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Jal< donusiliśmy, w Łodzi w przędzalni Speidła przy ul. Kopernil,;a 55 wybuchł
groźny pożar, który zniszczyl całą fabrykę. Na zdjęciu płonący gmach fabryki.
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r Stronnictwo trzeci
Narodowe w f>ieradzu pod kierownictwem p. Stan, Lewandowskiego
z kolei kurs czapniczy. Na
uczestnicy kursu przy pracy,
zakończyło

zdjęciu
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Dwaj Francuzi, sami uodpornieni na
.
Paryż. '(pAT)' TaJemnicza sprawa
skazania na śmierć przez sąd wojenny w Salamance dwóch Francuzó\>.,
niejakiCh Ludwika. Chabrat i Jana
Bouguennec, przybrała niezwykle sensacyjny obrót. Reportaże, drukowane
od dwóch dni przez współpracownika
,.Journal" Morice'a, przynoszą niezwykłe rewelacje o działalności obu skazanych na terenie Hiszpanii i wywołały ostatecznie poruszenie i dość ~ze
roką polemikę w prasie francuskiej.
Według tych rewelacyj
Morice'a,
podtrzymywanych przez "Action Francaise", "Jour", i "Liberh3", obaj aresztowa.ni Francuzi zostali użyci do
przeniesienia bakteryj chorobo-twórczych tyfusu i śpiączki na tyły armii
gen Franco.
Inicjatywa. rozpoczęcia
wojny bakteriOlogicznej, według Morice'a, wyjść miała ze strony tajemniczego Rosjanina, który z.aangażował
obu Francuzów za odpowiednią. sumę
pieniędzy, przyrzekaj ac im, że osobiście nic im nie zagraża.
Nadzwyczajny wysłannik "Jourllal"
opisuje ze szczegółami, w Jakich okolicznościach obu awanturnikom, którzy podjęli się przeniesienia mikrobów
do Hiszpanii, porobiono odpowiednie
zastrzyki bakteryj, które dla nich samych miały być nieszkodliwe, natomiast przez które stali się roznosicielami zarazków wśród otoczenia.
Ponieważ przed t~ operację. obu kamlydatom na roznosicieli zarazkó'" doręczono odpowiednie sumy pie:liężnc.
ktMe poczęli w~Tdawać w spelunkach
Biarritz i St, Jean de Luz, sprawa wydała się przedwcześnie, obaj Francuzi bowiem popełnili pewne niedyskrecje, które przedostały się do hi!-lzpań
skich kół powstaJlczych tak, r.e :o:l<oro
tylko przekroczyli granicę hiszpal1s1<ą.,
zostali aresztowani.
We wczorajszym, ostatnim ze swych
reportaży, l\'Torice podaje przpbipg rozprawy przpd hi. zpallskim są.uem woiennym \V Salam ance, .przed którym
<lbaj delikwenci poczynić mieli wszystkie te sensacyjne zeznania. RzQld gen.
hanco wstrzymał wykonanie wyroku

działanie

'

bakteryj chorobotwórczych, mieli na
roznosić tyfus i śpiączkę

tyłach

.

IW!)

wojsk gen. Franco

wojny bakteriologicznej na korzyść
ści policji francuskiej dla potwierdzewykonany), guyż - jak infor- nia, że istotnie na terytorium Francji strony czerwonej. Wielkie dzienniki
muje "Journal" - zamierza przedsta- pewne podejrzane miQdzynarodowe informacyjne powstrzymuję. się na ra.elementy starały się zorganizować za- zie od komentowania tych niezwy~
wić całą sprawę na forum międzyna
rodowym, oskarżając stronę czerwoną stosowanie po raz pierwszy metod kłych rewelacyj.
o usiłowanie rozpoczęcia wojny przy
pomocy mikrobów.
Powyższe rewelacje, które dotychczas ze względu na swę. niezwykłość
przyjmowane były sceptycznie i nie
lVojska r~({du walenckiego nie sta'wiają prawie ~adnego
znajdowały szerszego oddźwięku, ostaoporu
I
tecznie jednak wywołały reakcję w
N a v a l c a r n ero. (P AT). Kore- od Teruel, aby z.amkną.ć pierścień po-o
prasie. Część dzienników z "Populaire"
na czele traktuje całą sprawę jako spondent agencji Hava.sa donosi, że zycji koło Sierra UniversalEliS. Korepowstańców
ostrzeliwałśt spondent dodaje, że do opanowania.
fantazję. Komunistyczna "Humanitt~" artyleria
i radykalny "Oeuvre" wystąpiły jednak przez cały dzień gwałtownym ogniem prowincji Cuenca przyczyniła się bi-z kontr-rewelacjami, oskarżając naro- Oibjel{ty wojskowe w Madrycie oraz twa pod Sierra Albarrac:in, która była.
dowe koła hiszpańskie w Paryżu, że umocnienia otaczają.ce stolicQ. Stra- wielkim slllkcesem powstańców. Woj.
ty znaczne. Artylell'ia rzadowa odpo- ska rzą.dowe wycofały się całkowicie.
zmontowały celowo tę sprawę, aby doMarsz oddziałów pOlWstańczych odJbystarczyć gen. Franco
pretekstu do wiadała bardzo rzadko.
S a l a m a n k a. (P AT). Specjalny wa się w górzy.stej okolicy. Na całym
wszcz~cia wojny gazowej. Kilka dzienników przeprowadza tymczasem wy- wysłannik agencji Havasa donosi z wspomnianym froncie panuje prawie
wiady z uczonymi bakteriologami frontu Teruel: Liczne. kolumny wojsk zupełny spokój. Jedynie od czasu ' do
francuskimi; zdania tychże są podzie- powstańczych wkroczyły we wtorek czasu straże przednie wojlS.k pow&tań
lone co do możliwości praktycznego południe na terytorium prowincji czych staczają drobne utarczki z nie·
zastosowania podobnych metod. "Jour" Cuenca. Pos'tnvając się od niedzieli licznymi grupami członków milicji
i "Action Fran<;aise" podają jednak naprzód, oddziały powstallcze zmieni- ludowej.
s7areg nazwisk i faktów do wiadomo- ły kierunek i' udały się na południe

