskim. Zaznaczył równocześnie, że regulując sprawy języko
we nie mamy zamiaru stracić z oczu
na.szych mnieiszości narodowych, a
położenie
półtora
miliona luoności
polskiej w Niemczech nie może W~T _
tworz~' ć u n{)s atmosfery przych~7 1nej
w stoso\yaniu tOlerancyjnych zarzą
dzcll.
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nie
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naszego

w obecnym
parlamentu mowY

może.

w Senacie

Niemców projektu ustawy nie OZHacza, że uważają kwestię językową. za
załatwioną· Będą zawsze dążyć, ażeby
we wszystkich instancjach państwo
wych na Śląsku niemieckie prawa ję
zykowe były reprezentowane. Zwła
szcza zwraca się przeciwko projektom
Sejmu śląskiego, gdyż stanowią one
poniżenie dla niemieckich praw narodowvch.
"Naszą., pracą i wysiłkiem dla l)ań
stwa zasłużyliśmy na pełne respektowanie tych praw" za.kończył swe
przemówienie.

Przemówienie senatora śląslii
Parlament odbywa tzw. "sesję ślą
ego, zdziwionego pretensj ami
w związku z wygaśnięr.iem konNiemców
wencji genewskiej . .Tak wiadomo, konwencja ograniczała suwerenność pań
Sen. P a w e l e c stwierdza, że nie
~t~- a polskiego
na terenie Górnego
Inoże zrozumieć O'mawianej dzisiaj uSlą.ska.
Obecnie, gody krępujące pallstawy. Nie rozumie, dlaczego w Katostwcwość polską W!Qzy
opadły,
powicach mają O'bowiązywać inne przewstała moiność wprowadzenia na Górpisy aniżeli w Warszawie, Wilnie i ponym Śląsku takiego stanu prawnego,
bliskim Sosnowcu. Ludność ś1ąska
jaki odpowiada interesom państwa.
nie życzy sobie nO'wej ustawy pO' wygośnięciu konwencji. Pragnie ustawy,
Przeum iotem obrad parlamentu są
która by ustalała, że językiem urzędo
następujące ust.awy:
1. rozciągnięcie Pr1'!emówienie niemiecllieao
wym jest język PO'lski. Musi j~dnak
na obszar Górnego Ślą.ska przepisów" senatora podacane oświadgłosO'wać za ustawą, gdyż w przeciwc1'!eniami lojalności
Języku urzędowym sądów, prokuratunym razie miałby wrażenie, że stanę
ry i not.ariatów, Obowiązujących w
Sen. ,V i e s n e 1', Niemiec z Bieldzielnicach zachodnich, a przyznają ska, dowocl7.ił, że problem wymaga loby CO'Ć pomiędzy nim a Polską.. Ma
cych mniejszości niemieckiej upra- specjalneg-o r07.wiązania ze wzg-Iędu nadzieję, że rząd zdobędzie się na
wnirnia, z jakich korzysta ta mniej- na specjalna strukturę na rodowościo traktO'wanie mniejszości niemieckiej
w Polsce równe traktowaniu mniejszość w Poznallskim i na Pomor!'-u;
wą i gospodarczą kraju. TIozwiązanie
szości PO'lskiej w Niemczech.
2. rozciągnięcie na obszar Śląska usta- musi być takie, ażeby je wsz~r scy za"Sen. '''iesner nie pO' raz pierwszy
wy o reformie rolnej;
3. ustawa o akceptowali. Państwo jest zainteresomówił sen. Pawelec pO'dkreślał
zniesieniu fidei - komisu pszczyńskie wane, ażeb~7 na Śląsku nastąpiło uspolojalny stosunek mniejszości niemiecgo i 4. ustawa o przejmowaniu na Ślą kojenif' (? Przecież .iest tRm spokój! sku gruntów na własność pallstwa za Red.). Konwencji genewskiej nikt nie kiej do pallstwa pO'lskiego, rzucając
jednocześnie
gołosłowne
oskarżenia
11 ieJ, tóre na~!2.0.§.ci . pieniężne.
żałuje. Niemcom narodowym ona nie
przeciwko Polsce. Sen. '''iesner za\Vsz~,'stkie te ustawy
są
wielkiej 'Pomagała, a pod ie; płaszczvkiem po- pomniał. że w Polsce mamy 300.000
dla Śląska doniosłości. Ostatnie d,,,,ie wstała s~'tuacja. w której w~7 niku pod bezrobotnych i że nie t~r lko Niemcy w
związane
są
z przejęciem
przez wzglQdem ~ospodal'czym Niemcy stoią PO'lsce są bez pracy. Porównywa on
pal'istwo lasów pszczyńskich za zale- przed n,liną, zaś pod wzg-Ic:drm poli- -widocznie wewnętrzny stan z.atrudniegołe należności skarbowe i skapitalizotyczn~7m sę, w stan ie hezwładu.
nia ze stanem w 1922 r., gdy g-arstka
wane opłaty górnicze. Hozciągnięcie
"M~T narodowi socjaliści mówił
Niemców ('k~ploatowala Górny Śląsk.
ustawy o reformie rojnej na teren Slą Sf'n. 'iVil"Sllrr - sloimv na. stRnnwisJ,u, .T eS7.('ze w 1928 r. 80 procent stanowisk
ska ma znaczenie zarówno gospodar- l1:7.eb~' dl",. ohron" nft~7.,'rh praw nir administraCyjnych i kierowniczych
cze, ,jak społeczne i pol ityczne. 'Via- z"'racar się flo cz~' nnikńw międz~ na- (lale7.ały rio Niemców. Śląsk musi wydomo, że znaczna część wielkie.i wła rodow~'ch, ale manw niezłomna. wolr. równać przero!'tv narzucone mu przesności ziemskie.i
na Górnym Śląsku :r.alatwiania wS7.rlkirh 7,arrRflniel', h 1"7,- mocą w ('zasach niewO'li. Nar,ywanie
zna.iduje si.ę w ręku magnatów niemie- 'Pośreclnio z Wlasll~' m pallstwem. Po- tcp:O' walką z elemf'ntem niemieckim
ckich lub przedsiębi.orstw przemysło trzehna jest jeclnnk ohustronna wola iest nieporozumieniem. Na Śląsku Owych.
'Viadomo dalej, :re na Śląsku do wykonania ohowi:p:ują.eego prawa polskim tylko 1!H dzieci polskie uczę
istnieje wielki g-łód ziemi, związany Tę wolę nil"micCKft .!!'I'U]1H. narodowa szcza ią dO' szkół pol!'kich, mimO' że
m. in. z bezl'obociem w śląskim okręgu posiadała (? - A kilka dużych pro- il"st tam dzieci PO'l skich okołO' 80.000.
przemysłowym, które może znaleźć odcesów? - TIed.), posiada i hędzie po- Na Górnym Śląsku, gdzie mniejszość
pływ na wsi.. Heforma rolna na Ślą
niemiecka jest o wiele mniejsza od
siadała. Ale również poczucie wiernol>ku nie rozwiąże całkowicie tych za- ści wobec pal'i.st~'a. choćh~T jeszcze mniejszości polskiej na Śla~ku Opolgadnień, ale złagodzić może ich napię
<:ldm, konvsta ze <:7.kół niemieckich
większa nrc1zft gospodarcza miała na
cie.
nas prz~- jść. Musi dojść flo porozumie- 50.000 dzieci niemieckich . Trzeba poOdmienny, polityczny charakter ma nia pomi~dzy n~n'odem polskim i l'lie- dziwiać propag-ancle niemiecka, która
ustawa o języku urzędowym sądów i miecl<imi narodowcami, ho to leżv w nawet jeszcze z tej ustawr robi zarzut
ona też wywołała w Sejmie najobszer- obustronm'm in teresi e. Proj ekt usta- nrzeciwko Polsce.
szerniejszą dyskusję.
'iV rezultacie ustawę przyJęto bez
wy umożliwia obywatelom narodowoUstawa ta jest koncesję, dla Niem- ści niemieckiej bez110śrec1nie porozu- zmian.
ców, daje im bowiem prawo używania mienie się w sąd7.ie hez uciekania siQ
Nastrnnie pr7.vi('to usta~'f" o r,nicw sądach, prokuraturze i notariatach do pomocy tłumRC7.a.. Jest to prawo, !'ieniu fidci-]{()mi!'ll PS7.c:r.~' llsk'iego ojęzyka
niemieckiego.
I słusznie wynil{aj~ce z nowe.i kon!'t~7tucji. Ale raz u!'tawę () pl"7,r'jmowaniu nl'l wła
zapyt.ywali
posłowie
śląscy,
czy niestet~r przepisy te nie zawsze sę, w sno~ć państwa j!1'1.11ltów :r.a niektóre
ta koncesja jest celowa i potrr,ebna. prnktvce stosowane".
należno~ci picni<27.ne ..
Przecież ponad 90 pct ludności Śląska
Mówr::t. pro]1011uie. ażrh, uZllpełnić
należy do narodowości polskiej i Śląsk
pewna lukę, projekt ustawy bo"'iem Sen. Wiesner mówiłby inac1'!e
jest jedną z najbardziej polskich nie Obejmuje obszaru sądowe/!o w j w Niemczech o reformie
rolnej
dzielnic. Dlatego też w dziedzinie ję Ciesznlskim, nft którv należałobv uzykowej winny obowiązywać na Ślą sta"-ę r(}zci:;tp:nąć.·
.
Przy omawianiu ustawy o reformie
sku te same prawa, co w Warsz,awie,
Dalpi powier1ział: .. Apl'ohata. pr:r.e:r. rolnej zabrał głos pono\vnie sen. W i eWilnie i Krakowie.
Przeciw ustawie przemawia jednak
Jeszcze wzgląd inny, a mianowicie nie ma najmniejszej gwarancji, że ludność polska na Śląsku Opolskim otrzyma te same prawa językowe w sądach
niemieckich, jakie obecnie ma. uzyskać
nieliczna mniejszość niemiecka na
Górnym Śląsku. Raczej zaś na Śląs
sku Opolskim, gdZie Polacy sę, skupieni w dużej masie, a ludność ma chależycieięzyka niemieckiego lub go kaleczy, ust.awa taka byłaby na miejscu.
I nie~' ątpliwie Sejm zbytnio się pośpieszył uch~'alając ją wbrew stanowisku mniejszości komisji.
Dyskusja sejmowa nad tę, sprawą
nie była obszerna. Zabierało w niej
glos tylko kilku posłów, nie zaangażo
wan?ch w "szerszei 1)01 ityce" , którzy
poddali dość stanowczej krytyce politykę Niemiec w stosunku do Polaków
zamieszkał~' ch na rodzinne.i
ziemi w
granicach Rzeszy . Głosv te były p oś l' e ci ni ą knT t~7 ką. polityki Polski w
stosunku do Niemiec.
Niestety, nie znalazł się ani jeden
gJos poselski, który by palcem wska,' a l na źródła , istotQ, oraz skutki dzisiejszej polit~- ki ]1olsko - niemieckiej Nie ulega w~tpliwości, źe najpopularniejszę, rocznicę. w Polsce byłaby roe~
nica przeprowadzki ostatniego Żyda do Palestyny.
będąc w ten sposób wyrazicielem tego,
ską"

Wymarzona rocznica

s
s n e 1', który stwierdził, że jeżeli re~
forma rolna w innych częściach krajU
spotyl"a się z ostrą krytyką, t.o na Go.
Śląsku, który jest obszarem przemysłowym,
rozdrobnienie
posiadłości
ziemskiej może stanowić groźbę dla
aprowizacji ludności śląskiej . Rolnic~
two ś1ąskie i tak zmuszone jest coral!!
więcej ziemi oddawać na rzecz
przemyslu. Niemcy na punkcie zmniejszenia bezrobocia odmawają aprobaty tej'
ustawie. Hobotnik górnoś1ąski nie jest
rolnikiem, zatem okazałaby się potrzeba sprowadzania osadników z poza
Śląska.
Także ze względów
narodowościowych Niemc~'

oświadczają

się

przeciw ust.awie, gdyż jest skierowana
ona przede wszystkim przeciw mająt
kom niemieckim. (polskiCh nie ma
tam prawie zupełnie. - Bed.). Parcelowanie ośrodków, obejmujących ty l. .
ko 60 hektarów, jest zaostrzeniem reformy rolnej w porównaniu z innymi
częściami pal1stwa.
Jeżeli w Poznań
skim i na Pomorzu wskutek reformy,
rolnej własność niemiecka została niezmiernie uszczuplona, to na Górnym
Śląsku reforma rolna byłaby równoznaczna ze zniszczeniem pozostałych
nam jeszcze możliwości życiowycb. Wszystko by nam zabrano. '''ięce~ niż
80 procent ludności niemieckej na Ślą
sku pozostaje bez pracy. (?! - Red.) ..
Przec'iwko kupcom i rzemieślnikom
niemieckim prowadzi się nieubłaganą
kampanię.
Czy obecnie mamy stracić
również posiadłość
ziemską?
Grupa
narodowo - niemiecka będze głosowa
ła przeciw ustawie.
W rezultacie ustawę przyjęto.
Wśród
zgłoszonych
interpelacyJ
znajduje się interpelacja sen. dra Emila Bobrowskiego z Krakowa, byłego
socjalisty i byłego legionisty w sprawie ostatniej enuncjacji księca-me
tropolity Sapiehy.
Mianowicie w
dzienniku "Głos Narodu" z dnia 23 lipca 1937 r. ogłosił książę - metropolita
Sapieha podziękowanie do wszystkich,
którzy "mu okazali dowody szczerej
sympatii i solidarności i oddania podczas ostatnich wy darz el':l". '''yraża
metropolita przekonanie, że kat01icy
polscy "wiedzą, jakich wrogów ma Kościół Katolicki w Polsce i będą musieli
wyciągnąć odpowiednie
wnioski dla
konsekwnetnie zorganizowanej i odważnej pomocy fIla królestwa Bożego
w ojczyźnie". Interpelant zapytuje:
(podajemy dosłownie - Red.) ,,1) czy
ten porwokacyjny list biskupa krakrakowskiego znany jest Panu Premierowi; 2) co Pan Premier zamierza
uczynić, ażeby skandalom
na stolcu
biskupim położyć kres i społeczeń
stwu polskiemu zapewnić spokój wewnętrzny ze strony czynnika, który z
urzędu zobowią.zany jest
propagować
miłość bliźniego i przywiązanie do
Pallstwa i do ,;vładz, nie zaś nienawiść
anarchię."