'{o którym już nadchodziły wieści, że
został

Powstańcy weszli

do prowincji (uen,a

jest wielka bitwa w pobliżu Nankau
(przejście
przez Wielki Mur Chiński
w odległości 60 km na północny zachód od Pekinu), gdzie Japończycy;
G'ł'o'ł'nad~ą u,ojska i obm.yślają plany strategic~ne
skoncentrowali około 4 tys. żołnierzy.
L o n d y n. (Tel. wł.) Według doJak donoszą z Tokio, 3000 żołnierzy
T o k i o. (PAT) Są<,lzą tu, że w ra~
niesień z Szanghaju, japońskie statki chillskich wchodzących w skład 39. zie wznowienia działań wojennych w '
wojenne wyładowały oddział wojska brygady 29. armii, poddało się bez, !=hinach północnych, Tsingtao znajdzie
w porcie Tsing-Tau. Wojsko przema- walki wojskom japońskim. Straty Ja- się w strefie walk. Zwracają uwagę na.
szerowało przez ulice miasta, wywołu- pończyków podczas walk pod Tung- koncentrację wojsk chińskich w Tsijąc wśród ludności duży niepokój. Po- czao wynoszą 278 zabitych.
nanfu oraz stopniową ewakuację w
mimo zapewnień władz. które gwaranN a n kin. (P AT) Z Kantonu do- Tsinanfu i Tsingtao przez władze chiń
tują obcokrajowcom bezpieczeństwo, noszą., że tamtejszy konsul japoński za- skie licznych mieszkańców. Wskazuje
tysiące osób opuszcza miasto.
żądał od władz chińskich rozwiązania to, iż obszar ten jest przysposobianJj
Prasa chińska donosi że do Swatou "Związku Ocalenia Narodowego" oraz jako teren oporu przeciw Japończy
zawinęło 9 japońskich o'krętów wojen- wszelkich organizacyj, uprawiających kom.
nych. Zarząd miejski proklamował agitację antyjapollską· ' Władze chillObecna d\slokacja wojsk chiński cIl
stan wyjątkowy. Fortyfikacje nad- skie żądanie to Odl'zucily. Policja por- wskazuje na zamiar otoczenia Japoń
brzeżne są. w gorą.czkowym wzmacnia- towa w Rantonie i Swatou dokonaJa czyków w obszarze Pekin-Tientsin.
niu. Trzy inne japońskie okręty wo- J rewizji wszystkich statków odpływają- Wojska chiiuikie posuwają się wzdłu.
jenne stanęły na kotwicy w pobliżu c~ ch n;t pełne morze.
..
.
t~zech lin~j .kolejowych zbiegających
Amor,
Z I\.aJganu donoszą, lZ oczekIwana Slę w Peklme. 37-ma dywizja, 38-ma
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oraz wojska gubernatora
wspierane przez różne formacje lol{alne, star.owią czołowe ugruŁódź, 6 Sierpnia 2,
. tel~ 118- 3 3
powania wojsk chińskich. Za ni.mi poPrzYllTIn;e 9-12 i 3-9 w D1edzlelę: 9- 1
"Pl'aclf, Polsl.·a" zakłada protest w iutieniu ogółu robotni1~ów
suwa ' się 20 dywizyj wojsk nanJ<iń
n 43991
Ł ó d ź, 5. 8. - W związku z wyda~
można. Sytuacja wyjE.śni się dopiero
skich, których ba7.y znajdują się
wzdłuż linii biegnącej
od m. Taijuan nym orzeczeniem przez Komisję Roz- na dziell następny po z.ebl'aniach, tzn.
w provvincji Szansi do m. Suczou w jemczą dla przemysłu włókienniczego, decyzj.a ·znana będzie w piątek.
na 5 bm. 2\Vo,lane zostały zebrania deObecnie możemy powiedzieć tylko
północnej części prowincji Kiangsu.
legatów w poszczególnych związkach jedno. że w imieniu ogółu rohotników,
War s z a w a. (Tel. w1.) Jak donosi
Tokio. (PAT). Z Tsing-Tao dono- zawodowych robotniczych, które wy- zorganizowanych w "Pracy Polskiej"
szą, że gubernator prowincji
Sz::w- powiedzieć się mają w kwestii założe- jak również w imieniu tych wszystkich prasa żydowska, delegacja ludności ży
tung, genell'al Han-Fu-Czu. nadal za- uia ewenlualnego pr·o testu.
robotników, którzy przekonali się o dowskiej zwróciła się do Żrdowskiego
chowl1je przyjazne stanowisko wobec
Podobne zebrania zostały zwołane zgubnej roli związków klasowych, za- Kola Parlamentarnego w sprawie wyJaponii i zagwarantował ochronę ży przez związki przemysłowców. Jakie łoży protest przeciwko orzeczeniu Ko- stąpień przeci wżydowskich w dniu 1
cia i mienia obywateli japOl'lskich w zajęte będzie stanowisko przez obie te misji Zw. Zaw. "Praca Polska".
si erpnia pod hasłem odżydzania miaSzantungu. Jednakże \ vizyta generala strony, w tej chwili powiedzieć nie
steczka Czyżewa, naj dalej do 4 tygow Nankinie świadc.zylaby, iż zamie,r za
dni. Sen. Tr{)ckenheim niezwłocznie
lSię on przyłączyć do działal'l wojeninterweniował w Ministerstwie Spraw
nych przeciwko Japonii.
Wewnętrznych.
Mer Tsing-Tao admirał Czeng-IngJa1, wynika z dalszych doniesień
B e r l i n. (P AT) Burmistrz Maglle- prasy żydow:;:kiej, Żydów przel,'az;i.ł
Lien oświadczył, że .iest gotów do
B u d a p e s z t. (P A T) W pobliżu
walk.i z JapOllczykami i .ieśli tylko Szombatheley rozbił się samolot tury- burga dr i\Iarkmann ofiarował pa11- szczególnie termin, w jakim chcą narotołriierze japoilscy znajdą się na tery- styczny.
Dwóch lotników odniosło stwupolskiemu budynek w oprębie cy- dewcy oclż~·dzić Czyżew.
tadeli magdeburskiej, w którym podtorium chil'lskiej dzielnicy Tsing-Tao, ciężkie rany.
Gdyby im pozwolono jeszcze przez
czas wojny światowej był uwięziony czas dłuższy. niż cztery tygodnie, paodv";'oła się on do stac.ionowanych w
marszałek Piłsudski.
okolicy wojsk chil'Jsl{ich oraz zawesożytować na polskim. społeczeństwie
zwie do walki 3.000 chil\skich maryCzyżewa, gotowi byliby podobno zre:
\V a r s z a w a. (Tel. wł.) Z więzie
narzy. Straż celna została wzmocniozygnować z interwencji ...
na i skoncentrowana w Fu-czu-czao; nia zwol niony został 17-letni uczeń Ły
gdzie stoi 5000 żolniet'zy pod dowódz- czakowski, który przed dwoma miesią
twem gen. Ju-H,sie~Szunga. Ponadto cami został aresztowany za napady na
się
War s z a wa. (Tel. wł.) Izba Lew m. Tsimo stoją wojska gen. Li-IIan- sklepy żydowskie.
(w)
karska zwróciła się do władz adminimłode małżeństwa
Czanga. Wszystkie te siły groż~ okrą
stracyjnych z przedstawieniem kożenieom Tsing-tao, gdzie władze chiń
B er 1 i n.
(Tel. wł.) Ostatnio w
nieczności zaniechania nostryfiI{acj1
skie powołały pod broń kulisów.
Wa r s z a w a.
(Tel. w1.) Według dyplomów zagranicznych. Izba wska- Niemczech zapowiedziano, iż w naj~
. p fi kin. (P AT). Mirusto przybrało doniesie!'i z Bukaresztu, po powrocie zuje na to ,że według otrzymanych in- bliższych dniach ukaże się pierwsza
wygląd nOf!'malny, lecz z.anie·pokojenie króla z zagranicy rząd Tatarescu poda
formacyj lekarze w małych miejsco- '.lstawa, . popierająca wczesne małżeń
ludności Chińskiej jest widoczne. Oby- się do dymisji. Jest to konsekwenc.ia wościach pobierają niekiedy po 50 gro- stwa wśród urzędników państwowych,
watele japońscy i koreaI'lscy na;dal w)~borów gminnych, w których zwycię szy za poradę lekarską.
która wejdzie w życie z mocą wsteczną
(w)
od 1 kwietnia rb.
.
przebywaj~ w dzielniCY dyplomatyczstwo odnieśli zaraniści, kierow.ani
nej, w które.j wię.kszoŚć bram jest
Ustawa ta dotyczy żonatych młQ
przez Michalake. Jest to stronnictwo
zamknięta.
dych praktykantów i asesorów, którzY
Gen. Czang-Su-Czung udziellł dy- bezwzględnych zwolenników orientazaliczeni będą odtąd do wyższej katemIsji 8 członkom rady politycznej pro- cji francuskiej i Małej Ententy.
gorii służbowej i uzyskają podwyżki
Kierownictwo spraw zagranicznych
N o w y Jor k. (PA T) Lotnicy bio- pensyj, dochodzą,ce do 85 marek miewincyj Hopei i Czahar oraz ust~pił ze
stanowiska dowódcy 38-mej dywizji, przeszłoby prawdopodobnie w ręce Mi- rący udział w poszukiwaniu zaginio- sięcznie.
hydroplanu komunikacyjnego
zrywaj~c w ten sposób wszelką stycz- ronescu, który się cieszy zaufaniem nego
króla.
(w)
"Panamerican Airways" spostrzegli w
ność z 29-ą armią..
odległości 20 mil od Cristobal łódź guDo Chin północnych nadal przybyśmierć generała
wają. poważne posiłki japońskie. Sarumuński
Jugosławii mową, jednak bez załogi, oraz część
Nancy
(PAT). Zmarł na pokła
poczty, którą wiózł zaginiony samolot.
moloty ja1,)ońskie latają. na;d PaoB i a ł o g ród. (P A T) W czoraj radzie
parowca
"ChantiIly" gen. Leon
Samoloty marynarki wojennej roztingfu, Tsinanfu i Lojang. obserwu- no przybył do Splitu w drodze do zampoczęły
poszukiwania za rozbitkami, Andre udając się na nowe stanowisko
ją.c ruchy wojsk nankińskich. Dwa
ku Miloczere król Karol rumUllski.
naczelnego dowódcy wojsk wschodnioostatnie pułki chińskie. które jeszcze
którzy mogli uratować się na innych
Dworzec
był przybrany flagami o barafrykańskich z siedzibą w Tananaribyły w Pekinie, wy:rtliszyły w kierunłodziach gumowych samolotu.
·wie.
wach rumUllskich i jugosłowiańskich.
ku Kałganu.
Zmarły był kilkakrotnie raniony w
. W Pekinie przebywa wielka ilość Tłum zebrany na placu przed dworcem
czasie wielkiej wojny.
okolicznych ulicach owacyjnie
uchodźców i bezrobotnych. 00 pogar- i w
przywitał monarchę zaprzyjaźnfonego
G d Y n i a. (Tel. wł.) Pech spotl<ał
Sza sytuację.
kraiu. Król Karol ' udał się mistęprfi'e firmę ·przeładunkowa. "Usko" w GdyNankin. (PAT) W kolach zbliOstrożność
do portu i wszedł na pokład krążowni ni, która -Iv ciągu jednego dnia stracizonych do rządu panuje przekonanie,
ka "Dubrownik", witany przez stoj:}- ła 40.000 jaj, niezdatnych do wysyłki
T a 11 i n. (Tel. wł.) W związku z
że w cią·gu najbliższych tygodni wszystna eksport wskutek potluczen·ia.
'VV wizytę. sowieckich dziennikarzy \v
kie przygotowania wojenne Chin zo- ce na redzie okręty salwą honorową.
czasie łGtdowania Skl'ZYll z ja.iam: na pal1stwach bałtyckich, ogólne zdziwiestaną ukoilOzone i Chiny stanowczo
statki "Lwów" i ,,\Varsz.awa" najpi.01'W nie wywołał fakt pilnowania członków
sprzeciwią się dalszemu posuwaniu się
C h i c a g o. (P A T) Bandyci porwa- zerwał się strop u dźwigu, na skutek delegacji przez specjalnych agentów
wojsk japońskich. Jednocześnie czyli
dwuletnie
dziecko milionera Donal- czego 20 SkrzYll spadło na ziemię. W GPU. Szczególną pieczą agentów otan1une są wysiłki osiągnięcia polubowJakiś ·c zas potem na skutek złego umoczany jest komisarz Iwanow.
nego załatwienia konfliktu w drodze da Horsta, właściciela licznych hoteli. cowania ładunku ześlizgnęło się ze
Charakterystycznym jest, że dzienDziecko
porwano,
gdy
bawiło
się
wraz
dyplomatycznej. Oczekiwany jest przystalowej liny 16 skrzyń i znowu runę nikarze sowieccy na przyjęciach, ' w
'j azd ambasadora japońskiego Kawa- z innymi dziećmi w ogródku przed do- ło na wybrzeże. 'VVreszcie na sImteJ\. których brali udział, nie odpowiadali
goe. W pewnych kołach politycznych mem. Rodzina hotelarza ,,,,'krótce po- zepsucia się dźwigu zaczepiło się o wa- zupełnie na pytania dotyczące polityki,
tem telegraficznie zostałą zawiadotwierdzą nawet, że rokowania zostały
miona przez bandytów, iż dziecko gon kolejowy dalszych 18 skrzyń i spa- odsyłając interpelantów do przewodniJUż na wiązan e.
dło na ziemię.
W ten sposób uległO czącego delegacji, 'Michajłowa. Dzienzwróc~ po otrzymaniu kilkudziesię<>iu
zniszczeniu 55 skrzyń z jajami, a )gól- nikarze sowieccy nie mogli poza tym
tysięcy dolarów okupu.
na ilość potłuczonych .i aj . wyniosła bez pozwolenia swoich placówelr dyplomatycznych opuszczać hoteli, w któ40.000 sztuk.
rych zamieszkali.

Po orzeczeniu komfsH roziemczej

Kałganu,

Gdyby im pozwolono ...

Katastrofa lotnicza

Upominek magdeburski

Zwolnienie z aresztu

Przeciw nostryfikacji
dyplomów zagranicznych

Przed kryzysem wRumunii?

Tak

popiera w Niemczech
.'.