(w)

Pr1'!eciw zarządzeniu
min. rolnictwa
War s z a w a. (Tel. wł.). Na posiedzeniu koła rolników Sejmu pod
przewodnictwem
generała
Żeiigow 
skiego omawiano z.arzą.d:r.enie ministra
Poniatowskiego w sprawie ograniczena uprawnie!'l z,awodowych wojskowych w nabywaniu działek rolniczych
i ogrodniczo - warzywniczych. Zarząd
koła

stwierdził
wysoką
szkodliwość
zarządzenia i całkowicie zsolidaryzował sę z interpelacją posła Hutten-

tego

Czapskiego.

(w)

Interpelacje w Senacie
War s z a w a. (Tel. wł.). Senntor
Tadeusz S e i d złożył na posiedzeniu
Senatu interpelację do ministra oświa
ty w sprawie otworzenia uniwersytetu
na Pomorzu. Zapytuje się o jego stosunek do tej sprawy i czy minister nie
uznałzy za właściwe przewidzieć już w
najbliższym budżecie
państwa
sum
potrzebnych dla zorganizowania zakładu studiów akademickich, chociaż
by w drodze rozwojowej, stwarzając
tym sposobem konkretne podstawy dfa
dalszej rozbudowy wszechnicy pomorskiej.
Sen. H a s b a c h zglosił interpelację w sprawie
przyjętej
przez Sejm
górnoślą.ski 16 lipca ustawy w sprawie
tymczasowej organizacji Kościoła Ewangelickiego Unijnego na Górnym
Śląsku. Zdaniem interpelanta ustawa
ta jest sprzeczna z art. 115 nowej konstytucji. (w)

Dr. med. H. ZIOMKOWSKII
specj. chorób skór. wener.i

I:.ódź,

moczopłciowy

6 Sierpnia 2,
tel. 118-33
Przyjmu.ie 9-12 i 3-9 w niedzielę: 9-12
II 4-3 991
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ORĘDOWNIK,

i myileni[~ie a uli~a~nienie wJroku

Wma

Co mówi uzasadnienie wyrok u w sprawie 47 uczestników wyprawy na
Uzasadnienie wyroku w sprawie
Jak już donosiliśmy Obrońcy 47 ueZMtników wyprawy
myślenickiej,
których sprawa rozpatrywana była
przed Sądem Okręgowym w I{rakowie
w maju i czerwcu, otrzymali w tych
dniach obszerne uzasadnienie wyroku.
Uzasadnienie zawarte jest na 29 stronach pisma maszynowego i zaczyna
się następująco:

Stan faktyczny
w uzasadnieniu
"Dwunastodniowy przewód sądo
wy. a w szczególności wyjaśnienia oskarżonych, świadkowie zawnioskowani w wykazie do aktu oskarżenia, śwd.
Doboszyński Adam, ujawnili następu
jący stan faktyczny sprawy o zajścia
myślenickie: W powiecie krakowskim
Stronnictwo Narodowe, liczące około
2.000 członków, zorganizowanych byłó
w placówki. Prezesem Zarządu Stronnictwa NarOdowego powiatu krakow~kiego był inż.
DobosZYllSki Adam,
właściciel folwarku w
Chorowicach.
Z końcem wiosny, a z początkiem lata 1936 t. postanowił DOboszyński zorganizować drużyny, czy też straże ochronne przy pla<:ówkach, których zasadniczym zadaniem było utrzymY'vanie porządku na zgromadzeniach. Nie
był to pomysł nowy, bo takie straże
ochronne miały i inne Stronnictwa,
jak np. Ludowcy, l;'PS., a władze o
istnieniu tego rodzaju straży, przynajmniej w innych stronnictwach na terenie województwa
krakowskiego,
wiedziały. Doboszyllski ułożył system
alarmowy · z tego rodzaju straży i urządził kilka próbnych zbiórek, nawiasem mówiąc, nie bardzo się one udały.
Wybór ludzi do tych straży należał do
DOboszyńskiego, względnie kierowników mniejszych jednostek organizaeyjnych,
jak
kierowników
obwodów względnie placówek. A byli
wybierani ludzie fizycznie dobrze rozwinięci i zaufania godni. Nic dziwneg~, jeżeli uwzględni się cel drużyn óchronny~h.
Drużyny
ochronne nie
miały broni palnej, a broń jaką miały się posługiwać, to pały i laski. Ten
rodzaj broni w ręku silnego chłopa
jest także bronią. groźną, <:0 łatwo udowodnić, jeżeli pl'zeglądnie się akta są
dOWe spraw od zabójstwa na wsi, w
których to sprawach narzędziem zahójstwa są przeważnie koły i noże. Na
dzień 22. 4. 1936 r. zwołał Adam Doboszyński zbiórkę członków drużyn ()chronnych kilkunastu placówek."
W dalszym Ciągu uzasadnienie opisuje przebieg zbiórki w lesie <:1101'0wickim i wymarsz do Myślenie oraz
pierwsze wydarzenia. w mi{lście.

.Jak'

było

Numer 173

sobota. dnia 31 lipca 1937

na

posłerunk'u

wMyślenieach

Następnie sąd zastanawia się, jak
urzędOwał w nocy posterunek P. P. w

Myślenłcaeh?

"Zasa.dnirzo na posterunku spali
tylko policjanci kawalerzy. Żonaci
mieszkali prywatnie, a cała broń w
nocy znajdowała Się na poSterunku.
Krytycznej nocy na posterunkU spał
będący po slużbie posterunkowy Malecki. Poza tym nikogo na posterunku nie było. Komendant, zastępca k()mendanta i jeden z posterunkowych
spali u siebie w domu, a trrech było
w sluzbie, udali się Oni w klenmku
Mogilan, by doprowadzić Jednego C2ło
wIeka. Małecki zbudzony ze Snu wpuścił napastników... "

Sprawa
zdemolowania' posłerunl(u
Następuje opis zdemolowania posterunku, po którym Doboszyński wraz
Ze ~woją grupą. powrócił na rynek.
"Po przyjściu na Rynek następuje
dalsze demolowanie sklepów, Gblano
naftą i podpalono wóz z towarem, usłowano spalić zawartość sklepu z konfekcją, 8. następnie udał się Dóboszyń
ski wraz z ludźmi do mieszkania starosty Bassary. Siłą wdarł Się Doboszyński do miMżkania. Starosta obudzony hałasen'l., widząc z okna uzbro-

ma do czynienia, chowa Si, do komórki i tam zostaje odkryty przez DObOszyńsklego, który go nie znał i zadowolił się wyjaśnieniem gospodyni, ~
"to nie jest starosta, l~cz krewny starosty, a starosta jest w terenie poza
.Myślenicami. Ol

Zdemolowanie mieszkania
starosty Bassary
Po opisie zdemolowania mieSzkania
starosty, czytamy:
,,\V tym miejscu należy zaznaczyć,
Ż~ wbrew temu, co twierdziła pośred
nio obrona, a co uwidaczniało się w
pytaniaCh zadawanych przez obronę. w
przewodzie, starosta Bassal'a nie został przez napastników pobity, bo DobOSZYllSki, który pilnował starosty i
gospodyni, która przez cały czas była
przy staroście, zeznali, że w ich obecności takich faktów pobiCia nie było."
\V kilku jeszcze zdaniach zajmuje
się uzasadnienie przebiegiem wyprawy <Xl wyjŚCia z Myślenie do chwili ujęcia DOb()szyński~go w lasach Zubrzycy.
.
.
_
.'

Teza oskarze,!1la o ZWiązku
zbrOjnym
"Powyższy stan
wystarczają.ce

faktyczny dał Sąpodstawy do przyjęcia, że teza aktu oskarżenia o udziale osk,arżonych w zwią.zku zbrojnym
jest trafną, bo taki zwią.zek istnia, na to wskazuje, że ludzie zajśó myślenickich byli powiązani ze sobą. organizacvjnie, mieli wspólnego przewódcę,
zachowywali dyscyplinę, uzbrojenie
było wystarczające dla nadania związkowi charakteru zbrojnego, bo przecież mieli własne rewolwery, rewolwery zabrane na posterunku, następnie
kilkanaście karabinów, a w końcu pal y
i laski, o których znaczeniu w sensie
broni już wyżej była mowa. W końcu
ubezpieczenie (patrole i czujki) o cbaraktel'ze wojskowym, zorganizowl'Ina
aprowizacja, wspólny cel wyprawy zakreślony przez przewódcę mają też
swój wyraz. Te wszystkie momenty
wyraźnie wskazują, że w niniejszym
wypadku miał miejsce udział oskarż 0nych
\v
bezprawnie utworzonym
związku zbrojnym, o którym mówi art.
167 § 1 k. k. pUl' czym Sąd nie dopatruje si, tego związku zbrojnego w
drużynach, czy też w strażach ochronnych placówek, lecz uważa, że związek ten zaistniał dopiero z chwilą opu$zCzenia lasu chorowiekiego przez DobOSZYllskiego i jego ludzi, a więc w
chwili, gdy ci ostatni uświadomili sobie, że sę. jednolitą grupą posiadającą.
uzbrojenie, wspólny cel i w~pólnego
przewódcę i że związek ten istniał aż
do chwHi, w której go ostatecznie rozbito. I dlatego należało tych oskarżonych, którym udowodniono udział w
tym związku u:mać winnym popełniefiia przMtępstwa z art. 167 § 1 kk."
dowi

Uprowadzenie

świ

dka

Z kolei sąd zajmuje się zarzutem
aktu oskarżenia, dotyczącym zatrzymania i uprowadzenia policj.anta miejskiego Święcha:
"Prokurator w akcie oskarżenia
przestępstwo na osobie Święcha zarzucił 21 oskarżonym, podając w uzasadnieniu, że popełnienie tego czynu
zarzucił tym wszystkim
oskarżonym,
których oskarżył o najście na posterunek, bo właśnie ta wracająca z posterunku grupa Święcha przytrzymała. Jednakowoż Sąd tej koncepcji prokuratora nie przyjął, wychodząc z tego prawnego i jedynie słusznego zało
żenia, że udział każdego oskarżonego,

któremu ten czyn przestępny zarzucano, musi być w zupełności udowodniony, i że nie można winy udowadniać jedynie obecnością w grupie, nie
udowadniając każdemu z osobna działania przestepneg-o z art. 129 kk.
Udowodniony przebieg za.jŚć w la-

•

B. JASINSKI, Łódź, 11 Listopada 5, tel. 157-60
W dużym wyborze na sezon letni po)eea MATERIALY MANUFAKTUROWE.
jedwabie, aksamity, płótna lniane, białe: po'cłelowe,
bieliźniane, purpury oraz firanki i kapy.

wełny,

Wszystkie towary w jaknajlepszych gatunkach po
Dla sklepów rabaty.
Ił 1

o~!nacb ściśle

fabrycznych.
Dla sklepów rabaty.

Myślenice

sach porębiallskich i w Zubrzycy nie
dal Sądowi podstawy do przyjęcia tezy aktu oskarżenia. w kierunku popeł
nienia przez oskarżonych przestęp
stwa z art. 129 i 131 kk.
Nie zostało bowiem udowodnione
któremukolwiek z oskarżonych, by
strzelał do zdążających za nim funkcjonariuszy P. P. lub funkcjonariuszy
Straży Granicznej w celu
zmuszenia
ich do zaniechania pościgu i zdaniem
Sądu te epizody, tj. fakt
znalezienia
się oskarżonych w lesie porębiańskirn
i Zubrzycy mieszczą się w poczytaniu
winy oskarżonym w udziale w związ
ku zbrojnym. Gdyby zaś któremuś z
oskarżonych. Materiał dow. dzieli się
w kierunku P. P., to w takim razie nie
było by w danym wypadku mowy
o
przestępstwie z art. 129 związku z art.
131 kk., a byłoby to przestępstwo z art.
23,225 kk."

joną w karabiny gromadę i
widząc
groźną jej postawę, nie wiedząc z kim

Materiał

I

budki, kt6re kierowały działaniem 0i patrząc z perspektywy
przeprowadzonego już pr7ewodu sądo
wego, doszedł do przekonania, że pobudki te nfe byly niskie, że raczej m.i Iy charakter ideowy, jednak ponad
wszelką w~tpliwość źle pojQty, ~ w
wykonaniu, przcstępn~r.
Powyzsze
znajdzie na pewno sprawdzian, że mimo, iż byl~ ogromne możliwości w rahowaniu i że oclpo!'ność ludzi z tego
środowiska na tego rodzaju okazję nie
jest duża, znalazły się tylko jednostki, które z tej okazji rabunku skorzystałv, a większość oparła się tym ła
two' nasuwają.cym się sposobnościom."
skarżonych

dowodowy

Zastanawia się następnie Sąd nad
materiałem dowodowym, jakim
rozporządzał przy rozpoznawaniu winy
oskarżonych. Materiał dowodowy dziena trzy grupy: 1) zeznania świadków
czynów przestępnych; 2) zeznania funkcjonariuszy P. P., którzy świadkami
czynów przestępnych nie byli; 3) wy jaśnienia oskarżonych.

Wymiar kary
Przy wymiarze kary miał też sad na.
wzgl ędzie rozmiary i i akość udziału,
karalność CZy też niekaralność i dotychczasowy ·przebieg. ż~Tcia oskarżo
nych.
"Przy wymiarze kary miał Sąd
również na względzie ten fakt. że na
czyn oskarżonych wywarł b~rdzo duŻy wpływ ich przewódca. Adam Dobt)..
5\zyński. O tym mial okazię Sad prz~
konać się w czasie przewodu są.do·we
go, a to przesłUChując oskarżonych,
którzy w sW~Tch wyjaśnieniach ~ wi~l
kim szacunkiem w~'rażali się o przewódcy, a nieraz wprost przejawiali
ślepą. ufność
i bezkrytyczność do
przejawów Adama Dobosz~·ńskiego.
"Może i nic w tym dziwnego nie
ma, bo człowiek ten umiał do nich podejść,
rozumiał ich,
imponował im
sW~7m z'achowaniem i intel igencjl}. j
był dla nich dobrym opiekunem."
Uzasadnieniem zawieszenia kAry
niektórym oskarżoJl:'-'m kończy się obszerny elaborat składu sądowego W
tym procesie.

"Jak sąd ustosunkował się do tei
grupy, tj. do ,vyjaśnień oskarżonych?
Biorąc pod uwagę ten moment, że oObrońcy wniosą. w terminie pneskarżeni hyli słuchani bezpośrednio
po zajściach przez po1icJę \V trybie pisanym wywód apelacyjny. Spra.wa.
art. ZO, a więc pozostawali pod wpły znajdzie się więc jeszcze raz przed są
wem strachu i zrozumiałej obawy dem - tym razem Są.dem Apelacyjprzed surową odpo'vviedzialnością., da- nym w Krakowie.
lej, że w dużej ilo.3ci wyp.adków najpierw rozpoznawali współoskarżonych
z fotografij, nawiasem mówiąc nieP a ryż. (P AT.) Ma?,dalena d~
szc7.ególnio zrobionych, że swe wy jaFontanges, która dokonała zamachu
śnienia często zmieniali l odwoływali,
że r.rozumiała chęć wyjścia
na wol- na b. ambasadora Francji w Rzymie,
p. cle Chamhruna, została skazana nfł.
ność za każd~l cenę musiała odgrywać
rok
więzienia z zawieszeniem oraz 100
i otlgr.Y'yała dużą rolę, że dziwną jest
rzecz" że oskarżeni, pOChOdzący z fr. grzywny bez zawieszpnia.
różnych wsi, naraz rozpoznawali i
żołądku
mówili o udziale oskarżonych nieraz
z (\dleglych wsi, a przecież notoryczną
P Y z dr y. (Tel. wł.). P. Stanisława
jest rzeczą, że na wsiach panuje pew- Iszczykowa z Pyzder (ul. Sienkiewicza
nego rodzaju zaściankowość, polega- 16) kupiła ostatnio na targu kurę za
2,10 złotych
jąca na tym, że zna się ludzi tylko ze
swojej wsi, a już najwyżej z najbliż.
\Yielkie było jej zdziwienie, gdy w
szego sąsiedztwa Sąd na wy jażołądku zabitego plaka znalazła jedeśnieniach oskarżonych oparł się tylko
naście sztuk lO-groszówek i 4 sztuki
w tych w~Tpadkach, w których mó,vili
oni o swoim udziale w zajŚCiach i w
t~·ch. wypadkach, w których. wina 0skarzonych została udowoclll1ona, zeznaniami świadków bezpośrednich lub
pośrednich z~jśc.ia. Jeżeli chodzi zaś
o sam?Os~ar~el1le, to Sąd. wychodząc
z ~ałozenl.a, ze gdy ch?clzl o ,~łasną.
sk?rę, .to z~den z oska:-zonych me bę.
c1zJ.e SJę klerował t!'ml pr~es.łan.kaI:01,
ktore skłol1J~Y go do obClązenJa ]TI~y.ch, a o ktorych to przesłank?-ch wyzeJ była mowa, bo przeszkodZI mu w
tym instynkt sanlózachowawczy, tak
1-lilnie w~'kształcoIlY, zwłaszcza u ludzi
mało inteligentnych. A teraz kim sę. 0skarżeni? Bo odpowiedź na to rzuci
pewne światło przy rozpatrywaniu
nasilenia Winy oskarżonrch. Są to ludzie biedni, małorolni lub prości nie
fachowi robotnicy lub też drobni rzemieślni.c~T, wszYSCy prawie bezrobotni
- bez efektu poszukują.cy pracy. Tym
lud7.iom nie było dobrze, - byli ofiarami kryzysu ogólnOŚWiatowego, nie
rozumieli tego jednak i bezkrytycznie
szukali przyczyny swej biedy nieraz Fotografia monet znalezionych w 20lądku
tam, gdzie tej przyczyny nie było."
kury z Pyzur; pięć. p!eniążk6w zagubiły
dZIecI.
, Wina _ .
-Z-groszówek. Monety były pozbawione
poszezegolnych osl(arzonych zupełnie wypukłego rysunku. I{rą,żki
Szereg stron uzasadnienia zajmuje metalu zostały idealnie wypolorowane
teraz omó"'ienie winy poszczególnrch przez żwir i kawałki kamieni, które
oskarżonych, przyczyn skaz.ania lub
kura pOłykała celem roztarcia w żo
uniewinnienia.. O wymiarze kary czy- lądku spożywanych twardych ziaren.
tam?:
Jakim sposobem pienią.dze dostały
"Przy wymla!-'2e kary Sąd 'o piera- się do żołą.dka kury, sprzedanej na tarjąc si, na przepisie art. 5' k. k. zwr6- gu w Pyzdrach . iest - jak dotąd - ta.eil przede wszystkim uwag, na po-jemnicą.
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lamach na ambasadora

Skarbonka w

kury

I

Obrączki, ślubne i wszelką biiułecję Njkl~wallie i S~eb~eaie
zegary,

_

zegark~

po I eca
Łódź,

platery

.
'YIIt.T"'"

n: A.. 1-. S J ... I
Główna 41.

W • SZY
DUZY WYBÓR.

i

zloceme. chromowame I wS1Jel.
kie rob.oty .. wchodząc~ w Z!lkr.es
galwamzacll wykonUJe sohdrułl,
pod ewarsncją i po eenłcll
przystępnych

I,OHROMOWNIA"
Ludf, Piotrkow8ka liS

n ł2 311 pop. ot parter w podw.
CENY NISKiE samod",ielny KIllwanj~ator.

Wf.
hy/y

firmy .. lfAMAK" J GilI"
• • • • • • • • • • • • • •_ . . . . . . . . . . prac.
bara i W. Górski.
n 4.4 Si2

i'lUmer
Kalendarz rzym.-ket.
Piątek: Rufin ... m.
Sobota: I~nlcego Jojoli
• Kalendarz słowłańsJd
Piątek: Ludomira
Sobota: L:!1obyslawa
Słońca: wschód 4,09
zacb6d 19,48
Piątek
DługoŚĆ dn;a 15 g. 39 min.
Księżyca: wschód 22,08
zachód 12,44
Faza: Ostatnia kwadra
Lipiec

O

UłH'tUUWN1K,

1'~

sobota. anta 31 l1pca lI:J37

~trona

7

Zebranie publiczne Str. Nar. wŁodzi
W dniu 30 lipca o godz. 19,30 w sali Stron. Nar. koła
Radogoszcz (ul. Chrobrego 10) odbędzie się publiczne zebranie, na którym referaty na temat "Żyd wieczny rewolucjonista" wygłoszą kol.kol. kpt. Leon Grzegorzak, Antoni Czernik i delegat zarządu głównego z Warszawy.
Wstęp dla
wszystkich Polaków wolny.

Mrel re~a!!~1k~~!~!II!~i Wlodzi SezonowCY postanowili
~E;~;.;~i~~~!:~!.i;;,::::

proklamować strajk

ł.agiewnicka

96. Kahane (2yd) Limanowskiego
80. Koprowski. Nowomiejska 15. Rozenblum
(ZydJ . śr6dmiejska 21. BartoszewskI. Piotrkowlika 94. Czyński. Rokicińl!ka 53. Zakrzew.kl.
Katna 54. Si niecka. Rzgowska 59. Trawkoweka,
Brzezińska 56.
Telefany strab pożarnej 8, po/(otowl. mleJak lego 102·90, pogotowia p. C. K. 102-40, poltotowia ubezpieczalni 208·10.

lrEATRY
'featr Letni - (ul. Piotrkowska 94) w kwadracie".

lość

KINA

Carso -

"Cl'lłow i l"k

lew" i

"Bohat~r

"Mi-

z Tok-

8~U".

dw6ch mężów".
Oświatowy • ElloAce - "Ex-<ona" i "Srebrne
kEtrogi".
Palace - "Truxa'·.
Przedwiośnie "Tajna brygada".
RiaIto - "Dziewczę z Prate.ru".
StyloWY - "Wałc kr6Iewski".
Mimoza -

,Ż.ona

KOMUNIKATY
KOMUNIKAT STR. NAR. Stronnictwo
ilITtUlodowe Ikoło Lódź - Widzew podaJe do
publicznej 'Wiadomości, że w dniu 1 sierpnia 1937 w przypadającą rocznicę założe·
nia koła dokonuje poświęcenia proporca,
na którą. to uroczystość li rosi o liczne
!pl'Zybycie członków i sympatyków.
Zbiórka Uc~!!sni.ków uroczystości następi IW niedzielę l1ano, o GOclz. 9,30 w 10grodzie p. Wegnera przy ul. Mazowieckiej
nr. 214 (kraniec uL PC1Illorsklej), oz kąd
nastąpi
wymarsz do koścl.Gta św. Kazi.
mierza. Po 'POWJ.1ocie rz. kościoła Doastąpi
dalszy ciąg lU'lDCzystości.
KOMUNII{AT "PRACY POLSKIEJ".
rl~ąd Związku Zawoo.owego Dozorców
iDomowych "Praca Polska" w Lodźl. 'Zawiadamia, że w niedzielę dnia 1 sierpnia
rb., o godz. 2 'lJO poło odbędzie się w lokalu
własnym przy ul. Bandurskiego 9-11 og61Ile zebranie członków.
Na porządku dziennym aktualne sprawy zawodowe i organizacyJne. Obecność
wszystkich członków obow1ą."korwa. W_tęp
1y1ko za legitymacjami.
żYCIA ORGANIZACYJ
Z Polskiego TowarzVstwa Krajomaw~go. Na dzieli 1 sicllp.nia
rb. oddział
aódzki P. T. K. ol'ganizuJe wycieczkę aulOO'lYusem na trasę Łódź - Konin. W f}ro~.ra'mie przewidziane jest z'wiedzenie: w
J(Qlle - Fara, K!asz,tor, Ratusz i Ruiny
Za m/ku, w Ko'Śc i anie - palac, par!(, ko·
~cibt, w
ta.rym :Mieście pod Koninem ~
kościót, 'W Koni'nie fa.r a i k!'a sztor. Za!pisy na. t~ wycieoczJkę przyjmuje sekretaIl'iat od,dział'u tY'llko w czwartek. dnia 29
a~pca J,b., w godz. od 19-20.
K06~t wycieczIti 1J 9. Na dzień 8 Slienpnia projek!I;<l'\vMla ,iC81t 'wYoC'i.eczika autolbusowa do ToIffiaszowa i Ino'A'I,o dza. Prz.l'lbliiony koszt
wycieczki 00 4......J5 :d. Zruphsy na wY'CieczIkę iP'rzyj1InlUje sekreta,ri,alt jUi we wtor(llk,
dnia 3 sim'p-nia.nb w godz. od 118-20.

Z

KRONIKA MIEJSCOWA .
Ceny w Taniej Jatce. Zgo·dlni,e z roz1Po1'za,dzeniem Ministerstwa Rotlnictwa i
iReforun Ro'lnych ceny mi~sa. zaj~lteogO do
rI'oaniei Jatfk'i usta,lone 'ZIOsliarly z dniem 21.
bm. w 6Ipo6ób następUl.ia,cy: \vietprz,owina
surqwa 0,77 gr, ,,,,,j.elpr.zowi'na. gOłtQwana
0,71 gr, wiep.rzowilIla sOllolfia 0,7<8 g.r, słoni
lila surowa 0,1)7 gr, sl'Ol!1ina sol!ona 1,17 gr,
Wlllonina to:pi1ona 1.17 gr. Nadrrnienić nafteźy, tż ce'na rynkowa wieprzowiny wyDl08i 1,30 gr, a sloni'ny 1,70 gr.
I

SYTUACJA STRAJKOWA
Dokoła strajku malarzy.
SbraJjlk !nala.rzy p'<rkojlQwyeh rozszerza si'ę coraz
bardZiej i obe'cnie przekracza liczbę 1200
J>raco\\lrrików.
Xa s'kwte'k i,n terwe'ncji
prze<l",tal\'iciESli z",iązków zawodQwych i,nSlpelk/tor porllCY z\\' O'lał obwstronną konfercncję na dziś.