Poszukiwanie
zaginionego samolotu

Król

w

Jajecznica z 40.000 jaj

nie zawadzi. .. ·

Porwanie dziecka dla okupu

Stosunki

czechosłowacko-niemieckie

B e r l i n. (P A T)
atakowała ostro w

Prasa niemiecka
ostatnich dniach
rząd czechosłowacki z powo(lu zarzą
d~eńw stosunku do mniejszości
niemieckiej. "Berliner Borsen-Ztg." doniosł,a z Pragi z oburzeniem o wystą
pieniach żandarmerii przeciw Niemcom sudec]tim.

Straty
lotnictwa angielskiego

. ·Ujęcie mordercy z liszek

Kra k ó w, 4. 8. - Sprawca okropne.go zabójstwa w Liszkach Zygmunt
Sikora, który przebił kosą swego krewnego Bronisława Mądrego, zabijając go
na miejscu, zbiegł zaraz po dokonaniu
tego czynu, obawiając się sam{)sądu
Oburzonych mieszlmńców Liszek.
Z tego też powodu nie powrócił do
swego domu, tylko ukrywał się u swego brata w chacie, znajdującej się na
krańcu Lisz.ek. Tam został przez posterunkowego P. P. aresztowany i ze
względu wciąż trwającego wzburzenia
wśród mie.isoowe.i ludności odprowadzony bocznymi miedzami na p·ostel'unek P . P. w Liszkach, a stamtąd w
dniu 3 sierpnia o godz. 9 rano odstawiony do więzienia śledczego w Kralw\vie przy uL Senackiej.

Londyn. (ATE). Straty lotnictwa
angielskiego w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy br. osiągnęły rekordową cyfrę 79 pilotów.
Ogółem uległo
katastrofie 51 samolotów woiskowych.
Zwiększenie się liczby katastrof koła
wojskowe tłumacza. znacznym rozszerzeniem kadr oraz utworzeniem specjalnych oddziałów szkolnych, których
liczba jest bardzo wysoka.

Przemyt ludzi
w powiecie kępińskim .

Karol MaUJ.Tas, slynny poeta i fil oz o!
francuski. Mllurras jest inicjat.orem nowoczesnego nacjonalizmu francuskiego,
człowiekiem, który zrobił ella Francji to,
co · Jan Ludwik Poplawski ella Polski. Za
rząelów Bluma
Maurras wtrącony został
do :więzienia za swoje narodową poglądy
polityczne. .

J{ ę P n o. (Tel. wł.) Niele,galne przekraczanie granicy polsko-niemieckiej
przybr,ało na terenie
powiatu kępiń
skiego barclzo duże rozmiary . .Świadczy
o trm m. i fakt, że s~cl gTo(lzki w I{ępnie wydał dotą.d około 1000 wyroków
w zwią.zku z usiłowaniem nielegalnego przel{roczenia granicy do Niemiec.
Najwi~cej przekJ'oczeń dokonuje się
mil;'ch;y Pisul'zowjcumi, a Słupią, gclzie
wzctlnż gl'aniry ciqgną. się lasy. r.lów~
ny kontyngpnt prze}cJ'aclają.cych sie
stanowi::t ludzie, którzy pochodzf.l, z b.
l{ongresó\\·ki. Odstawiani są. oni zWYkle przez niemieck:,t straż graniczną
do Polski, a to z powodu nieznajomości języka niemieckiego.
Ostatnio straż graniczna przy trzymała około 70 osób w chwili, gdy zamierzaJy przejść przez granicę. Wśród
nich przytrzymano również agenta
którY uciekinierów werbował do Nie;
miee, pobierając za to zapłatę: Agenta
umies~czono w więzieniu, gdzie czeka
na rozprawę.
-

Ze

śpiewem

"Czerwony

sztandar"
rzucił się do stawu
Z a w i e r c i e, 4. 8. - Mieszkaniec

j

naszpgo miastu Julian MiMa (ul. 'VVolna 9), h~dąc \V sianio pijanym, n'JHanowił popelnić
samobó.i::;two. Zalmpi wszy dodatkowo ćw ier ć bulell{i w6dki, udał siQ MiMa na kolonie Wydra.
gm. Kromołów, gdzie nad brzegiem
stawu Huldczynskiego wypił wódkę,
po czym zaintonował socjalistyczny
"Czerwony sztandar" i wskoczył do
wody w celu samobójczym.
Zanim świadkowie tej sceny zorientowali się w sytuacji i przystąpili do
akcji ratunkowej samobójcy, Mi3t~
poszeodł na dno. Po niedługim czasie
,;yydobyto na brzeg już tylko zastygłe
zwłoki denata. (k)

"Podróżujący łtsiążę"
(Tel. wł.)
Jak
.luz
donosiliśmy
bawia. w
Łańcucie z wizytę. l{sięstwo Kentu. Jak
obecnie dono!"zą do Łallcuta przybyli
min. spraw zagrallicznych Beck. brytyjski charge (l'affaires w Wargzawie
sir Avery, wojewoda Biłyk itp. Obecność tych osób wskazuje na to, że podczas wizyty łal'1cuckiej mogą być również przepro\"adzone rozmowy polityczne.
Ponieważ dalsza droga księstwa
Kentu prowadzi do Jugosławii, z wizytą do regenta ks, Pawła. przez CzechasłowacjQ i 'IVęgry, można przypuszczać,
że książę Kentu ąbjął rolę "podróżują.
cego księcia" pełnioną dawniej przez
kS!Qcia Walii. Wizyty książąt angielsJ~lch na kontynencie. mające oficjalme charakter towarzyski, łączą się
często z angielskimi posunię.ciami politycznymi.
.
Łań c u t.. (T"l. wł.). Po zwiedzeniu
stadn i ny raso\",i' ch koni w A Ibigowej
goście. ZChrRlli Ilfl zamku łm\cllckim,
poclejmowuni brli ohiadem. Nastcpnie
goście z ks. Kentu na czele odbyli
przechadzli:ę pi eszf;l. po ul i cach Łańcu
ta, a potem udano sic konno w aleje
koło
bażancia rni.
\V wycieczce tej
wzięli udział ksią.żę Kentu.
ordynat
Potocki, hr. Józef Potocki i płk Morawski. Po południu część towarzystwa rozegrała partie goolfa i tenisa.
Pod wieczór zwiedzano samocbodami
lasy w Dąbrówkach izanoznano się
z pracą. zarządu lasów ordynacji lal1cuc1\iei.
W a r s z a wa.
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wożących dorożkami Zydów,
Są je-I im bielmo spadło z oczu i żeby stanęli
szcze j.e~nostki,. k~óre .teg~ w pełni nie na .wspól~ym froncie o pol::;kość wszyrozumIeJą,

ale lUZ nalwyzszy czas, by

StkICh dZledzin

los

życia.

W szeregach "czerwonych" wywolal antyscmicki ferment ...

landberg... ułaskawiony, aBarna1
Obałamuconym otwierają się
w

czasopiśmie

"Dąbrowszczak",

wydawanym przez politycznego komisarza (politruka) w komunistycznym,
polskim batalionie im. Jal'osława Dą
browskiego, walczącym pod Madrytem, ukazał się następujący apel:

Dorożka

chrzc śc ijań s ka

w Radomiu

R a li o ID, 1: 8. "Niech żyje rząd
robotniczo - chłopski!" "Niech zYJe
proletariat!" "Precz z wrogami ludu!"
itp . demagogicznymi fraz€'sami posłu
guja. się przed~tawiciele Polskiej Partii Soc.ialist~· cznej. Ale. ci sami ludzie,
którz~' uważaja się za hoiowników i
Obl'Olków polsl,iego proletariatu, potrafią na'Ht walcz~-ć z nim. gdy idzi€'
o interesy ... ży-dowskie, walcz~'ć z polskim robotnikiem cz~r chłopem.
Już
nie I'·a z można b,- ło spostrzec na czyich
tl~ługac~ sa org.an~' prasowe le~vicy
polsldej. Nie cl.armo, prz~' ięły one nawet chałaciarski styl. Ostatnio np.
zaczrnaia wystepo"\vać ostro przeciw
lepsz~- m warunkom zarobkowania(?!)
pOlskich dorożkarzy w Radomiu, któny z wlasnej inicjatywy postanowili
się od~eperować od konkurencii ż,'
dowskiej i wprowadzili bla~zi<i. na
cz'apkach z napisem: "Dol'ożka chrześciiall~ka".

Ż~' dków to ocz~-wiście ra~i, godzi w
jeh interesy. A więc buzia na polskiego dorożkarza.
I tak w numerze 204 "Robotnika" z
31 lipca n::l. str. 6 ukazała się notatka
pt.: "Dorożka chrześcijal'lsl{a". Przytaczamy ja w całośei:
.. ,Jeden z naszych czytelników powtórzył nam
nastęou .iącą
autentyczną rozmowę,
jakiej był świadkiem wczoraj
przed nworcem kolejowym. Do stojącej
tam dorożki wchodzi jakaś pasażrrka,
której .. aryj»kość" i "chrześci.jańskość"
(or! kif'dy to istnieje specjalny typ
"chrześeiial'l.ski"? przyp. wlas.) ni.e nasuwa
najmniejszych wątpliwości.
,,,
pewnym momencie pasażerl<a spostrzega
na czapce dorożkarza. sławetną blachp z
napisem "Dorożka chrz eś cijalislm". Zanim dorożkarz rusz ył, pasaż e rka wstaje
z zajętrgo już mi.ejsea i ze słowami'
.. z endeldem nie jarlę" - wychodzi z dorożld.
Na odpowiedź dorożkarza: "ja niE\
jestem endekiem", pada z ust pasażerki
ostateczne oświadczenie: "to jeszcze gor:r:ej, bo głupiec, a z głupcem też nie
jadę .....