śWIATA PRACY
Odroczenie konferencji. Po wyga,śniot!·
~iu
doo tychc7.nso\\,<,j tlllY\'OWY z'b iorowej
Związek Pt'ac-o\\"llilk 6w Sz<'ws'kich pocJ.i~l
rooko\\'n:nia o zawfi'I'cic no\\' ~ g'o uldadu. 'V
dniu wCZO'l'n.j\;'z)"Tn w In&ne,l ctoracie Pl'acy
od1bylll się pierwsza o'bu-,Lt'Oonna k'o nfcrencja. Pt'7. ecJ.;;!a\\'iciełc cechu i przedsię
biorców ])t'z ,-jęli d o wialdotrl!ości żą.dania
Ip ra'C'o-wnik,ów i p'r osiłi o ocll'oczenie rOIkowall cc,!elm oPl"aco'wania ",Ias'nych kO'nM-

ZE

Gdy do

a sierpnia włókniarze

Ł ó d i, 29. 7. Na pQsiedzeniu mię
dzyzwią.zkowej kQrnisji sezQnowców z
udziałem delegacji
robotników na

wszystkich odcinkach robót, zgodnie
powziętą uchwałą. odbytych zebrań
robotniczych, postanowiono prQklamować strajk, a to wobec odrzucenia żą
dań i braku dalszych dróg polubownego załatwienia sporu.
Jedynie tylko licząc się z możliwQ
ścią strajku włókniarzy, wstrzymali
Eię sezonmvcy z podjęciem już teraz

z

p ropo z yeyj.
robotni,k ów

nie zasfrajlcują, sezonowcy

podejmą strajT~ sa'łnod~ielnie

PoniewalŻ

nie

i 'Przedstawiciele
pOl3iwdruli d-ostateczny oh
do rokowań, k!ouferencję

tpełnomocni,ettw
oorocz<lno na tyJdlzień.
Zatargi w przemyśle.

W tka'llOi mech'&.lJ1icZlIlej Ohto.na Chaltll-a nna (Piotrko\\"B'ka
Ul) wylYuchl poważny z.atarg. Zwil\lZ'k i
-za.\\"Od'O'We wY6ltąjpily z zarZlu'tean, że firma
ia.!szu.je robO'tnkze ksilliteczlki ohrachwnko'We. W sprawie tej zwołana zostruła na
dizilŚ konferencja 11 ilJ161pełktQra '))raey.
We firmie SteigeI'ta (Mi1';onowa) wybuchł
ZHJt!łJI\!{.
ROJbotnicy wB'kazlllja,. że
firma ~nita staWki. Odhyta wczoraj
'konferencja nj'e dOlpNJIwal(}·l.iJła do ,p arozumiemia i zOSltala odil'Oczeona d() przyszłego
·tygodnia. ZataI'g OIbejmuj,e 900 wbotni·k ów.

KRONIKA SPORTOWA
PL€SCIARSTWO
", dniu d~ićliej zym orlbedz:e sIe w ogradllie K. P. - Zjednocoony<:h drużynowe s·potkanie pieSeiarzy Sokoł'a i Wińmy. G os rwd a rze
wystawdają na pawyższe za woo, skład nastę
pująCY od wagi muszej do p61cietkiej: Wai.
Stołech Wasiak, Drużbiński, G6!"S>ki. S'<':czeciJ1~kJi.. i\fuszyńslci, Ni&wadził iDybilas.
Wima
natomla.~t wyznaczy/a na<lt~pujl cy skla d: Blastiń.sk~ Kin, l-luta. Cel mer. Ka.sznica, Zielhiski. Sawh1 ki, Owczarek i Kłodas.

Giełda zbożowa

w lodzi

z dnia 29. 7. Ży;to 23,2:>--'23,50, p<3:zenicn
jedno,IHa 28,7:>--'29,00, pć)zenica z'b ierana
28,50---.2< ,ro, Jęcz.miell IprzComia,łowy 2021, owioo stary 26.25-26,7::. o\\'i.oo Jedno]i,ty nowy 23,25--23,1'5, mą.ka ży-tnia 70
proc. 31, m.ątka żytnia 95 proc. 27. mą/ka
pszenna I 00 proc. 10,-, mą.ka p6'zenna
65-70 pol'OC. 29-30,00, mt\!ka pszenna Ha
65----7'5 Pl'oc. 23.......,20i,OO. m'f\./ka }JAzenna III
70-715 proc. 19---20,00. mąka }JAzenna 95
proc_ 33-31.00, otręby }JAzenne średnie 1G
-16,25, ot'ręby pszenne grulbe 16,50-16.15,
<l'trętby żytnie 16,25-113,50, rze,pa'k 52-5i.OO
ma.kuch lniany 23,50-21-0.50 makuch rzepakowy 18-19,00, groch' Viktori'a
31,00, groch .polIu Y 27-28,50. śrót Soja
25,50--,2:6.50. fas()Ila zw. biała 37-38.00, lubin ni Cibie<3Jk i 16-17,00. ~\lIbirrl Mity l i lSOO, gry1ka 28-29.00. kasz.a gryc-zana 52,50
-63,50. ziomnlak!
jada],ne
7,50-8,00.
UEliPoso'bi-enie stale..
•

2.8-1

Nowy' 30zatarg
u Eltingona
Z l d'
I'k'd

strajku, odraczając decyzję podjęcia
tegQż do dnia 3 sierpnia, tzn. do pierwszych wia,domQści o postanowieniach
lH>misji rozjem<:zej dla włókniarzy_
3 sierpnia odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie komisji międzyzwiąz
kowej sezonowców, na której zapadnie
ostateczna decyzja, tzn. w razie, gdyby włókniarze nie zastrajkQwali, sezonowcy są gQtowi podją.ć strajk samodzielnie.
.

KRONIKA ZGIERZA
Budowa .apasowego zbiomika na woKOBztem Ochotniczej Straży Po'Źarne,j
w Zgierzu w parku im. Kill'ińskie.go rozpocz·ęoto lYu'Clowę duiego rozmi-a,ru Zibiol'nika na wod~. z kJtórego na'pelniane będą
beozko'wozy stl'ażaclkie. Zbiornik ten bę
dzie miał dUlże 2:nacz.eni·e "''' razie po'żaru,
a zwłaszcza rula dziel.nicy Nowe'go Mi·a sta.
Nowy cennik. Z dniem 28. bm. został
wydajny nowy urzę-dol\'Y ceJnnilk na art.
!p·owsa.echne,g o uży~ku, wedl,ulg które,go
abO\vi.ąz'u.j ,ą ceny na Zgierz i pO'w, lódZlki
!p.r!>y s.przcd!IJży hurtowej: IDąllm ży'tni'a
7Q% za 100 k.g zł 31, maJ,a ;;'yLnia 82% za
100 .k,g zł :2 25, mąka żytnia razowa 93%
lZa 100 kg z<ł 27,00. mąka pszenna 65% za
100 kg col 40 przy &p<rzeduży deŁa.liczn e j:
anąlka żytnia 70% za 1 kg zł 0.3';), mąlka
żytn i'o. 8'2% zu 1 l\,g zł 0.3'2. m.ąlka ż}"Lnia
razowa 9j% zJi 0.;30, mąka p..'zenna 65% za
1 kog O.t-t Chleb żytni z m.ąki 70% z.a bochenek 2. kg zł 0,60, C'hle'b żytni z mąJki
2% 1 kg zł 0.2t3. 0111('1)) źytn:i li m ą,!, i razowej !ł5% za 1 kg zł 0,26. Buliki psz enne
wodne z mą/ki 00% za 1 j.-g zl O,Go. W
związk'u z wydn.nr·m
nowym cennikie'm
'wspomnieć
należy. ze mimo
wysokich
Ikar gwżących za nic po{l'por z ądko',,'anie
się
cen ll'ilw\\'l, zy,domscy
hu t'town i,cy
(g>dyź ty')Il,o sa, oni) zawsze do .~ zł na 100
!kg mąlki pobierają. \\'ięcej tfd swych odbio,rcól\' sklepi'ka,l'zy i piClkll rzy cht'ZeściJan niż Drzeol\'idl!j'Q ccnnik. Sprwl\' 8" tą
wi,nny znia,ć się czynniki miarodaj ne.
dę.

Nowy ten zatarg ObejmUje ponad
1.000 robotnikóW.

Ostatnie posiedzenie
komisji mieszanej
ł~ ó d Ź, 30. i. W dniu wczorajRzym kotni~.ia mieRzana, wyłoniona
przez związki przemysłu włókienni
czego i związki zawodowe włóknia
rzy, dla opracowania poprawek do
tarrf,r umownej odb~'la ostatnie s\Y.~
posiedzenie. Z ogólnej liczby 170 poprawek uzgodniono jedynie 72.

Oświatowe .. Dżente~me.u kooha ina."
czej ".
Luna - .,Szanghaj",
Czyja zguba? W komisaru'acle Pot.
Pań.st. IV Pabia·nicach znaj.dtll'je sitę chustka, zllaJleziona na ul. Laskiej w pobtliiZU
dworca. Wlaściciellka <ldetbrać anoże Zlgubę, po oopowiednim udow.cdonieniu.
Zderzenie wozu z tram-wajem. Truta.ra
Wil1ad.ysł.aJw, z·a.rni eBzikruły we wsi KUmkowi'Zlna, gm. Doibroń, przyjeChał .,V\Qozem do
PaJbi.a,n jlc. W ohwili gdy wyjezdtża-l z u·b.
Pustej na Łasl<a" na 6IZY'nach tramwajowych pęlkl ' postronek od orczytków. W~~
stanRił niespodziewanie, mO't.orniczy Ole
z43.i ż yl jluż zatJ.'lzym3!ć tram wa.ju, w~~
JtIllg'O nast3jpiło zderzenie, Na BZCZ~Ol&
skończylo się tydko na usz'kodzeniu wozu
i rOZJbiciu becz'k1. ze SllU'Ołl9".
Plaga rowerzystów nie ustale. Pomi...
mo. po§cilgu p O'li c-j.i i nmkładaniu k~r na.
rowerzysltów jeżdżących po choo'llllkaoh,
pl,a ga ta nie ustaje. Najn~~bez'Pieozn;e~
wygląda ul. Legionów, g~zle. row.erzyscl
pędza, po choo..nikadh 1P'?'P'lsuJąc SIę ~ra.
wurowa, jazd'a, i obsy,p,l.JjJ.ą.c pmeehod.ntów
.t!limanami k,UTZU. OSIta.tnio pollio.i'a "P'i·
sala ,p wtQlkóly za jazdę na chodnllkach:
Okaniakl()lwi W11lldysławowi, T':n:lbac'k a 37,
Turkiewiczowi Ignace1lllIU, Bracka 11 iŻy·
d owi Frytdmanowi Szmwlo-wi, Polprzeczna
10.
Wykorzystywanie małoletnich do pra.
cv na krosnach. Brei'n ige'r Herunan. z?-m.
!P-l1Zy \lIl1. Tręłbackiej z'aJ1Jrutdr.ial w charakterze sLużą.eej roa,boI1elinia, dJLie'WczyJi.kę,
kitórej jednalk ipO'ecil!plracować na. kro~n,ie
8 godzilll dzi,ennie. ~a 5 kTosnac~ T;'l'r ócz
st'UlŻa,cej pracl{)wa;ly l'ooroze u BrelOlJgera
diwie niele1.nie dziewczyn/ki, 1I1i-e zrurneldowane w Ube7Jpieczalln i SlP'ołe.cznej. Jako
wynagrodzenie miaJly o<trzymY'~ć 1~ zł
t}'lg'odniowo. J ednakowo'Ż z cll'w!llą kIedy
si'ę z\Vlrócily po pieni,f\ldz.e 'Z·ostały zwo,lIllione, bez H-4nio-wego wYlPowiedze-nia z
OorupI"awa" 15 z1 za otkJres od kwie.tnia do
lipca. Dziewczymy te 1JWiI"Ócily się do Zw.
'la w. po. porad;ę. S!pra'i\"ę 6Ik.ierowa,no do'
Sadu Pracy tpl1Z00 kitórym BreiIIl1.ge;r bę
dżie O'dtp'Owi'~dl za zatrudlnianie nieletni-ch
li nie wYlp lt acan1e z'aro'bl<ów.
Apel do straganiarzy chrześciJańS'kich.
Żyxizi ni 8 mOlga,c wobec co'rą,z 'Więcksz.ego
UlŚwiad01mienia na,rodo'Wego zwabiać p.odaków do swego stragalllU, \"1Zię1i się na
i.nny sposób. \Vyna,joęli oni za parę grÓ'"
szy "wojtIk6w" ży>c!'o'ws'kiClb któr)'lCh rola,
jest 6t'nć Pl'ZY Bltrl\Jgani~ i Zlwrub.iać Polai(ÓIV, podczas gdy \"'Jaś ci ciel straganu sto,1
obok. Chcąc \\'szysbkich ptl'zed takimi zama.s.kowanymi straganrumi ostrzec i pla'tmi pachoł~{ami w y1l'a.jIIlJJUja,cymi się Ży
donn. z3Jmi crzamy &porząidzi,ć dla nieh
CZ'Mną. lisię,
kit6ra, będziemy ogłaszać.
Zwracamy się wobec tego do w6'zys·tk.i ch
chrz eś cijallskiooh strrug>aniarzy o podawa-'
nie nam naz\\'isk t)'lCh pachO'tków i Ży
dów w!,aści c iClli s.traganów wynajmu'joą
.e vch i ch . Prócz 1ego ,prosilIIlY o 'p oda wanie nam naz-wi\Slk tych p('ll aków żyu<l'fi
Mw. l\tÓl1zy 'Pomi,jaja, stragan pols'ki, a ku!puja, u Żydów.