Pomijamy
prawdopOdobieństwo
tej wiadomości z palców, co
się prasie t€'go typu często zdarza, pomijamy również treść tego opowiadaTli,a w któr)'m jest dużo nielogicz"ości.
f:;r.r.zyt ,dupoty osiagnPla hohaterka
tego opowiadanka (Ż~'dówl(a), mieszają.e endeckość z inicjatywl,t prywatną
dorożkarzy polskich.
Z tego widzimy prawdziwe oblicze
socj,a lizmu, zwła.szcza, że nie sk0l1czylo się tylko na naiwnym opowiadanku,
ale zostało ono podlane "geszeftem"
żydowskiej bezczelności, bowiem autor
w drugiej części swej notatki ż:;tda administracyjnych repr~syj i mandatów
na dorożkarzy polskich, rewizji umundurowania itd.
Pięknie, tylko na przyszłość trzeha
sle nie zapominać, bo to iuż troszke
za dużo. b~- byle pismak dyktował wła
dzom administracYin~'m, co majl3.. robić, zwłaszcza jeśli coś zost.ało zrobione za zezwoleniem tych władz, i tak
dalej z miejsca huzia na polskiego dorożkarza, gl'oźby, mandat~' . t~-lk() dlatego, 7:1' to Żnlom ni€' na I'('kl'. Panowie 7. pod cZf'n,"on~- ch 7.11nków, gdzi€'?:
sa ci r7.ecz,","iści wI'ogowi!" lUCI11. WI'Ogo,,,i!" pol~lzieg-o rohotnikA i chlona,
wrogowie dzieci polskich, żf'bv prz~r 
pacUdem lepiej się nie od7:~' wiały?
Pr7.vidzie chwila rozrachunkll z wami,
obrQl1cy żydowskich interesów.
A tvmcza~em wbrew chęciom obrońców prolet.ariatu ż:vdow~kiego. doro7.karz pol sld izoluje się od żydow
skiego, a wbrew temu co wypisuje
talmud"C7.nv "Robotnik", społeczeń
stwo pol~kie :1,~" ezli" 'ie prn'j~lo inic,iat~'wę doro:1,kA17.Y i omiJa dorożkarzy
trdów oraz Polaków bez odznak pow~'~sania

,WLU'Oa

zb~

oroXo1ieni.e

OZIAŁA SZVBkO NIE DRAŻNI4C SK6RY

oczy!

"Tak więc, wśród zwerbowanych nadzieją zarobku, nieszczęsnych poI"skich emigrantów z Francji, zaczyna się najwinorzniej' rodzić odruch niechęci przeciw

Pg 28398

Żydom.

piero zaczynano) zorganizowanie i kie"Zapewne nieraz stawia sobie polski rowanie wypadl<ami lisieckimi.
Na.
żołnierz - komunista, walczący za obcą odwolanie władz Stronnictwa Narodosprawę w Hiszpanii, pytanie: kto go tam wego wniesione do .Wojewód7.twa Kra,!W !laszyc~ je~nostkach bojowych zna.i- zw.er~ował i dla kogo .nadsta~via kark~? . kowskiego od decyzji rozwiązującej
dUJą Się .rÓ\\:llleż l Żydzi. Agenci gen. Franon też ~apew~.e .. ze :t;ydZI, którzy zJa-, obwód S. N . w Liszkach. po dziś dzieil
co starają SIę szerzyć antysemityzm i sepa- \~l?Zl..
SIę -.V HISZpanll "walczyć za sprawę
d
. d' .
ratyzm narodowościowy, chcą w ten sposób WIlI
rewolucji" nie siedzą w okopach, lecz peł- o POW}6 .ZI me otrzymano. ,
rozb~ć jed>l. o~ć. brygad międzynarodowych.
nią funkcje polityczne _ na tyłach.
Ogolme przy.puszcz~no, .ze ~prawa
Bą.dz,?y CZUJlll na każde posunięcie wroga,
"Pamięta zapewne również wizytę "to- uległa umorzenIU, pome,v~z mlm,o uUSIłUjącego rozbić nasze oddziały szowiniwarzyszy" z Polski: Rwala (pseudonim!) z pływu przeszło roku od dma w ktorym
styczn~ agitacją. Pamiętajmy, że za każ
dym nIedostatecznie uświadomionym towa- komuny i Adlera z "Bundu". (Był z nimi rozegrało się zajście akt os!{arżenia nie
został wniesiony.
.
rzyszem, który wypowiada ' się przeciwko też i Polak. Zdanowski z P. P. S.).
,,~ie wiemy, co to była za afera Barny,
1 emu przekonaniu (li\no tf':1, '.... ~Ta7:
Żydom lub żołnierzom innej narodowości
- sto.ią ~g-enci generała Franco i polskiej ale przypuszczamy, że ów Barna i jego ko- ustami inż Adama nobo~z,-ń~kiego i
defensywy.
ledz)' .("pl'owokator i jeg~ klika"), to by~i jego lub jego towar7.vs7.v ohl'm~r';',: w
własllle tacy obałamucenI polscy robotm.,',
."._
"Słys~eliśmy o aferze Barny, Jliewyraż
cy, którym się oczy otwarły.
c:r.as?e pl oce:'low m~ sl~nlcl~Ich.
\o~l"
nY!ll tł'PJe, ktory przez swoją antysemicką
"Co
to
znaczy
"zost:lli
w
porę
zlikwidokreslono
tez
wtedy,
ze rownocze~ll1e
agItaCję wywołał ferment i chaos w szeregach bl'yg-ady. Tylko dzięki czujności na- wani i zdemaskowani?" Czytby ich roz- rozgrrwające sie 7...aJSCJa k~'akowskie
szego .komisarza pOlitycznego, ten prowo- str~elano? <;::zy rząd polski interweniował 7.nala7.ły sip na forum ~adow:vm już w
kato.r.I Jego klika zostali w porę zlikwido- w Jch. spr~wI~ u rządu w ~alencji równie kilka lub kilkan::1ście h-godni po zajwanI l zdemaskowan i. Uczynili jednak bar- energlczllle, .Jak w sprawIe Zandberga u ściach że i marsz na Mdlenice ma]'~. '.
c
••
'.'"
dzo dużo złego, dla teg-o musimy pracować rządu w Salamance?"
cy mIejSCe w czerwcu, a WIęC trzy mIez c~łym ~apatem i poświęceniem, ażeby jak
siące pMniej niż zH,iścia w V " 'l,kach
naJszybCIeJ pl'zywI'ócić dawne stosunki koZandberg został ułaskawionv i ma
leżelIstwa w naszych szeregach."
p0';'Vró.cić :,na ojcz):zny łono", Ale ja- znalazł ~ię pr7.ed sadem po rok' ' 1 mikos OIC me słychac o ułaskawieniu i mo upł~' wu piętnastu miesięcy 1 ie lr,.a,
,,'Vars7.awski Dziennik Narodowy"
powrocie do Polski - Barny i jego to- żadnego śladu jak sprawa zajf-, · w Liszkach i pozostające w zwiazku z niw związku z tym pisze:
wa1'zyszy! - Co to znaczy!?
mi aresztowania zostały zaJrOllczone:
umorzeniem, ",nie~ieniem aktu oskarżen i a i proce~el11 itp.
Prokurator dl> Sz\"pn ile oświadczył
wÓ'\'c->:as w cza~ie pl'oce~u inż. Dobo"AT(#, lcnvie OSklU'ŻOJtych ~(lsir{d~;e 11 osób - P)'oces odb~(l~ie SZYI1skiego, że ~kt o~karżenia w tej
spraWie 7.o~tał już sporzadzon~T.
si~ na jesie'łt
Sporządzon~r i doręczoJlv
istotnie
. !( 1: ak ó w, 4. 8.
\V dniu 23 mal'~ , na wieść o w~'padkach krako,YSkich akt oskarżenia obeimu .i e 11 osób 0c,a ~~Iegłego roku rozegl>ał~' się w 1\1'a- zniszcz~'ła doszczctnie dwa sklepy ży- skarżonych z art. Hi3 le le, tj. o udział
ko" l~ znane, krwawe w~-padki uliczne dowskie Adolfa B1'ennera.
.'
w zbiegowisku puhlicZll\'m. które dospro\, o~o,~r~ne przez. elementy źy?Okilka dni PO rozruchach areszt 0- puściło się g,y?lto,yncgo zamachu na
komUlllst~ cz~e., Ich ofJar:;t padło w~\V- wano kill<aclziesiat osób, przeważnie mif'nie Adolfa Brennera.
cz~~" 8, ro~.o,tnJ.kow, ,~?łą.czll1e. Polako~v, członków Stronnictwa Narodowego z
" TiekszoM osk::lrżon\'Ch nig-dy do
ktOIZ~ z,.,lI.ęIJ na UJlc~ch mJast.a. k11- władz.ami miejscowego ob,,·oclu S . N. Stronnidwa Narodowelł'o nie należała
~~l~a~tu l'an.Il~'ch naJe.zało ~o ~laI'odo- na czele. Ludzie ci p1'zeb~' wali \y wię- - wogólf', zaś ich iloś ć nie pozosta,ie
oso ~olgkJ_e.1, "a kllkac~~IeSląt zni- zieniu przez szereg t~' godni. a nawet w ż.arlm-m stoslInIm do ilości are~zto
SZCZOl1) ~h skl~pow, POrOZb1]an~-ch w~'- po kilka miesięcy. Zaraz też staro- wanycli wÓwc7.as narodowców.
Ter~
s~w tez ll~I~~ało do kupiectwa po1- stwo powiatowe krakow~kie r07.wią,
min ' procesu nie zo~tał ieszc7.e ustaloS~Ie~o. ,Wlesc o tych rozruchach ro7.- zało ob\'.-ód lisiecki Stronnictwa Naro- n~r.
Przrpadnie on prawdopodObnie
bIegła SIę ~al'dzo szybko po okolicach
dowego sklada.ią. CY siC 7. 7 placówek, na ie~ieJl.
Krakowa J w szeregu miejscowości przy czym W motywach rozwil3.7.ania
Sam proce~ W~'kAże niewątpliwie
wy" olała od~ew, lecz o charakterze władza administrac~-,ina przyjęła za jak nikłe mial POdstflW" starosta powJ?r?st pr~e~lw~wm:
Tak b~- ło i w udowodnioJlQ, prz~- cz~' nę (jakkolwiek wiatow,," Uranowski do r07.wiązania
mle)sco,\~O~C~ Llsz~J po~ Krakowel"?: żaden w~Tok nie dawał ku temu pod- obwodu Stronnictwa Narodowego w
gdZIe HUe.lSCOwa I okolIczna ludnosc staw wobec tego, że nawet śledztwo do- Liszkach,

I

Przed procesem o za:ścia lisiec~ie
'V

I

Socjaliści pociechą

dla

skołatanych

nerwów...

T ta zaleca ap cp

asynek "furt" karabinkami handluje ...