Z życia religilnego. Miejscowy proboszc z par afii k6. kanonik d,!' Antoni RoszkomsIki od sa<rne.<.o początku swego duszpasterstwa zwrócI ł . szczet'\'ó.lna, WI'I-' agę na
moralln e w J chol."a~te ,:>nJ'a.flan, dą~ą:<: wytl'\\'a,łe?o 'podn~e6tellla d~chll: relt'~t.lneg?

t·a.Ik w ZYCIU zbtOI'OWym Jak. t w lndywl"
dualnym. Dotątd odbY'IYa'ly E·~ę t. Zl~. k~:
ferencJe dwa ra'zv IV tYlgod.m~ I~ ptRitkl l
SO,?'O'.ty, na. k.tóry~~ przem.a ~vla'lt . kaznodZlejC .e.amle .l~COwt .Ol'a~ mteJsoo\~l. Konf~ l'eIl:cJo te n;tJaly \,:le,l'klC .z,n,a cz·elllo w cz~SIO, kte.d~ naJ'ro~malt~i M.('tl~to,r:v komums.ty.~zlll I:>zerzV'l~ zgmlIzn.ę l .11al5la antyrelt'R'IJn.e. Obecn!e zaJjJ'~~led,z~ane są n~~e
nauk! Iv naszeJ paraflt czyI: z. zw. mtsJ·e
święte, które prowadzone będą przez speci.a.łni. c .z~,prolszony'ch ks. za,konni~ów~ ~.HSje te tr~,ać b<;'Ii·a od dn. 8 do 19 wrzCJSma.

Lód z,
.'. 8. e WIe z l W I O - '
wana została okupacja 700 robotników KRONIKA LASKU
na oddziale pończoszniczym fabryki
Eitingona, a już powstał tam nowy,
Ukaranie łyda. Niema te·g o tY'go,dnia,
bardzo poważny zatarg, tym razem na ateby &tarostwo pow, IV Łask,u nie ukaoddziale przędzalni (Dowborczyków raLo ja,kiegoś Zyda za 'l"Ó-źnego rodzajou
kombinacje. Dn. 2.s. bm. ukarany zostal
30),
Na dziś zwołana. została w Inspek- ŻY'd H. Kon, la~ 66, za:m. \Y8 Widawie 'la
prowadzetn.ie dl'ze'wnego halndl'u na swym
toracie Pracy konferencja celem usta- sIkladzie
w \Vida wie, bez zllJtlvierdzonego
lenia norm obsługi maszyn, jako też projektu urząJd.ze-nia, gil'zywna, 15 zł z zai stawek plac, które są samodzielnie miana, na 3 dni aresztu, Kono-wi jednozniżane przez żydowskiego przemycześni e o,piec,zę,to\\'aDO s.k,lad dlrzewa.
słowca.

KRONIKA PABIANIC

Niepoprawna ŹYdofilka. Od dł,uższego
czas'u mimo roźmych upomnień. p.
Irena Przymęoka (krawcowa) 'lam. u.l.
Pi,łsudskiego 36, nadal kupujo u Żydów.
OSItatnio ta !pani k'u!pHa od Żydówki s.traganiaTlki w dniu 28. bm. pę.czek marchwi
mimo, że obok "tn.t strag1lln po ]S.ki. 'Vstyd.
Czy tak robić wolno? Sta'rOBotlV'O pow.
IV Lns:kll z rlniC"m W. bm. wyda.lo nowe
rOZpOl'7A\K:!Izcn ie usta lujn,ce ceny n a Slp.l'zedaż C'hlcba, mąlki, zbo2a itJp. Nicl,iól'e ,piekarnie a zwłaszcza. sklC'pi'ld kolo'n ialnosPQlz}"wcze nie tl',zymaj~ się con wyznaczo'ny'ch p.rzez starosnwo - i cJ1!le.b, który
ma !być ciI1>rw (l a w!1,ny po 29 g·r za 1 kg,
6'PrzC1dajo, po 32, 31, 30 gr.
jUlż

Mazur ci ja Mazur
Rod~m'l. z pod Pabianic
Mazurskiej natury
nie zamienię na nic.
Rogatą

mam duszę
tak jest, mocium panie
drzazgi, panie, lecą,
jak siQ puszczę w taniec.
SzerQka natura
panie, wąs sumiasty,
bo psiakość Mazurem
był mój protoplasta.
Chcecie czy nie chcecie,
muszę prawdę orzec
tą mazurską ręką
zdobywałem dworzec,

W bojach panie krwawych
byłem syt wiktorii.
Dalibóg me czyny
przejdą do histQrii.
Cóż. że kiedyś

w Radzie
z Bialerem po społem
obronną pozycjQ
zająłem pod stołem?
Czekałem
mQżnie z

tam przecież
ogniem w oku.

bo ja, jak Zagłoba
nienn.widzQ tłoku.
Hej panowie bracie
nalejcie do szklanic
krzyczcie wi\~at Urbach
Mazur z pod Pabianic!
RADE.

miefl~4:Cllllie (1 wydan tnodniowol. c odbi<lreID ", ag&nturach 2.3:1 Ił. zali Centrala Poznań, ~w-. Marcin 10. P. K. O. Pozna'll 200149. Telefon, centrali: łO-12. 14-16.
adnoezenie do damu ódl)Owiednia dc>p!.ta. NI !'ocluch l u ,1.~~16"
33 07 4461 3- 2' u 25
od 19
. d el l
.
miet!ieclOnie 2,34 zł. kwartamie 1,- Pocsta prt,JlIluJe sam6wlerul tflko
"
- . a-" ""- : po go z.
oraz w rue zi e §wleta: 40-72. 14-76. 33-07.
ni 8 w,dan ty.rodnlA>wo (bez POńledzla1l1:oweeo). - Pod c>pukli w POlec.
Redaktor odpawledzI.lny Andrzej Trella z POZ'Da.nla. Za. wiadomości i artykuły z m.
Lodzi odPOwlaila Władysław MaeiU, L6dJ, Piotrkaweka liI. - Za ogłoszenia I rekl'-lIl;': Antoni
I - zł m:e6Iecznle Nakład i cnclQnlrl: Drukarn:. Pobka, Sp6łka A keyjn.. Po:matl. Iw. Marcin
10. Reltopi~6w nlez81D6wionJ'eb r.euall:ej. nie 'wraca.
L&§llIewlez z PoznanII.
W r.zie wypadk6w .powodowanych allil w,tsZĄ. Pl"ZMzk6d w .akt.dzle, .trllk6w Itp .. ,..,dlwruetwlI nie odpowiada. za do.Urezenle plsma. a Ibonend nie maj" prawa domaarama sIe nIedOl!tar- '
w ł
cllOnycb nl1mer6w lud odllzkooowania.
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O rę d OWOik a

C!trrn!\
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OR1~nO"STK ,

CI
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sohotn. rlni:1
nET.' ,lO

f'aw*EW

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy. katde
da:sze słow() 10 groszy. ;) liczb = jedno "ławo.
i \\ z. a = katde .3tanowi 1 "ławo. Jedno o~ło
szenie nie mate przekraczać 100 słów w tym
5 nagłówkowych.

I

•

I:

:ł1
dM'"

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśr6d

drobnych:

lipcn 1!)37

'f,;umer 1~

Wf

Zn8lk oferty

DROBNE

t.łamowv

naprzykład:

=

milimetr 30 groszy.

.ię

tecm1e Pl'ZY'jm,uje

Kolonialkę

Rzeźnictwo

I

.

..

1892ł. D

2746, d 1'1'DO

i t.. d.
1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni pOW82:ooa:Jle .przyjmuje
się 00 godz. 10,30, w soboty I dui przoośwfą

Sad

d<J gods. 9,46

,.;l•.•D..,O.M_Y.,_PIIA.R_C.E_L.E. . bez konkurencji z towarem lub bezkonkurencyjne.
zabu9o."'aniil ~vlększy Jub g~sPoidars~Yos~e~;
"..J
_Lo
,.
bez sprzedam zaraz. Adres Orę- obsz!lrne .. masywnę dOill lmalneJ: zGrmh sOa i~
f\PI : p' ._ _
~ 47272
downik, Poznań zd 13099
kOŚCielneJ
Poznamem, .2 morgi u r,
s row
_ __
D om
-ogrOdu. 5.000.- BartkowIak, DopIekarnią spl'zedam w powiatoSkład
piewo. PoznaJl zd 13883
Poszuk U j ę
d
wym mieści('. Zgłoszenia pigmiendł
kó
d'
_
dla poważnych reflektan6w o~ne a~entura Orędownika. G0!JHft, ~resz1a~[eOS~ ~ias~~z;oz\~,Y~iow('
8
k6w, wiJ. kar:nienic. ZĘ'łoszema
znaczek.
n 4/ :r.m rynek zaraz sprzedam. Ofert y /m6r g pszennej. znbud, o.bszerne dokł.aelnym .oPIs~m'10~aJka. PoOr~downik. Poznań zd 13117
mas~\\'lle: każ~eJlrzedsl.~blor§hvo, znan, RataJc ak tll0
.
D om
kOŚCielneJ WSI P~znama 5.o0Q,z . 1___
3 i 2 pokojowe miewkania. ogr6ą·
Skład
Bartkowiak. Do Plewo, Poznan
Ku i
~NIE ZNACIE.~.
wpłaty 6000 sprzeda. CzarneckI. pieczywa dobrze zaprOWadZOny.,
zd 13879
P ę . r. •
Pcmlań, M Focha 80 - 3.
'1
ł
k k' .
dom czynszowy w 1llle~Cle poW.,
. :Dd 1367>9
przy szko e, ma ym (>0 Ol lem.
Dla emeryta . ,
bliżei Poznania przy wplacie zl
Poznań
- - - - - - - - zaraz sprzedam. Poznan. Słowac000
Zł'
Placzek- - - - - -'l7
".
kiego 41. skład pieczywa. z;i 13977 willa. miasteczko. 7 pokOI. ogród 1,).
.g oszema
46119
Up1
A
Y
.------/owocow y . 2 morgi 8.000.- gotów- IJeszno.
n
Prośbal
Do
Kolonialkę
k~. Mikołajczak. Po<lrzcwie, _
~
dOm dochodowy, wpłace 10000.
..
. . '''AAĆ rIO dworu pokoj6wke wezme :lO 21:0.
Agenci wykluczeni. Oferty Orę- w biegu. bez konkurenci!. rlla sa- Rzamotuly.
n 4/ ~
~ LOKALE
Ęto OflM1l~!! ~bramae. WIe ...."" ""h' tych Bielawy poczta Krzemii&1>1 ed n YIIIl'll. ZYJ ąoe)'m'Il w tJru d nye
. .
,
Z>d 13 4~
warUlll!ka.ch materi'alm7'Ch. Piotr ru._e_w_o_._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
dowmk .
zd 14 008
Kowalski
Mieszkanie
KUJI'o,,"'6-ki, Bar1:el Wdeltki.. pocz,ta ~
Dwupiętrowa
wskaże Orędownik. Poz:nań
warsz:tat dobrze zaprowadzon,
.
.
h
'
kamienica masywna. skladem zd 13922
wSZE'lkimi narl~d.ziamą SlJ)rzedam lladaJ~ce Się na urto·.vn •." przy Kaldska. pow. Sta;rog8Jl"d.. Po.moPraktykant
r-ze.
fJd 13 3tł6 gospodarcz.1'. szkolą rolnicza zazy tramwaju. ł,adnym '?łcrorlem
ZMaz. ,"'lanrsław .lęch. Buk.
Htarym Rynku ~ara1. odrl:J.m.
~.000 ; wp Ia t a 1o. 000.- omaIa.
A.O
";;19
Oferty Orędowl1lk.
Poznań
_ _ _ _ _~__=
N .....
..:...:.v~._____
zd 14244
raz. Maj. Dziećmiarki, p. Sła .....no
50
Aleje Marcinkowskiego 20,
m6r,lr 3000. 100 mórg 8000.-; 150
powiat Gniezno.
zd 13 S95
zd 14063
mórg 12000 Slprze-da. Szote-k. Pl}Skład
-----mlań. święty Wojdech 31 - M. kolonialmy. łałi.nie urzą.(lrony, doOgloszenia do 30 lIłów ąla POSZU.Ekspedie~tka
Dom
zd 141'74
hra egzY1Stencja.
kujllcych posad, w teJ rubryce samodZielna z
do
nowy. parterowy. masywny. Poulica, towar€'m. maglem. miełS2lka45
obliczamy 1>0 jednej trzeciej cenie kolonialnego potrzebna. Ofert,. li;
2maniu przy przystanku. (!grodem
Walizy,
nif'>m ~rredam. Afl.res Ol"OOOwLn
drobnych.
podaniem warunk6w skierow~
5800 bez długu Tomala Poznań
mórg .pszenna - ooraeza.nl!..
Orędownik, Poznań zd 13110
Aleje Marcinko'wskiego '20.
' T o r e b k i , niil" Poznań zd 14100
Wel!'lta=e k~w.tne. MUY>Wi'la
d 14 0 ~4
D
bwdmva.. objęcie 5000.
Srwtek, aj SltUba dom,o'Wa
z
v
Nesesery,
om
Poznań, święty Wojciech 301-15.
Za
Osa d y
Parasole. laski. cy
w Grodzisku
ogrodem przy
uli,.d 14173
P & D n a300
... VV'''
-A"ł;czkl' procent. dam po.
paski
Nowej 1 zsprzedam
lub wy'"
z parcelacji z budynkami i bez.
C
dzierżawię. Zgłoszenia L. KaczPiekarnię
lat 37
kój z wo nym utrzymaniem. _
dobra ziemia, łąki. Dogodne wazySZ,
marek, Grodzisk. Plac św. Anny wydzierżawię
_
w
pełny~ szycie' z porzlld~ej rodziny •. zna, Oferty Orędownik. Poznań
runki
majątek
Spz!208lnoa74_51_12'5.62,
n 47266 bl·egu. obJ'ocl'e
praru'e' pOszu
praBokwa,me.
gOdtowdame
01_0_ _ _ _ _...
Łękno.spłaty.
pow. Zgłoszenia
Środa. Stacja
kol.
, . , , ,•. 12.
d .. W 2.800,-k Przybylski,
3
uJe posa
y o sa-I ______z_d_l_4__
pow. i autobusowa Zaniemygl.
RestauraC]"ę
Swarzę z, zdarlsz3a8w93s a .
motnej osoby. Miejscowość oboWolne
P 29 1 56 39
'17 l
i lk
jętna.
Oferty Kurier Poznań17 -. 3.
AO on a a
peli(l.a koncesja, J?l'ieS-kla
-d
ski zdg 14011
posady agenta, 200 pellB}i, prowi.
rlobrze prosperująca. 2 pokoje szkal1lem. ruC'hll'ws~ym illileJSCU
.
zja. Ka2xia DlJlejscow()Ść Kongr&N
owy
kuchnia. magiel sprzedam. Adres śJ)i'El6~n·i~ sPI-zeda'!ll' ceTla 2 000.-;. ~aglem. towarami. IPie.szk(lmem.
sówki _ organizować placówki
dom piętrowy, stY'lowy. bezpodat- Orędownik. Poznań zd 13113
MetelekL Poz,nan, śWle1;y WOJ- mieście, rynku, wydzlerzawul. ob- b) Inni
chrzescijaflskie, Oferty Orędow.
!roWy. duży ogr6d, elektryoczność,
----.ciech 30 - 1.
zd 14100 jęcie 2.200, czynsz 40,- Bartko- nik, poznafl zd 13 980
kallla IrllZacja, piękne położenie MoKolonialka
wiak Dopiewo, Poznań.
si1l1a - Perkiewiozówka. Liw"':',a tania. ruchliwa ulica. towar. maZakład
' z d 13 8~ _ _ __ _
Elewkę
nr 3<1.
zd 141_1 gie!. urządzenie. pok6j kuchnia. rry.zjllTł'ki Pozna;ni'll talJlio sPrzeT
d"eś" ór
przydmie na proboetlwo lub
Powodu
Adres Orędownik. Poznań
da.m. Ofert.., Oredowni.k.. Poznań
rzy. Zł tCllD. Qniwaod 1. 9. Oferty Orędownik. objęeia majątku
D om
oddam posade
zd 12850
. 7,(1 ]4147
b'łraczaneJ, m~en arzem. z
lDd 14 UlG
dozorcy
willi,
wolne mieszkanie.
piętrowy, centrum Poznania • "
~~ .. zabudowamę masywne. :wł(l- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ogród, pensja. w zamian ~u19.000, wpłaty 15,000 dochód 2.500
Meble
GOŚCiniec
sClclela. - okohcJ, środy ~bJ~cle
D
2lenie mebli. Oferty Orędowwk.
rocznje. Bło.ch. Poznań, Aleielnajtaniej kupisz tylko rIala Me- 19 m6rg ziemi. 27 jeziora. zabudo- 2.500,:- Nowak.
oznań~d ~13~~
.. am.
Marcmkowsklego 15.
ze! 14 2U5 bli - 'VrocłRwska 38. Dogodne wania masywne. bez konkurencji Marcm 22.
3000 zł kaucJ'! za ~trzJ:mana ~talą Poznall zd 13 961
Willk
warunki sp łaty. Prosze uważa~,okazyjnie sprzedam. Majka, PoPiekarnia
&1a1e. ub dW6tą~lepg S~łkl. Fryzjerka
. ą
na f!MDc.
P 29
Ratajczaka 10.
w dobrym punkcje..
poer y
918 zn
dzielnIl
posad I!.
6 POkOl,ow . ch łe",:. morga ogrodu
Ó
zd 14111
wI'atowe do wydzlerzawlema.. t '.
I b 6-nieJ'
1000
samochod
w
]t
al"
Zgłoszenia
agencja
Orędowmka
~~o~;~~~I~e~fti~:
Q1ręlo~nika
OWOco\\ego, Lubon. 11 ;;()9· wl?łaty
cnr
9000. Adres P?znun, Szwllł
- rozebranych uży<yane części ~od..
.'~. Op nl~
Szamotuly.
nu 47265
Szwajcar
ś d R nek 7.
47273
ska 19 - 8.
zd13928 wozia młeczarskle opony naJ.!a- złota goscmlec. k.uzma 18 burakawaler lat 35. zdolny, POSZ1J- ro a. y
n
niej w firmie Autoskład. Po- C'zanej. ~abudowal11a masywne -:100
kuje poSady pomocnika lub sa,
2
znań. Dąbrowskiego 89. tel. 46-74 Ookaz.lJme ~przedal)116.000.- MaJ- buraczane całkowite żniwo kon- modzielnego 1. 8. 37. - Oferty
Poszukuję
morgowa parcela ziemi pszennej
dg 23339-40
ka. Poznano RataJczaka 10.
tyngent buraczany. bez inwenta- Orędownik. Poznań zd 13 944
cukiernika specjalisty do robiepod budowę. mieście pod Pozna-,
zU.!.J12
rza zabudowanie masywne. cena
nia irys6w. całusków, Agentura.
niem. 1..200.- Bartk5>wiak. obrmlMeble
Piekarnie
ugodowa. Mikolajczak, PodrzePoszukuje
Orędq~nika. Nowy Sącz. 4Kr610'
ca DOPlewo. Poznano
zd 13880 wprost Fabryki
Pomykaj Ryk'
•
k ..
t
wie ,Szamotuły.
n 47263.
d dl dw6 h wzgl jed- JadWigi l. 1640.
n
727
nek śróąecki. .,Vielki \VYb6r. - ~j~ lek;l~illalkfwk~~~~T' k~:~r~ ---Wy-dzierżawię - - - ~:glOSr~b~tni;6w f[zycznych
D
om
Pracowma tllplCer"l,a.
' d'
k'
t"
I
.
.
. k
j 500
Oferty Orędownik
P
~
masywny. trzyubikl.lcyjny .. c.hlew,
pg 28 9(i7-29.21
~~,~jtl'~~;slti °pb:n~~~ l~f;fow-; na~ychmiast ~O~ZYS~l1l!! PI~!T~ p~~~~ zd 'la 067
•
r mę
k
p6ł morgI ogrOodu domll113lneJ
,
2"
d 14 267 Rplchlerz. staJl1lę. uzą wie
kelnera do wsp6 pracy z gotów II
wsi, stacji .kogcioła 2,200, BartSkład
a .
z
blisko :J;;eszna. Zgłoszęl1la agentudo 1000.- gwarancja z&pewniopa
kowiak. Vopiew,>. Po •. nłlń.
krótkich towar6w. centrum. In- . 1 0
U'AJ"TKI
. . ra Kunera Poz4n7af8~klego. Leszno
Młodzieniec
~raca stala. Oferty Orędowruk.
zd 13881
formacje świersz. Poz:J.al\. 1510-'" •
...."'"
..
n
Z ukończoną
szkolll po_ Po:rnll1\ zd 14115
wnckiego
27
10.
zr:J
14
3118
inteligentny,
mający
D
om
Skł. a d _ .
Majątki
siostrę
pa utr.zym8I!iu
DWÓCh
dobrym st.arue. I!'az elektryeznoM
gospodarstwa kupna _ sprzedapracy bll~ro:weJ lub ~a- czeladnik6w stolarskich 'fI'J'~-~oda.. z Plęk~rll1!1. sltladem ko)o-; ,I~bry .. ładne IDleszt,allle SPlesz- że. dzierżawy. gościńce. domy.
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Nie pytał więcej. Ani się domyślał,
ta wizyta, o której wspomniała tak
lekko, zdecydowana została po długich
namysłach,
po długiej walce wewnętrznej. Tak! Natasza zdecydowała
się na wielką oHarc,
ofiare 7. siebIe.
że

Ziemia pali

pieniędzy.

. Wybrał z pudełka cygaro, obcię.ł je
starannie, zapalił i puszczając kłęby
wonnego dymu usiadł w wygodnym

fotelu.
Puścił

Jeśli jedyną szansa ocalenia było poddanie się Greminowi - pójdzie do

Gremlna.
Piotr, nie świadom jej ofiary, zaję
ty ważnośc.ią swoicb spraw, pożegnał
s'ię z nią szybko i ruszył do mieszkania Rybkowa.

się

Gremin wstał ocl biurka i z zadowoleniem zatarł ręce.
Nie mógł się skarżyć na stan swoich interesów. \Vszyst.ko układało mu
się nad wyraz pomyślnie. W ciężkich
czasach wojennej zawieruchy pienią
dze płynęły jak wodn, rosły konta bankowe, a safesy zapełniały się wartościowymi
kleinotami.
Gremin nie
miał zaufania do rosyjskiej waluty ruble uznawał tylko w złotych imperiałach.
Poza tym oszczędności swe
zabezpieczać wolał w angielskich funtach szterlingów lub w amerylcańskich
dolarach. Jego konta w za.granicznych
bankach zaokrąglały się też bardzo 0kazale, a w skrytkach różnych banków petrogradzkich gromadziły się
skupywane okazyjnie klejnoty i złoto.
- Rosja, to dobry kraj! - myślał
z zadowoleniem. - Trzeba tYlko wiedzieć,
jak się tu zabrać do interesu.
Po prostu niewyc.zerpana kopalnia

wodze marz eni óltl.
Fabryka rozwija się nadzwyczajnie. Produkcja i obroty wzrosły w porównaniu do przedwojennych czterokrotnie, a lwia część zysków płynie
do jego kieszeni. Dochody te z całym
spokojem rpoże kapitalizować,
bo
wszystkie koszty wygodnego, nawet
hulaszczego życia, pokrywają. się z innego źródła.
Ho, ho! Są. tacy, którzy pła.cę. dobrze i z.a to, że transporty konserw
zatruwają całe pulki żołnierzy i za to,
że w sztabie· generalnym giną. ważne
plany st.rategiczne i za to, że dowódcy
armij zostaję. mi,a nowani nie wedle '
zdolności do prowadzenia bitew, ale
wedle ukrytych sympatyj dla wroga.
Tak samo j,ak płacę. za dostarcz.anie
nieużytecznych
pocisków a.rtyleryjskich na front, za złe pokierowanie rezerw, za brak wagonów na stacjach
węzłowych, za niszczenie mostów, za
wybuchy w składach amunicji.
Pieniążki płynę. jak woda.
Przez
banki neutralnych krajów płyną na
konta Gremina i jemu podobnych. Noszę. ci właściciele kont różne nazwiska.
Rzadko kiedy nazywaję. się Abram Rubin albo J osek Korn, ale większość
z nich pochodzi z tej rasy, która nie
ma swego kraju ani ojczyzny, która
p·asożytuje na organizmach
CUdzych
narodów i żywi się krwię. słabszych.
Nie trudno im nakładać maski; przecież nie wypierają. się przy tym niczego, ani własnych przekonań, ani wła
snej ojczyzny. Bo ojczyzny nie mają,
a ich najwyższym ideałem jest pienią.dz. \Vszystko dla boga.-pieniądza,
dla jego kultu i czci. A tym większa
jest tego bożka chwała, im więcej
banknotów i złota płynie do banków,
im wyższe sę. konta, im bardziej wypchane safesy.
- Dobrze jest!
sam do siebie
mruknał Gremin.
Odei'wał sil} od biurka, od swoich
r.achunków, ale w głowie tańczyły mu
jeszcze wielocyfrowe liczbY. Jeszcze
coś obliczał i sumował. I sam się uśmiechał do siebie.
- I czego mi właściwie brakuje
tutaj! - myślał. Obracam się w
najlepszych sferach towarzYskich. Jestem za pan brat z senatorami, mlmslrami, generałami. Gdybyż oni wiedzieli - przemknęło mu przez myśl z jakich źródeł płr'ną pieni~ulze. które
przegrywam do nich w karty, ktGre

WITOI.:D

pod nogami

przejadają

i

przepijają

ze

mną

na we-

sołych kolacyjkach. - I cóż z tego? odpowiedział sobie zaraz w myśli. Pieniądze za szpiegostwo! A czy z lepszych źródeł pochodzą pieniądze wielu

Czy generał
za nieudaną
ofensywę swego korpusu? Czy minister Y i minister Z i tylu, tyfu generałów i senatorów nie pozostaje na
niemieckim żołdzie? Gdyby w Rosji
słowo "szpieg" miało dyskwalifikować towarzysko nie wielu ludziom
z wyższych sfer możnaby podawać

innych moich

przyjaciół?