Ik tórzy nikasenci również nie przeczuwali
na czyją korzyść działali ...
sach dla skołatanych nerwów są socjali.ści.
Ale może BIuro to taki wyją.tkowo
Socjallizm, który przed stu, a nawet je- brudny typ?
BIZ?ze pięćdziesięciu laty był ruchem dynaB}"najmniej! O,to drugi po nim z franmlcznym i szczerym w swym. zaildama- C'Uslkich ,Jurerów', "towarzysz" Jouhaux
niu, dziś stał się naj zabawniejszym wi- - przywódca Konfederacji Pracy. a zaradowiskiem ,jakie mori;na sobie wyobrazić. zem .. , bankier, daTl się w Warszawie na
Socja.Jiści s·tarej daty wy:wawali idee fal- międzynarodowym kongresie klaaowych
szywe, rute przynajmniej sami w nie wie- związków o pacyfiżmie, a jego rodzony syrzy.li ... A dziś?
nale,k siedzi w więzieniu w Belgii za to
"Socja.Jis.ta·' Blum jest znanym mi1io- że przemycał brol'l.. Może dlatego przemy~
nerem, udziałowcem domu gry w Monte- cał, że się chciał przysłużyć czerwonym
Carlo i,.. fabry.k broni Schneidera w w Hiszpanii?
CreuBot! Slowem ta.ki pacyfista, który
Może .. ,
bardzo grubo zarabia na wojnach imperiaFaktem je<lna1k jest. że tatuś j·esot posialis-tycznych ... Ideowy ty'P, co? A przecie daczem pakietu akcyj belgijskiej fabry.ki
jest nie byle .,towarzrszem". ale czolo- 'b roni w Liege - słYllnej Falbrique Natiowym dzialaczem fl'ancublki0go socjal:7.ffiu! nal de Ile1stal .. ,
.
Centt'Ulny pp'prk "lowarzyo;ldch" rZf\dów
Talk to JJywa na świ e cie .
- w6dz frontu ludo\\rgo!
I na całym ś\>\iecie i w JJoclzi t e'ż.
H07.umiemy ter'az, cz('mu .. tO\\urzy-sz ·'
Oto prz e,l paru dnialmi 7.ami e ściliiimy
Blum tak gorliwie p.o całej Francji "Z\\'oły- al tykul, w którym wzywamy średnie war\val w swoim czasie wiece pod hasłem: dtwy Narodu do so,l idaryzowania się w
"Armaty dla Hiszpanii!" - reklamował walce o nowy ustrÓj gospodarczy z masawłasne przedsiębiors'two! - Zlbierajcie. tomi rOlbotników, chło,pów i .pracującej intewarzysze, skla<lki na armatki! .. , A .póź- ligencji. WymieniJ.iśmy przy tym rzemieśl
lDiej rzecz jasna armatki kupowało się w ników, właścicieli nieruchomości, drobzaikładach Schneidera i "towarzysz"
za- nych prze<lsięlbiorców. Wykazaliśmy . że
garniał grube dywidendy. Ponoć i z biedinteres tych warstw nakazuje im walczyć
nej Łodzi "towarzysze" ści~ali s'kladlki na o nowy, nacjonalistyczny ustrój razem z
pOllllOC czerwonej Hisz.panii. Ciekawe, czy lIllasami rOlbotniczymi, a nie bronić dO'tychr?b0ciarze oddający z glod.nych tygod- czasowego p<}l'zą.dku, a raczej bałaganu
m?w~k. pod terrorEm! ".t owa:zyszy"
wie- przy boku wie'l'kiego przemysłu, finansjedZlel1, ze gl'?sze ~e znajdą SIQ os<tatl'c~nie ry.i pośreu nict wa. Zdawaloby się, że w
w pancernej karlle wodza francu..,klego talum poóiItawieniu Bjprawy r.ie ma nic dla
"fołsfrontu"? Sądzimy,
że nawet poniemas rO'botniczych grożnego - przeciwnie
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Jedyną pociechą w tych ciężkich cza-

I

1jeśli

z wyzyskiem i ustrojem, który ten
wyzysk umo,ż· liwia będą walczyli nie sami
t y lik.o ro'b otnicy, ale i inne warstwy. wła
dza spe·k ulant6w \\szelkich kategory.i prę
dzej będzie obalo'n a, co wszysLkim tylko
na korzyść wy jodzie. Aliśc ; "to\\"arz ~'sze"
dostrzegli właścicieli nieruch o mości i zapienili się: .,Co? Bron i ą kami eniczników?
Aha! Wyl az lo szydlo z \\ or ka! Burżujów
bronią!·· .
O·tÓż po pienll' 7. e malclll, ie
łgarstwo
wyraźnie zazna c zal i~ m~·. ż e w danym wypadku chodzi nnm o \Y1 a;'cicieIi drobnych
nieruchomości. Naprz.lk lad
w Łodzi o
"ka·m ieniczni,k ów · z Karole\\a . Chn jen,
Radogoszcza, Kozin itd. O tych .. kam ie n iczni~ów " . co to swe dwumieszkaniowe czy
trzymieszkaniowe "kamienice" wybudowali najczę,ście.i z długoletnich oszczę-ctnośCi na mizernych tygodniówkach!
Ale nic o to IV da.nym wypadku chodzi
spójrzmy kto s i p. rzuca na. ~.lmieniczni·ków?
Oto naprzytkład p. ,.towarzysz·· Potkań
ski jes.t wła.ścicielem nie jakie.iś tum mizernej chałupiny na prz e dmie'ściu ale
czyllJ3Z0\\ ej d\vupiętrowej ka 'm ienicv IV
śródmieściu! A znowu p. "towal'Z\'''''-': Zer·
be ma taldch kamieniczek ni e .i e·dną . lecr.
parę! ...
Kto" ięc podnosi glos na kami eniczni·
ków?
Śmifszne . ni e.prawdaż?!!!

W tym. samym zgrYŹliwym komentarzu do tend encyjnie dolbranycb wycink6w
z nas;1:ego aI~tykułu nadmieniono, że twierdzimy .ja'k oh y podwyżka nb dalszą metę
robo!:nik om nic n ie da. Ic3tot n ie ta k II ' g-

.
lIlie"twierdzi<łi f my

i twierdzimy w dall'!zym
bo rzeczywście podwY'lka w O'beclIlym ustroju mUBi doprowadzić dQ zwyż,ki
cen, aby wi~c stała się realna, ulga, dla
głodują.cych mail robotniczych, musi być
rpo'parta przez jak najrychlejsza, zmianę
!Ustroju, Tak twierdziliśmy. Natomiast
"Łodzianin" bardzo "chytrze" przemilczał
drugą połowę naszych rozuinowall, poda~ąc tylko począteok, Jest to chytrość przysłowiowej much~'. DoskO'Ill1.le rozumiemy,
2e pp. "towarzyszom" byna:mniej się nie
uśmiecha zmiana ustroju lIa lepsze, boby
:wówczas musieli wyrzec się r.oU "o'broń
ców" mas robotniczych, co jak wiadomo
daje niezgorsze dochody ••. Co, p. "towarzyszu" ,Golii ńsk i 't
S'łowem jota w jotę jak ~ tym pacyfizImem ,,,towarzysza" Jouhaux - Tata tale~ dla pucu pacyfiz,m, a synek "furt" karabinki za grubszą forsę s.przedaje ...
Dawniej socjalizm wierzył w swe hasła
! zasady, zwałczał al'gumentami, a dziś zamiast odpowiedzieć na zasadnicze 'Pyta'nie: czemu wywolano zatarg nie w marcu
czy 'lutym, ale akurat w OIkresie martwego, urlopow ego sezonu, gdy to robo,tnicy
sBa.. rzeczy są zdani na łaskę fabrykanJf.ów, "Łodzianin" zapytuje z głupia frant:
czy nam się podoba czerwona Francja?
Więc udpowiadamy: nie ,podorba się.
Taki .. socjalizm", gdzie wodzowie sa,
milionerami i blisrko w dwa lata po dojściu do władzy rue zdołali nic zmienić. &tanowczo się nam nie podoba!
Obiecywali robotnikom raj na ziemi,
(lali podwyżkę, a za;azem rpozwoli-li dwa,D.\.roć bardzbi 'Podwyższyć ceny. W rezultacie zyskali paskarze.
Obiecali zadziwić świat wystawa, pow6~eC'hrną, która w dniu 1 Maja miala być
!przyadadem apra wności Frontu Ludowego ... Na wyznaczony termin były go·towe Ipawi!vny, .. faszystowskich Włoch i
narodowo-socjalistycznych N:emiec, a. wy'stawa. ja'ko całość nie jest gotowa nawet
dziś ...
Nie, rzekomo socjalistyczna Francja
nie podoba się nam i nie tylko nam ..•
· I
l
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<:iĄgu,

I

Co

"l:

.,

piszą

Dokoła

inni

•

zjazdu legionistów

Za parę dni odbędą. się w Krako~
wie uroczystości legionowe. Dawny~
mi laty zjazdy te bywały wydarzenia~
mi w naszym życiu politycznym. Zjazd
tegoroczny nie będzie obfitował - jak
twierdzi "Goniec \Varszawski" w
.żadne doniosłe objawy.
"Goniec \Varszawski" tak ocenia
charakter zjazdu:
"Nie oczekujmy teay ani żadnych rewolucyjnych, ani żadnych rewelacyjnych
, ewenementów od zjazdu. Nie oczekujmy
żadnych rozstrząsań na tematy aktualne
a przede wszystkim żadnych remediów na
bolączki dnia dzisiejszego."
A dalej tak pisze:
"Zresztą charakter obecnego zjazd u bę
'd zie nieco inny, aniżeli dawnymi laty.
Zjeidźała się brać legionowa dawniej spolem, mieszali się jedni z drugimi, dzielili
· si~ na grupy przyj acie Isk ie.
"Teraz organizacja zjazdu przewiduje
tylko organizację wedle kół pułkowych.
Przybywający na zjazd udają się do swoich formacyj pułkowych i tylko występu
ją w ich ramach. Na wyznaczonych miej· scach formacje pułkowe zbierają sie na
Błoniach, tam po nabo~eństwie wysłucha
ją. przemówienia marsz. Śmigłego, stamtąd po defiladzie w Oleandrach udadzą
się kolumnami pułkowymi pochodem na
lWawel do krypty pod srebrnymi dzwonami, wreszcie formacjami pułkowymi po
południu składają hołd na Sowińcu.
"Zawsze tedy w formacjach pułkowych.
Nawet obiad wedle tych formacyj. Fonieważ po przemówieniu marsz. Śmigłego
nie będzie dyskusji, a cały dzień wypeł
niony będzie uroczystościami i wspomnieniami historycznymi, przeto na pogawęd
kę aktualną pozostaje tylko pora obiadowa."
A więc nie będzie dyskusji! Nie
, będą. się mogły wypowiedzieć doły le~
gionowe. Inaczej mówią.c cały zjazd
będzie zdaniem "Gońca" - zwy~
kłym zjazdem koleżeńskim b. żołnie~
· rzy pułków legionowych.
Czy pogląd ten jest słuszny, wykażą.
najbliższe dni.

Rycersllie gesty
Donosimy na innym miejscu, bur~
mistrz Magdeburga ofiarował pailstwu
polskiemu budynek, w którym uwię~
ziony był Piłsudski.
.
Dar ten został przez prasę "sanacy]~
ną" przyjęty entuzjastycznie, o czym
świadczą. następujące uwagi "Polski
Zbrojnej":
"Windomo~ć o pir:knym darr.e burmistrzn l\Iagd(,burgn w przeddzień urocr.yslości 6 siel'pnia hudzić musi miłe uczl1cia
w Sel'cacll polskich. Trzeba pl'zyr.nać, !2;e
w przeciwstawieniu do szarej co~lzie.nn~
ści, l,tóra od czasu do cr.asu kladzle cienie
na rzeczywi"tof;ć dobrych stosunków sa,eiedzkich między Rzeszą a Polską - mają
Niemcv szczęśliwa, rękę do pięknych rycerskich gestów. Trudno bowiem zapomnieć wspaniałą.
akademię
niemieckiego
radia po zgonie Marszałka Piłsudskiego,
kiedy to łoskot werbli przejąć musiał dre-

Sfrona: 'I

OIłĘDmYNTK, piĄteK,

szczem pogra,tona, w tałobie Polskę.
"Dziś - Magdeburg. Jest w tym darze
pewna głęboka symbolika, jest hołd dla
Wielkiego Marszałka, hołd, który przesła-

przed
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'1twarde
nia pamięć o faktach history~czny~h, ongiś
zgrz~ty w nas bud~a,l;ych.
RycerskIm gestom Dle zawsze
warzyszy rycerska polityka.

to~

Notoryc~na porywac~l(,a d~ieci ska~ana

na

wŁodzi

p6łtora

roku

wię~ienia

Ł ód Ź, 5. 8. Na lawie 6skarżonych
w Sądzie Okręgowym w Łodzi zasiadła
wczora.i notoryczna porywaczl,a dzie~
ci, żebraczka z zawodu, 30-letnia :\ła
rianna Michałowska, oskarżona z art
199 k. k.
Michałowska, jak sama przyznała
się, od 10 roku żrcia trudni się zawo~
dowo żebraninę. i włócząc się w tEIn
sposób obeszła całę. Polskę.
Dnia 22 'Paździel'nika ub. r, l\fichałowska, będąc w I.odzi, spotka.ła na
ul. Piotrkow~kiej lO-letniego Antoniego l(owalcz~'ka, który zam;e8zkiwał
przy rodzicach, CzęstuJac chlopra la~
kociarni, wędlinami i wódkę., \fichalowska zdolała uprowadzić ~(\ ze 50bę. w kierunku Piotrkowa, Czę;:tocho~
wy i Krakowa.
Tu dopiE'ro policja
obo.i e za trzymała. Żebraczka zdołała
się chwilowo wyłgać, tłumacząc. że uprowadzony .iest je.i synem. Skorzystawszy następnie z okazi[ umlmęł.a.
Mi cha lowska
zmuszała
,~lJ1(1p('a
przez cały czas do uprawiania zeb!'aniny. Zde.imowała zeń wierzchnie odzienie i pół nagiego w czasie zimy
w~'puszrzala na ulicę, abv w ten ~po
sób wzbud7.al litość i łatwiej wyłudzal
datki. Jednocześnie stale poila chlop-

POMNIK WOJNY

do ligi w grupie pierwszej. Papierowe szanse mają zasadniczo trzy drużyny;
U. T., Polonia i Gryf. Wszystlde one mogą zostać mistrzami swojej ~rupy, .aby· w
rezultacie spotkać się ze śmIgłym ~ pr7.y~
puszczalnymi mistrzami Rewerą l Brygadą.

Sensatyjna rozprawa

Sądem Okręgowym

ście

ca wódką, Ten nie bcdą.c Digdy trzeź~
wy, nie sprzeciwiał się Michałow;5kiej
i zwolna przywykł do tego trybu ży
cia.
Powtórnie 6 maja rb., kiedy Już J{o~
walczyk bvł całkowicie "wyuczony",
Michałowsi,a przybyła do Łodzi i uprowadziJa tym razem 13-letniego gazeciarza Jana Turka,
zamieszkałego
na Choinach przy rodzicach. Gdy zawędrowała do Konstantynowa, policja
zaalarmowana listami gol'lczymi za
z.aginionym Turkiem z'vróciła na nich
uwagę.
Michałowska wraz z dwoma
jej praktykantami zostala zatrzymana.
Rodzice, którym przedstawiono chlop~
ców, oczywiście od razu ich poznali.
Na wC7.orajszej rozpraWie porywaczka przyznała się do winy i oświad~
czyła, że w przyszłości z procederu że
braczego nie zrezygnuje, a spod zamknięcia umknie, jak to już wiele razy
czyniła. Prosiła przeto, aby sę.d - .ie~
śli uzna .ią winną - skazał ją na ka~
rę śmierci..

Sąd wydał wyrok
skazu.iący Michałowską na półtora roku więzienia
z mocy art. 18 k. k., polecił jednak
zamknąć ję. w zakładzie dla umysłowo

chorych.

Jeśli w niedzielnych zawodach w War~
szawie Polonia zwycięży łodzian w minimalnym stosunIm, pierwsze miejSCe ~a:
zapewnione drużyna stołeczna. , Sytua~Ja
może być wręcz odwrotna w razle ZWyCIę
stwa Union-Turingu nad Polonią, wtedy
pierwsze miejsce zajął by Union-Turing:
Nie mniej szans posiada jednak równ!eż l
toruilski Gryf, mający jednakowa, Ilość
zdobytYCh punktów,
Rozgrywki o wejście do łódzkieJ klasy
A weszły w fazę decydująca,. Pierwsze
niespodzianki to niewątpliwie porażka.
zgierskiego Sokoła. w Kaliszu z tamt. K.
K S-em oraz tomaszowskiej Lechii w
spotltaniu z Kruszenderem w Pabianicach.
W niedzielę odbędzie się druga seria rozgrywek, przy czym Sokół spotka się na
własnym boisku o godz. 11,30 z Kruszenderem, natomiast tomaszowska Lechia
gościć będzie u siebie o godz. 17 Kaliski
K. S.

w

Pięściarstwo

nadchOdzący

piątek
OdDęozie się
drużynowe spotkanie
pięściarskie pomiędzy zespołami I. K. P_
Sokół.
\V ramach zawodów odbędą się
następujące walki: Stolecki .Wasiak,
Drużbiński Popielaty, ,Wasiak - Mar-

na boisku I. K. P.

cinkowslti, Pasternacki Kowalewski,
Szczeciński Mikołajczyk, Muszyński Więckowski, Niewadził Schiin i DybiJas - Pietrzak.
na w najbliższych dniaen, Na program
złotą siQ biegi sprinterów o międzynaro~
dowe mistrzostwo Łodzi i pelny program
Olimpijski.
. UbiegłeJ niedzieli mial się odbyć w
Łodzi wyścig jubileuszowy Zjednoczonych
na dystansie 150 km. Wyścig ten ze
względu na kolizję z terminem druży
nowych mistrzostw torowych Polski został przez Zjednoczonych odwołany i wyznaczony na dzień 22 bm.

Lekka atletyka

śWIATOWEJ

Na zawody Polska - Niemcy, kt6re otl~
będą się w dniach 21 i 22 bm. na stadionie
\Vojska Polskiego w Warszawie, z Poznania, Łodzi i Katowic przybędą specjalne
pociE\gi popularne.
W projekcie jest organizacja popularnych pociągów z I{rakowa i Wilna.
Każdy z uczestni!{ów pociągu popularnego wykupi wraz z biletem kolejowym
kupon za kwotę zł 1.50. Kupon ten stanowić będzie kartę wstępu na mecz w oba
dni na miejsca stojące. Dokupienie biletu
wstępu na trybunę jest możliwe.

Pływanie

\.- Montfalcon odbyło się z udziałem prezydenta Lebrun i marszal'ka Petain odsło
nięcie pomnika poświęconego pamięci 180.000 żolnierzy amerykallskich, poległych We
Francji. Pomnik zwraca uwagę swą prostotą. Jest to olbrzymia kolumna dorycka,
na której wznosi się posąg Wolności.

w Konstantynowie odbyly się prqpa-·gandowe zawody pływackie, zorganizowane przez miejscowe bractwo kurkowe. Poza pływakami Sokola i S. K. S. uczestniczył? 5 zawo~ników ŁKS-u, którzy w~
grah wszys,tl'.le konkurencje, zajmując
pIerwsze mieJsca. 100 mtr. stylem .dow.
wygrał Idzikowski w czasie 1 :12, przcd
Przyborowskim 1:30. Na 100 mtr, st. klas.
pIerwsze miejsce zajął Gołębiowski 1:29,
przed Cichocldm 1:34.9. 100 m stylem
dow. wy.grał Dębowski 1:24.9 przed Przyb?rowsklm 1:3i.9. !'ia zakończenie Odbyły
SI~ pokazow~ skokI, w których zwyciężył
Pl zyborowslu przed Ryglerem z Konstantynows~iego S, K. S-~. Zawodnicy łódz
cy byh bar.dzo goścmnie przyjmowani
przez orgamzatorów.
,W nie~zielę organizatorzy zachęceni
~owodzelllem otwarcia, organizują drugIe zawody pły",;,ackie, na których stal'tować będą rówllleż zaproszeni pływacy
łÓdzcy.