X nie wziął pieniędzy

rękę!

marzył
dymu z cygara. Za pieniądze można kupić wszystkich
i wszystko... wszystko.,. Czy na
pewno wszystko?
- Wszystkol - zawołał głośno.
Zgniótł cygaro w popielniczce i nerwowym krokiem zaczął przechadzać
się po pokoju.
Mając pienią.dze z czasem osiągnie
się każdy cel.
Pod ich magicznym
wpływem ulegnie każdy człowiek, podda mu się każda kobieta. Istnieje tylko kwestia czasu. Jedna dłuż~j, drugakrócej się opiera. Chyba, że... chYba
nie zna wartości pieniędzy, wartości
życia. Ale pieniądze dają do ręki róż
ne sposbby.
- I ty przyjdziesz do mnie, gołąb
ko! - sze.ptał do siebie. - Nie nęci
cię bogactwo, przepych,
luksus. Bo
ich nie znasz, bo nie rozumiesz ich
wartości.
Ale i na. ciebie znalazłem
spt>Sób. Przyjdziesz do mnie! Wtedy
nauczę cię życia. Pokażę ci, jaką wartość mają pieniądze, co za nie można
wyssać z codziennego bytowania, jak
można sobie życie w raj zamienić. I
wtedy będziesz już moja. Już nic nie
potrafi oderwać cię ode mnie. Będziesz
-

Grunt to

pieniądze!

puszczając kłęby

moją niewolnicą·

Jestem cierpliwy. A cierpliwość
wszystkie przeszkody. Już
teraz tylko patrzeć, gdy stanie u moich drzwi Natasza. Przyjdzie pokorniutka, znękana. Przyjdzie prOSić o ratunek dla swego opiekuna ... I ja go
jej nie odmówię! Niczego nie potrafię
ci odmówić, piękna niewdzięcznico!
Odpychasz mnie, pogardzasz mną możel A ja ciebie kocham! Kocham i pożądam,
jak nie pożądałem w życiu
żadnej kObiety. Ileż to rozy chciałem
rzucić się na ciebie, porwać cię i wywieźć gdzieś daleko od ludzi, żeby cię
mieć tylko dla siebie. Ho, ho! Nie dałem się! Postanowiłem opanować i 0kiełznać swoje odruchy! Cierpliwość,
przede wszystkim cierpliwość. I moja
cierpliwość została wynagrodzona. Teraz musisz przyjść, przyjdziesz! Zrobię
wszystko co każesz! Nie ma ceny, której nie zapłaciłbym za, ciebie. CierpliwoŚć ... . Pokochasz mnie z czasem, gołąbko. Jak jedwabiem owinę cię powabami życia. Pokażę ci je wszystkie.
Sama nauczysz się cenić je, poznasz,
że my oboje jesteśmy dla siebie stworzen i. Pieniądze, moje pieniądze, zrobią z ciebie moją. niewolnicę. Powoli!
Cierpliwości! Niedlu~o już dojdziemy
do tego. Tylko patrzeć, jak staniesz
u moich drzwi - fantazjowa.ł Gremin.
- Tylko słuchać, jak rozlegnie się
dzwonek ...
Jakby w odpowiedzi na. jego myśli
w tej chwili zabrzmiał dzwonek przy
drzwiach wejt'ciowych.
Gremin drgnął.
- Czyżby już? Czyżby t.o ona 't
Nicpewnym z wrażenia krokiem
szedł ku dl'zv,:iom.
. -

zwycięia

ZAśWIEC

Czyżby przyszła zwabiona moimi
myślami, moimi tęsknotami? my-

-

ślał.

Drżącą

otworzył

lekko
drzwi.

ręką odsunął

rygle i

KtoŚ odsunął go energicznie, wszedł
do przedpokoju i zamknął . drzwi za

sobą.

- Ty?!?
Przed nim stał Rubin. W przebraniu robotnika fabrycznego. Zmieszany
jakiś i zalękniony,
- Co się stało?
- Jest źle.
Nastrój rozkosznych marzeń opadł,
brutalnie zerwany przez okrutną rzeczywistość. Rubin z,a miast Nataszy.
- Ordynarny Żyd zamiast pięknej
kobiety! - pomyślał nie bez odrazy
do swego ","spółplemieńca, Gremin.
W eszl i do gabinetu bez słowa. Rubin rzucił się na fotel.
- Daj czego do picia!
Gremin podsunął mu kieliszek l
butelkę koniaku.
Ale Rubin odsunął
kieliszek, wziął ze stolika st.ojąCł,l. przy
karafce z wodą szklankę, napełnił ją.
koniakiem i duszkiem wychylił.
- Limoniada! - mruknął. - Nie
masz czego mocniejszego?!
- Nie! - wzruszył ramionami Gremin. - Widzę, że jesteś w niezłym humorze. Trzymają ci się dobre dowcipy!
- Jest źle! - powtórzył Rubin ponuro.
- Może nareszcie powiesz mi, o co
chodzi?
- Są na naszym tropie! Musiałem
uciekać z mieszkania ...
Gremin drgnął.
Ładna historia! W chwili, kiedy on
stoi po prostu u szczytu powodzenia,
kiedy zaczyna dobijać do swoich celów. "
- Kto?.. Kiedy? W j.aki sposób?!1 ?
- Przed godziną.. Wpadła do mnie
szajka tajniaków... Nim się zorientowałem ...
- Jak to wpadła niespodzianie?
Przecież drzwi są zabezpieczone! Nie
można wywalić ich tak łatwo. Zawsze
masz dość czasu, aby wyjść spokojnie
drugim wyjściem.
- Znali umówiony dzwonele Czek,a1iśmy . na Niedźwiedzia, · żeby W~'
wieźć tego, diabli go nadali, twojego
klienta! Wf ogóie to wszystko przez
ciebie. Ty mi sprowadziłeś na kark
całą biedę!

-

Ja!?!
No, tak! Po l-jego licha

kaz'ałeś
przyjść
Niedźwiedziowi?
Gdybyśmy
na niego nie czekali. " Myśleliśmy, że
to idzie Niedźwiedź. Mendel poszedł
otworzyć i słysząc umówiony dzwonek
nie wyjrzał, kto jesl za drzwiami. Domyśl,am się, że tak było. Bo nagle wpadają do mieszkania,
zaczynają
wę
szyć ... Ledwiem zdążył doskoczyć do
drzwi i uciec przez kuchnię. 'Vidać
się nie zorientowali, bo nikt mnie nie
gonił.

- A może umrślnie pozwolili ci
uciec. Może idą za tobą, żeby dowiedzieć się, dokąd uciekasz? Jak można
być tak nieostrożnym?! Jeszcze mi ich
naprowadzisz na kark tutaj!
- Nie! Godzinę kluczyłem po mieście
Jeździłem dorożkami w różne
strony. Przesiadałem, zmieniałem kierunek .. Nikt mnie nie śledził. Może!'z
być spokojny o swoją skórę. Ja ci tu
nikogo nie naprowadzę!
Gremin odetchnął.
- Miałeś w mieszkaniu jakie kompromitujące papiery!?
- Nie! Nigdy się w to nie bawiłem.
Zadnych archiwów. Wszystko wrzucałem natychmiast do pieca. U mnie nic
nie znajdą.
'
- No, to nic str.asznego się nie
stało!
Jeśli szli po jakimś śladzie, to
ten ślad się urwał. A co się stało z Zo·
towym?
- Ach, z tym kretynem! Został uśpiony i upakowany w skrz~rni. Jeśli
poleży ze dwie godziny, to nie warto

już b~dzie

skrzyni otwierać. Można go
prosto na cmentarz ...
_ Hm ... Oby tak było! Co zamierzasz robić teraz?
Rubin wzruszył ramionam~. Nalał '·
sobie spokojnie drugą szklankę koniaku, wypił powoli i dopiero wtedy,
odpowiedzi,ał:
.
- Przyszedłem do Ciebie! · .
.
- Bardzo rozsądnie. i bardzo mteh~
genInie! Zawsze jak bieda przychodzicie do mnie ...
-:- A ty zawsze starasz się wymiga~
w takich okazjach. Ale na ten raz el
się nie uda, jak wtedy z Komem ...
- Jak to wymigać? " Mało to jut
naszych ludzi ukryłem i wykręciłem
z nieszcześcia? Malo to ich siedzi na
moim karku w fabryce? Mało wydałem fałszywych paszportów, mało ulokowałem po różnych bezpiecznych
miejscach ...
_ Masz więc w tym wpoowę i wobec tego musisz mme ukryć!
_ Dlaczego nie pójdziesz do Korna. On jest świetnie zakonspirowany.
A nie chcę przypominać czyj to był
pomysł i czyje wykonanie z tą. wróż~
zawieźć

ką···

- No, już nie chwal się! - uciął
Rubin. .Za wszystko to doskOOlale ci
się V1aci. Na skąpstwo ze strony naszych protektorów nie możesz się sk~
żyć. Policzysz sobie dobrze i za mOJą..
osobę, jestem o to spokojny.
Nie gadaj więc tylko pomyśl, dok~d mam
pójść ...
- To nie jest taka łatwa sprawa.. , .
i niebezpieczna.. ,.
- Wiem, wiem! Ni.ełatwa, nieb~z~_,F.
pieczna i droga! Zostaw dla kogo 111 w
nego te stylistyczne ozdóbki! Ze mnł
możesz mówić krótko!
- Ordynarny Zycl! - ulżył sobie w
myśli Gremin.
A głośno powiedział:
- Myślę, że najodopowiedniejszym
miejscem będzie dla ciebie ... szpitalI
- Niech będzie szpital! - zgodził
się Rubin.
- Zaraz zabiorę się do załatwienia
tej sprawy!
~ No, to sobie załatwiaj, a ja sobie
odpocznę po tym zdenerwowaniu. Podszedł do kanapki i wyci~gnął się
na niej wygodnie.
Gremin patrzył ze wstrętem, jak
jego gość kładzie zabłocone buty na
drogiej, malowanej ręcznie poduszce,
ale nic nie powiedział.
- I to włączymy do r,achunku! pomyślał.

Usiadł

przy biurku i uj~ł słuchę.w
telefonu.
Do Rubina, który upojony koniakiem drzemał sobie, zapoll1inają.c
przeżyte m niebezpieczellstwie,
dobiegały strzępy rozmowy telefonicznej.
- Szpital księżnej Bałykin ? Poproszę doktora Szczerhatowa: To ty Faj- ,
gel? Pardon? To wy Feliksie Wasiliewiezu. Mówi Gremin. Mówiliście mi
niedawno, że potrzebny w,am jest do~
bry sanitariusz. .Mogę wam polecić.
Nasz człowiek. Tak! Musi być przyjęty natychmiast. Niebezpieczna sytuacja. 'V takim razie zatrzymajcie się
w szpitalu jeszcze godzinę. Koniecz- '
nie dzisiaj! Powiedzmy . szwajcarski
potlclany, który pragl1l0 poSwięcić się
pracy dla naszych biednych rannych.
Tak! Reszt.a to już wasz·a rzeczl Dajcie mu taką pracę, żeby jak najmniej
potrzebował stykać się z resztą. personelu. Zarządzający magazynu. Świe
tnie! DajCie tamtemu inną. służbę.
Ach, to drobiazg! Napewno są jakieś
drobne nadużrcia, albo niedopatrzenia. Kto dzisiaj nie kradnie?! Więc
załatwione!
Do miłego zobaczenia.
kochany Fajglu!
Położył słuchawkę i otworzrl środ
kową. szufladę biurka.
Wyjął z niej
mały kluczyk i wyszedł do drugiego
pokoju. Przed tym spraWdził, czy Rubin napl~awdę śpi, czy go ' nie śledzi.
Dla pewności zamknął za sobą stal'annie' drzwi. Odsuną.ł Wiszący na ścia
ni~ obraz i otworzył kluczykiem ukry.
tą. w ściane tajną. skrytkę.
(C. d. n.)
kę
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Dlacze o latałam nad morzami}
Zwierzenia Amelii Earhardt przed tragicznym lotem ·

'Ca..ły '~wiat
głęboko
poruszony był
rozpaczliwymi S. O. S. Amelii E arhart
i z ogromnym napięciem śledził akcję ra-

gazet. Miałam ze soba, 20 dolarów. Moje
potywienie całe stanowiło je.de~ term~s
Ze zupą i jedno pudeł.ko ze sol~lem pomldorowym. Wszystk? lllne tak l t~k byłoby zupełnie dla. mme zbędne tak Jak ~onokI d~a człOWieka, który chce 'pr~eskoczyć N~agarę w beczce. ~dy?y ~I SIę po~
szczęścIło, wszystko by SIę Ja~os ułożyło,
gdybym nie osięgnęła celu, mc by mi to
nie pomogło.
Moim pragnieniem było po~ro~tu lecieć samej aż do Europy. Sukme I pożywienie byłoby w tym tylko
uciążliwą

przeszkodą,

Odwracałoby moją, uwagę
od głównego
przedmiotu. Rozgłoszenie naprzód mojego lotu rozpraszałoby jeszcze bardziej uwagę i myśl,
zapytania reporterów, protesty i tyczenia przyjaciół i tuziny propozycyj handlowych, wszystko to byłoby
wyczerpujące
i bezwartościowe. Gorzej
jeszcze to by mnie mogło zmusić do dokonania lotu, pozbawiłoby mnie nieodłącz

nego i odwiecznego prawa kobiet
prawa do zmieniania przyrzeczeń.
Chciałam, poniewat chciałam tego, a
nie poniewat rozgłoszenie już naprzód mnie do tego zmuszało.
Unikając tego wszystkiego,
byłam w
możności prowadzić normalnie życie codzienne, wygodnie, szczcśliwa i wypoczę
ta fizycznie i umysłowo. Mogłam swo, bodnie oddać się temu, co było ' istotne,
pelnemu i calkomitemu przygotowaniu do
samego lotu. Jeżeli chodzi o mój aparat,
to byłam zupelnie spokojna, ponieważ był
to stary przyjaciel z motorem nowym i
wspaniałym
najlepszym
nowoczesnym
wyposażeniem, wszystko to było urządzo-

ne J?od .kier.ownictwem Be~nta Balchena,
lot~ka l ~a].lepSZeg~!.~~m~!k panno Eecz o o lllne I?Y
I . •,
.'
arhart, my rozumIemy, te pam
chcłala takie lecieć n~d mo~..
lecz dlaczego Pani. to chcla~a uczym~?
- Jest to pytame zupelm.e zrozu~Ia~e
i naturalne, sta,d zrzekam Się prZYWIleJU
mówienia: "Ponieważ ... " Postaram się dać
odpowiedź rozumna..
MoCYlabym naturalnie powiedzieć wam.
te zrobiłam to dla postępu wiedzy i lot-I
niclwa; dla ożywienia przyjaźni miedzynarodowych. Na nieszczęście, nic było
by to prawdziwe.
Jeżeli
nauka, jeżel~
lotnictwo postępuje naprzód, jeżeli pokÓj
międzynarodowy został zapewniony w następstwie moich
lotów, nikt nie będzie
bardziej odemnie zdumiony i oczarowany.
W dalszym ciągu znakomita lotniczka
przypomina, że przeleciała Atlantyk jako
pierwsza kobieta już w r. 1928. mianowicie na samolocie "Friendship" ze Stolzem pilotem i Gordonem mechanikiem i
z nią samą jako żywym "bagażem". Był
to lot niebezpieczny i pełen emocyj.
Cieszyłam się ogromnie
pisze o
tym locie Amelia Earhart.
Miałam radość z Prz.70ody

kiedy ona lekko dotyka katastrOfy. Miałam obra'zy piękna, jakich nigdy przed
tym nie kosztowałam. Widziałam dwóch
ludzi dzielnie walczących z czarnym podstępem żywiołów z odwagą i zdolnością
bezgraniczna,. Lecz dla mnie przygoda
była nie zupełna ...
Nikt mi tego nigdy nie mówił. KaMy
obstawał przy tym, by mi udzielić najwięcej zaufania, na któl'e nie zasłużyłam,
ponieważ byłam kobietą - a jedno z clru-

_

~Fc:i~a~~es:~~łł~ ':zii~ln:~o!k~ł~r~~Ó~:
lu2zi,J którzy spelnili całkowit~ pracę.