Ró%ne

.' I

Vienna -

ŁKS

4.1 (411)

ó d t. - Zawody nie wzbudziły więk
szego zainteresowania, gdy~ na stadionie
zgromadziło się
zaledwie około tysiąca
osób.
Wbrew oczekiwaniom,
poziom
spotkania był przeciętny. ;\Viedeńczycy
przez cały czas zbytnio się nie wysilali,
a bramki strzelone przez nich w picrwszej części gry były raczej zasługą słabo
grającego
w bramce Andrzejewskiego,
który powinien był trzymać anemiczne
Ł

strzały goś<:i.
ŁKS wypadł

Wl'ęcz

kompromitująco.

Ata], 7.e Szczerbiilskim na środku robił
w"zystko, aby gra stawala się chaotyczna
i bezb:1l'wna. Strzt'lona JH'7.eZ Lewand"wskicgo bram l,a honol'owa uzysl{ana
została z rzutu karnego, który jednak nie
wiadomo za co podyl,lownł sędzia p.
Lange z Łodzi. W ŁI<Sie jedynie pomoc
wypadła względnie dobrze, a dobrze spisali się Pegza l oraz I\al'nsiak.
W pierw"z('j części gry ataki wiedeń
czyków przec'hodzą zupt'łnie gladko przez
pomoc i obronę gospocłnrzy, uzyskując w
tfn sposób cztery kolPjne bramki.
Po zmianie stron naRtępują liczne
zmiany i przeg1'llpowania w drużynie go8(Jodal'zy, przez co gra n ieco się ożywia,
co jednał, realnych korzy8ci nie przynosi.
Trwa jednak to niedługo. Tempo znów
opada, a łodzianie nie wyzyskują okazji
trafienia do pustej bramliJ.
Bramki dla zwycięzców zdobyli Erdman (2), Barylli i Erdl, a dla Ł. K. S. punkt
honorowy zdobył Lewandow..ski z rzutu
karnego. --

lolarstwo

l'

L. O. Z. K. organizuje na torze
helenowskim w Łodzi w nadchodząca,
niedzielę wielkie międzynarodowe zawody kolarskie. \V zawodach tych uczestniczyć będzie szóstka najlepszych kolarzy
niemieckich, udających się bezpośrednio
z Łodzi na mistrzostwa świata do Kopenhagi. Związek niemiccki awizował przyjazd do Łodzi ekipy w składzie: Kassclberg, Karsch, Inbe, Schorn, Korn i Ajnmans. Karsch i Inbe są olimpijczykami,
przy czym ostatni zdobył złoty medal, a
Ajnmans dzierzy tytUł mistrza Niemiec.
Poza zawodnikami niemieckimi uczestniczyć te~ bę·ją w wyścigach czołowi kolarze polscy, których lista zostanie ustalo-

Piłka nożna

Ligowy zespół L. K. S·u bawił ostatniej niedzieli w Sieradzu, gdzie rozegrał
spotkanie propagandowe z miejscowym S.
K. S-em, wygrywając je w stosunku 5:1
(0:1). Do przerwy Ł. K. S. zlekceważył sobie przeciwnika, grając zbyt nonszalancko, Gospodarze natomiast grali niezwykle ambitnie. Dopiero po prz('rwie
zaprzestano bawienia się i łodzianie
wzięli się do pracy.
Szereg przeprowadzonych ataków przyniósł w rezultacie
pięć bramek strzelonych przez Lewandowskiego 3, Muchat;skiego i Millera po
1. Sędziował p. Naporski. Publiczności
dużo.
.
POlonia, U. 'f.
Gryf. Dopiero w
nadchodząca
niedziela przyniesie wyjaśnienie w rozgrywkach piłkarskich owej-

cz,

Lekarska kontrola urządzeń sportowych. DąźE\c do podnieSienia stanu sanitar!lO . - hig~enicznego /kraju, Ministerstwo
O~Hel\:l Społecznej poleciło lekarzom ' poWIatowym na terenie całego państwa przeprow~dzenie co najmniej raz do roku
rów!1 1eż szczegółowych inspekcyj urzą
dzen sp~rtowych, przeznaczonych do użyt
ku publIcznego.
. ~ędą .więc kontrolowane przystan'ie
WI?slarskle, baseny płYwackie, place i
bOIska sport~we, tory kolarskie, sale gim~astYCZne.I sportowe, skocznie narciarslue,. schrollIska turystyczne itd. Wszelkie
br!l~1 natury sanit~rno - higienicznej w
mIeJsca~h sp?rt?w l wychowania fizyczn~go wI!lny _1yC bczwzględnie ·Usuwane.
KIerownictwa. urządzeń sportowych wj'nny zaprowadZIĆ książeczki kon troli sanitarn? - h.igienicznej, do których lekarże
pO~latow~ br:dą w czasie inspekcji wpisyw.ah SWoJe uwagi, Pouczenia i zarzqc1~ema.
(Pat)

Tenis

I

~

'" W H~m~urgu na mistrzoslwacli tcnlso'" ych NlcmIe~ rozpoczęły się rozgrywki w
"rach pOclwó.JTIych, W pierwszym kole para polska Hebda i Tłoczvński WV<Trała z
pa rE\.... dr .I~enke i ponnal 8:10. 6:3,· 6:1, 6:1.
W drugIe,l rU!ldzle para polska napotJ,ała
na parę niemIecką Denker - IrenkeI i zostala wyeliminowana 2:6, 6:8, 5:_

Wioślarstwo
Na mi.strzostwa Europy w wioślar
stwie, które odbędą. się", dniach 13 do 15
bm. w Amsterdamie, P, Z. T_ wyznaczył
tylko dwie osady i to: Verey'a w jcdynce,
onz dwójkę ze sternikiem poznal'lskicgo
AZS w składzie I{urylowicz i Manitius,
,;;terni~ Bącler,

f.1umer 178
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Notatki polemiczne