Oto więc pierwsza przyczyna, dla ~t6rej
chciałam lecieć sama. Chciałam SIę lisprawiedliwić wobec siebie samej._ . Zdobyłam nadzwyczajny kredyt, chcIa,ła~
złożyć maly depozyt W banku, ateby mój
kredyt był
, , ...... ....1

usprawiedliwiony.
Nielogiczne? Być może. To. czego pn;gniemy, bywa niekiedy nielogIczne ....
Ważna przyczyna, którą zac~owuJe na
koniec, nie ma nic wspólnego am z naukl\,
ani z przyjażn1ą międzynarodową.
Z prawami kobiet, z lotnictwem, z publicznością czy oficjalnymi ambasadorami. To jest to, te żyje u nas zawsz.e przrgoda. I kiedy mówię o przygodZIe, Dle
mówię tylko o przelatywaniu nad ?ce~na
mi; mam na myśli ' katdą ObO]ętllle J,aką
przygodę, która by mogla nas spotkac od
samej naszej kołyski!
... Moje szczególne pragnienie przekroczenia oceanów nie bylo ... wcale nowym u
mnie. Przekraczałam oceany jut pnedtem, każdy zdobywa swoje. własne ~acy
fiki, wszystko to, co chceCIe uczymć na
przekór opozycji tradycji, opinii waszych
sąsiadów i temu, co nazywa się powszechnym zdaniem;
'oto prawdziwy oceanl
Ile razy go doświadczyłam! Próbowałam życia, odkąd byłam małą dziewczynką; miałam chęć w dalszym
ciągu
go
próbować.

Oto jedyna myśl, która przychodzi mi
do glowy, kiedy usiłuję wyjaśnić ludziom dlaczego chciałam lecieć nad morzem. (A. Ho)

Rezerwat dla wymieraj~[ej rasy

Przyczyną gwałtownego wymierania Pigmejów jest głównie brak żywnOŚCi

HLatających
kobiet jest coraz więcej.
Dokonują one lotów nie mniej brawurowych, jak mętczyźni. ~a zdjęciu: zn~
K

na lotniczka Ewa SchmIdt przygotowuje
e'w ój spa.dochrc}fi do "pracy".
t9wnicZ8, i przebieg poszukiwań za zagi.
niona., bohaterską lotniczką,.
Dzisia.j, gdy jut wiadomym stał SIę
b-aglcmy tinal Jej dramatycznego lotu,
albowiem., jak przypominamy, wyprawy
ratownicze nie dały żadnego rezultatu,
posłuchajmy
jej osobistych zwierzeń,
które pod katdym względem można ~wa
tać za duchoWy' testament, pozostaWIOny
ję.koby
na pamiątkę całemu światu:
Zwierzenia te opublikował znany paryskI
tygodnik "L'I 11 u s t r a t i o n" wartykule rulSZl1rcyIn tytuł: "Dlaczego latam
nad morzami".
- Ponitej pozwalamy sobie zacyto~ać
kilka wyja.,tków z tego ze wszech D?.lar
interesującego
artykułu,
w przeŚWiad
czenia, że napewno zajmą one wszystkich
naszych czytelników, którzy naprótno sob"ie zadawali pytanie,
dlaczego Amella Earhart urządzała
tak niebezpieczne loty
t" co było istotnym powodem tak sza.leń
ei:ego i ponadlUdzkiego jej ost~tniego,
śmiertelnego lotu.
A otót odpowled:t:

*

. Przesadziłam oceany Earhart -

pisze Amelia

poniewał tego chcłalam. '
Jeteli w tym jest to, co zowie s~ę "ra.~ją
kobiety" to niech tam, tym gorze]! WIerzę,
że nie ma żadnego powodu by tlumaczyć się że się jest mężczyzna. lub kobietą, to jest
najbardziej uczciwy motyw
Większości czynów ludzkich. Chcieć w
głębi swego serca uczynić rzecz dla niej
samej, rozkoszować się i,ej czyni~niem, z~·
spalać w niej calą swoJą energJę, to me
je~t tylko najpewniejsza poręka naszeg.o
powodzenia, to znaczy także być UCZCIWym wobec siebie samego ... "Bądź S7.czerY. wobec siebie, a nie będziesz mógl być
fałszywym wobec nikogo 1. .. " Taką odpowied:f. dał mi Szekspir.
Niektórzy z moich przyjaciół porlnosili, że byłam bardzo mało przygotowana
do swego lotu nad Atlant~' kj p m w r .. 1932.
iVYzięłam ze sob.ą wyłączn!e. to co mutłam
na sobie: spodme z końskIe] Skóry, koszulę jedwabną i kostium ~kórzany do jazdy:
łtł.mOlotowej. - Żadnej po zatym sukm
więcej. Nie wysIałam tadnego agenta, by
mnie przyjmował i zajmował ~ię moimi
sprawami aż do mego przybYCia do Europy. Nie dałam tadnej wiadomoś~ AA

Tragedia, jakiej uległy szczepy indiań
slde w Ameryce Północnej, odbywa się
przed oczami naszymi w Południowej Afryce.
Szczepy Pigmejów,
którzy według
wszelkiego prawdopodobieństwa są pramieszkańcami Afryki i żyli tam już przed
2.'> .tysiącami lat, wymieraja, gwałtownie.
Przyczyną, tego smutnego zjawiska jest
głównie brak żywności, panujący na nieurodzajnych obszarach pustyni Kalahari,
którą zajmują niedobitki tych najmniejszych ludzi świata. Dola, nieszczęśliwych
karłów zajmuje się jut od pewnego czasu
opinia publiczna republiki afrykańskiej,
głównie dzięki propagandzie dr Karola
Baina, który od wielu lat pozostaje w stosunkach z Pigmejami, zna ich obyczaje i
język i potrafił sobie zjednać ich zaufanie.. Staraniom jego powiodło się zgromadzić odpowiednie fundusze, celem załote
nia rezerwatu dla Pigmejów i uchronienia ich od wymarcia.
Pustynia Kalahari znajduJe się w samym prawie środku płaskozwytu połUdniowo-afrykańskiego, oddalona o kilka dni podróży na pÓłnocny zachód od
stolicy Johannensburga. Beznadziejne te
Obszary Afryki, które pod względem etnograficznym tak niezmiernie jest ciekawa,
zajmują tajemnicze szczepy Pigmejów.
Liczba tych nieszczęśliwych topnieje z
katdym rokiem głÓwnie dzięki niedotywianiu oraz dotkliwemu brakowi wody i

Baiki na

soli. Obecnie jest już tyJlw kilka tysięcy.
Grupa dr Baina nabyła nad brzegiem
pustyni Kalahari pas urOdzajnego terytorium, na którym zamierza oSiedlić niedobitki ' Pigmejów. Będzie to nielatwym
zadaniem umiejscowić przywykłych do
koczowania dzikusów i nauczyć ich uprawy ziemi i hodowania zwierza,t. domowych. Pod tym względem poczynione są
staranne pnygotowania, tak iż jest nadZieja, te uda się przecież ocalić od zagłady jedna., z naj ciekaWSZYCh ras ludzkich.
Dla zainteresowania szerszej opinii
swoim dziełem, dr Bain sprowadził gru_
pę 80-ciu Pigmejów do Johannesburga Da
wystawę brytyjską, gdzie krasnoludki te
bezwiednie prowadzą, dla siebie propagandę w wielkim stylu.
Pigmeje wzrostem swym Sięgają dorosłemu Europejczykowi zaledwie pod pachę i ważą przeciętnie 45 do 50 kg. Jedną
z ich charakterystycznych ~ech rasowych
jest szczególnie slaby stos pacierzowy.
Przypisywać to nalety
prawdopodobnie
tej okoliczności, te poruszają się oni duto
na czworakach, przy użyciu rąk, podobnie
jak małpy. Żywność ich stanowią wszelkiego rodzaju owady, jak pająki. szarań
cze, mrówki i jajka tychże . .
Wielkim świętem dla szczepu jest, gdy
lida się upolować na krańcach pustyni
większego zwierza.. Chroniczny brak t y-

wności zmusza Pigmejów
do zabijania
wielkiej części nowo narodzonych dzieci.
Brzydkie w pojęciu europeJskim kobiety
uchodzą za tym
piękniejsze,
im są tłu
stsze. Pożycie małżeńskie u Pigmejów
jest na ogól wzorowe.
Zagadkowe zupełnie jest życie religi.jne u Pigmejów. Tajemnicze są także ich
baśnie i pieśni, tak iż nawet dr Bain, który spędził wśród nich 25 lat. nie zdołał
dociec ich sensu i znaczenia. Tajemnicze
karły do duszy swej nie pozwalają wnikn~ć nikomu.
(l{k.)

kółkach

Ta1i mo~na by na~wac sanlochody gwia~tl lilmowyc1ł
Najnows'z ym kaprysem gwiazd filmowych są auta i obecnie, jak informUje nas
amerykańska prasa, piękne gwiazdki prześcigają się w pomysłach modeli aut.
Katarzyna Hepburn jest wlaścicielką
samochodu wykonanego według jej wła
snego p'!"ojektu. Wóz jest długi i wysoki
i z daleka przypomina tank. Bliższe oglę
dziny pozwalają stwierdzić, że to wóz pancerny o uodpornionych na kule oknach,
na które ponadto za naciśnięciem specjalnego guzika spuszczają się stalowe okiennice.
Auto Mae West kosztUje 35.000 dolarów.
Jest to twierdza na kółkach uzbrojona wewnątrz w karabiny maszynowe.
Wóz Marleny Dietrich nie ma coprawda charakteru t,vlerdzy, ale przypomina ...
trumnę. Jest od wewnątrz obity czarnym
jedwabiem, ale mimo ponurego wyglądu
Marlena doskonale się \V nim czuje. Dla.
kont.rastu szofpr Cllalky \Vright ubiera
się kolorowo. ,Ma on 7 nniformów różnych
barw i zmienia je codziennie. \V poniedziałek
ClJalky nI) i zieloną liberię,
w czwartek ametystową.
Margaret Sulivan ma auto białe, a po·
nieważ jest wielkll, amatorką lodów, w saJll9.chgdzie jest maszynka do lodów w .k t9-

rej Margaret wyrabia najprzedniejsze ~_
tunki
Wóz Claudette Colbert jest Młty. Wewnątrz posiada wygodne łóżko z larppką
i małą, biblioteczkę. Mając tak wygodne
auto Claudette nigdy prawie nie podróżuje
koleja,. W większych podrótach towarzyszy jej czterech jednakowo ubranych szoferów. Wszyscy jasnowłosi.
Najszybsze auto ma. Gary Cooper jeŹdzi on z szybkością 179 km na godzinę.
Gary ma przy swym aucie. dwa sygnały,
jeden zwykły ' o głębokim dźwięku basowym, drugi używany rzadziej, gra krótką

I

melodię włoską.

Bajką, na kółkach nazywa,ją w Hollywood samochód Anny Harding. Jest on
pełen kryształów i poduszek. Harding posiada w aucie 107 poduszek, :które przystosowuje do swy ch często zmienianych
toalet.
,
:Mauge Evan's ma w swym - aucie aparat do suszenia włosów oraz łazienkę.
Takie cuda o samochodach gwiazd filmowych opowiada pra.sa ameryka(\ska.
Czy opis ten odpowiada rzeczywistości, czy
jest jecln~" m z tricków r.ek,lflllQ.WYc:h -:::. nie

sp"ra wdziliśmY1

PASY W MODZIE
Moda domaga si ę , by sukienki, noszone
u schyłku lata , byly utrz ymane w tonie
wzorzystych pasów. Oto wieczor.9wą ~
ldenka w pasy,