Klasyczny typ
Jak na tle wyjątkowych żydów-żołnierzy rzuca się nieprzydatność militarna ogółu; tak ... ·~
Co ma piernik do wiatraka?
za I1osjanina? A "litwacy" inaczej o
Ci rzekomi marrani byli jedynym
sobie nie mówią jak tylko "mi ruskije".
Po dziś dziell nie tylko starzy używają, dowodem rzeczowym, reszta polemiki
polegała
na... przekręcaniu mojego
J~zyka rosyjskiego, ale i swym dzieC;Ol11 ten żargon zaszczepiają. Na Za- nazwiska! Objawiło iQ tu żydo" ski a
chodzie aż do nacjonalistycznego prze- zamiłowanie do takiel1 szmoncesów,
wrotu w Niemczech usiłowali uchodzić Oczywiste się staje, że Urbaeb nie ma,"_
za Niemców, na poludniu Europy po jąc argumentów, \ypadł w prawdziwie
żydowską pasję i powiedział sobie widziś dziell uLlają Hiszpanów i chełpią
si ę używaniem żargonu "spaniolskie- docznie, że musi 111 n ie \vyprowadzić
z równowagi, czyniąc wykrętasy z
go" ...
A już zupełnie się im w głowach moim nazwiskiem. Zabawny typ! Czło-
przewraca, gdy z jakin!kolwJek "g?" nek zdrowego narodu albo byłby w tajem" ten czy ów Żyd moze b)~c lIna ty . km1 w\'padku w ogóle głosu nie zabieSpróbujcie na ulicy do Aryjczyka za- raI, skoro na rzeczowo zarzuty nie ma
wołać: "Hej, ty tanY'. Obrazi się: "A co co odpowiedzieć, albo by rozwijając
swe poprzednie twierdzenia, starał się
to ja z panem świnie pasałem ?... "
udowodnić, że jednak jego argum~nty
Żyd wprost przeciwnie.
Klasycznym przykładem pod tym też mają. swą wagQ, Katomiast Zyd,
~zglQdem jest współPracowl~ik komu- jak to zwykle Żyd - zapienił się, uży
I~ izującego "Głosu Porannego J. K. Ur- \vaję.c terminologii chillskiej "stracił
twarz". Sądził widocznie, że mu odpobach.
Oto przed kilku dniami zamieściłem wiem tą. samą bronią i zacznę z kolei
w "Orędowniku" art~' kuł, IV którym na jego naz\visko przekręcać, co by, przypodstawie wycinków z tegoż "Głosu puszczam, było łatwe do zrobienia. Ale
Porannego" udowodniłem temu staro- czy czlowi ck rywj lizowany może zrozakonnemu, że nie ma racji w s\vym bić coś podobnego?
Człowiek cY"'l'ilizowany nie bę'dzie
twierdzeniu, jakoby żydostwo kiedykolwiek przrcz~'lliło siQ poważniej do spluwał na podłogę, nie będzie dłubał
mi li tal' \I \'Ch sukcesów Polski, co J. K. widelcem IV zębach, ani palcem w
U od d'łuższe!!o czasu usiluje w ta- lIasi e i nie bQuzie też przekręcał cusiemcowych al':'tykułach udowodnić. 'V dzego naz\,'iska. Nie uważa bowiem
odpowiedzi na to Urbach natychmi/'t tego ani za rzecz dowcipną, ani tym
zareagowaJ IV sposób \"'ySOCe śm~eszl:Y. bardziej za estetyczną.. To zbytnio trę,
:\a żaden argument 11Ie odpo"-ledz1ał ci szmoncesem.
Ale najbardziej użrl sobie ten Żyd
ar~umentem, prawdopodobnie z te~o
z tego względu. że na argumenty 111e na kOllCU. Jest to widocznie począt
kujący polemista lub malo wykształ.
stać go bylo, :\atomiast wyliczył CZQłowrch l)l'Zr,,"ódców r\lchu narodow.e- cony samouk, nie wie bowiem, że są.
go w Hiszpani i, twierdzą c zal'azem, ze d wie zasad n i cze formy polemiki. \V
pierwszej formie polemiści zwracają
S<'I. to mal'l'ani. l\Ioże są, może nie są,.
N'ie wiem, bo się tym tematem bliżej się bezpośredniO do siebie, niejako roznie illtere;:o\\·alem. Ale na takim goło ma"'iają ze sobą. na łamach prasy
i wó\\"Czas piszą w osobie drugiej. Nasłownym t\\'iel'dzeniu nie można poprzykład: ,.... Zarzucił mi Pan, że ... ",
legać. Zllam~ bO\\'iem aż nadto dobrze
lub " ... Twierdzenie Pallskie, jakoby ... "
życlo\"sł,ą 1ll rtoJę robi en ia z ws"ystkich \Y~bitlliejszyrh jedno"tek jeśli nie i t. d.
Druga forma stylistyczna polemiki
'''T~(,Z Żydć)\\'. to frankistów czy marranó\\·. A JUż geniuszom to poprostu polega na z\\-racaniu siQ obu polemi1t1e mogą pl'7.epu· cić. "'ie tak dawno stó", c\o ogółu cz~·telników. 'Yówczas
nie używają, gramatycznej formy drutoczrła si~ polemika o to, C7.y matka
Mickie\\·ic"a,. była frankistką!.·. Może giej owlJy, lecz piszą w ten spo~ób:
i 7. generałem Fl'l'IllCO je<-t podobnie... " ... I)'zykowski zarzucił mi, że ... ", . lub
Ale niech n<-lwet będ7.ie i frankistę, ,. ... "·asile\\',:,ki twierdzi, ' ż~ ... " Postępuco to ma \\'~prillleiXo z żydowskim pall- .i<'J wó\\'czas podobnie jak strony \V ~ą
:"t "'C111 11<'1. ::;arharze, o cZ~' m z takim dzie. Adwokat zazwyczaj nie mówi
ror.n:ewnienirm pi~l'Ił IV ",,"oi111 czasie WPI'O~t do prokuratora. ale najcz~ściej
uŻ~ ' wa 7.wrotu: ,,"'Yl'oki Sądzie, oska!'·
"Głos POl'anl1y", a co pOf'łużylo mi 7.a
jeclell 7. nrgumelt(ów pl'z~ urJo\\'arl n i <'1.- h ' ciel publiczny PO\\ iNlziaL" r nie
lilu, że ż~'do~t\\'o 11 ig-c1y si~ nie odzna- mÓ"' i ~iC wó"'czas ,.pan oskarżyciel
publiczny", ale poprMtu: "o~karżyci~1
czało cnotami militarnymi.
publiczny", .,mój przeciwnik" itp. Ja
~
. ~~~~~~~~~~~~~~~~~
-~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
w poprzednim art~' kule użyłem tej drugiej formy, uważając za właścjw~7.e
rwrócić sit;: do o~ólu czytelników, a nie
clo jednego Żyda.
Ludzie cywilizo,,'ani takie rzeczy
" K o 11 S k i e, 4. 8. O c i ężkiej sytua- do tego, że żaden Żyd nic odważy 5i~
doskonale odczuwają. ale Ż)' dzi zazwyiść na peryfei'ie miasta. "Or~downik"
CJI go~podarcze.i po.d p.owyższy~n t~~tułem pIsze zyclowskl ,,::\o\\')' DZlennrk", ogłasza codzicllnie listQ chrześcijan, czaj tego nie rozumieją, a w szczególwychodzący w Krakowie:
którzy kupują, II ŻylIów. Rzecz zrozu- ności nie rozumie tego Urhach. Nie ro,,0 uiezwykle cit;:żkiej sytuacji go- miala, że odbija się to na syluacji go- zumie i już! " ' iclocznie się już urodził
t[lki niel'ozg-arniQly. a 11a to nie ma lespoc1al'czej i politycznej donoszą z po- spodarczej ludności żydowskiej."
Skoro już tak Żydom ciQżko w I{Ol1,- 1\ars1l\"a. Otóż w~robraził ~obie ten Zvd,
wiat~ kOlleckiego. Odbyły się tam 0statnJO. zc?raJ.lia endeck!e, poświęcone :-:kicll i pO"'jecie, niech zamiast "bia- że pr7.emawiam dOll .. przez t~,,, i u~ie
zagadl11 en lU, Jak odebrac handel z rąk dać", wyemigrują, zawczasu, skoro Po- szył się: .. No. \\Teszcie jestem z .. gOżydowskich. Co ,,"ieczór mają miejsce lacy nie chcą. mieć u ci ą żl iwef!o przy- jem" na trI 1..'"cie<:zył sir. i w kOl\CU
wypadki bicia Żydów i wybijania szyb błędy. Cb)
swej "polemiki" przemawia zupelnie
bezceremonialnie: "Ty, HO'łaburdo .. ,"
w mieszkaniach. żydowskich. Doszło
S;:tdził widocznie, że mu w podobny
n
sposób oclpo\\'iem i będzie miał tanim
kosztem grubą, frajdę, Ale nie zrobię
frajdy kmu Żydon'i, nic przemówię
doń w drugiej osobie. 'V ogóle nie
przemórl"1ę,
sk()l'o nic jest zdolny do
K'·u:atł"e ~aj$cie PQdc~as odpustu w n;ilanou,ie
prowadzenia polemiki, ~koro nie umie
'VI' a r s z a IV a. (TeL \\'1.) 'V odpu- Je:ms. Pr~y łóżku rannego czuwa poli- na zarzuty odpowiedzieć argumentaście św. Anny w Wilanowie udział
cjant.
mi, polemika nic ma sensu, a rozmawzięły tłumy mieszkallCów \Varszawy.
wianie z Żydami w ogóle nic sprawia
Podczas weSOłej zabawy Jan i Henryk
mi przyjemności, 7. Ul'bachem zaś w
l{eidlowie ze Skolimowa zaczęli nawoszc7.ególności, Jest on bowiem nawet
ływać do usuni~cia warszawiaków 1.
War s z a w a. (Tel. ",1.) Dnia 6 hm. jak na Żyda zb~'t malo cywilizowany,
Wilanowa. "' ywołało to popłOCh ,,'śród w ,,:\lonitorze Polskim" ukaże się 2659 A nasi czytelnicy i tak wiedza już ro
obecnych,
odznaczell medalami i krzyżem niepod- l'ą~zić o historiozofii te!:\,o Ż~· da:. I\by
Przybyłego na miejsce posterunkoby,c . be7:stronn~' m, śpieszę dodać, że \
ległości.
(w)
\\"ego Keidlowie zasypali strzałami,
,'.-srod Z~' cló\V są wrjątki ludzi rywili ..
ch~' biając na szcz~ście. '" obronie wła
zo;"anych, Ta przykład taki Singel' •
snej policjant strzelił do napastników,
,;~aszego Przeglądu", napastlilyy, zło
raniąc IV prawe udo Henryka Keidla.
S~l\vy,. a~resy\\"nr, ale c.\wilizo\'.any.
szkołach
Na odsiecz awanturników ruszyło kilNadmienIam
to gwoli bezstronności i
\V a r s z a w a. (Tel. wł.) Premier
kunasfu parobków. Nad policjantem
hynajmniej ni~ ella tego, abym zamieSkładkowski
nakazaŁ
władzom
admiza\\"isła groźba linczu.
'" o~tatnicj
rzał z nim kied~kolwiek l!olemizować.
chwili prz~'bieg'ło cr.t~rech posterunko- nistracyjn~ In do duia 10 bm. zbadanie To by byl~ .b?zc.elowe,. zbyt różne} mamy
stanu
sanitarnego
szkół
powszechnych.
wych, których tłum obrzucił kamiem~ntalnosc l nlgc1.v SIę ze sobą nie Zg'OPrzekonał się howiem podczas wizytaniami.
dzuny. Ale tak, jak na tle wy jatkoGdy policjanci zagrozili użyciem cyj, że wiele lokali szkół pO\vszechnych ,,~ych Żydów-żołnierzy rzuca się w'oczv
broni, tłum r07.biegt siQ na wszystkie jest bardzo nieoclpowiednich, w 'bu- meprzydatno~ć militarna ogółu tak
stro11Y. Aresz(v",ano kilku agres~' w dynkach nie uporządkowanych, a cZQ- tle Singerów rzucają, się \v o~zv Urniej<:zrch parobków, a rannego Henr~T ,.to pod wzglC;'dem sanitarnym zupełnie bachv,
,
ka l{eidla umieszczono w szpitalu Dz. niewłaściw~ ch.
(w)
KAZIMIERZ HALABUTIDA

L ód Ź, 4: sierpnia
hvierdzili, że Żydzi sę,
narodem zdegenerowanym.
Są. oni przede wszystkim narodem
neurasteników, co nie ma nic wspólnego z tak zwaną. starością. narouu.
Przeciwnie - im dany naród jest starszy, t~'m ma nerwy silniejsze, bardziej
opanowane, zdrowsze. \Yeźmy dla porównania chOĆby Chil\czyków czy J ap011CZyków. Tych, jak wiadomo, nic
ni e może wyprowadzić z równowagi.
Za"'sze są, grzeczni, wychodzą bowiem
z założenia, że unoszeuie siQ ubliża temu, kto się unosi. Daje 011 bOWIem
w ten spo:5ób dowód s"'ej moralnej
niższości. ChillCZ~'C Y uj~li to nawet w
odpowiednie okre~lenie: stracić panowanie nad sobą znaczy w Chinach
"stracić twarz". Podobnie i Japol1czyc:y palrzą. na tQ spra\\'(~. W Japonii
istnieje przysłowie: "Obraża się albo
głupi, albo teu, kto uie ma racji".
To samo da się. powiedzieć i o "mło
dych" narodach, o ile są. moralnie
zdrowe. Oto w czasie najazdu Gallów
na Rzym, senat zaskoczony na Kapitolu zachował pełną. goLlność. Nie wymyślali najeźdźcom, nie pluli, nie mówili do nich "z l'('kami..... To samo
dało się zauważyć i później. Oto jeden
z bal'barzYIlskich poslów tak brł uderzony godnością osobistą. i opanowaniem senatorów Homy, że nazwał ich
. "zebraniem królów·' ....
A żydostwo zawsze mó",i "z r('kami", doskakuje do oczu, wymyśla, zapluje się, schrypnie ...
Chora rasa.
Drugim dowodem niższości Ż\'dów
jest brak poczucia humoru. Nie tylko
nie dostrzegają własllcj śmieszności,
ale mając kolosalne pl'etcnsje w tn11
kierunku. nie ą oni \\. stanie twor~yć
dobrych dOWCipów. Tak z",alle "szmoncesy" istotnie są sZllloncesanii, bo polegają na clzi\\ aCZllrlll pl'zekl't;:culliu słów
i poj~ć. Je t to co;; w rodzaiu sló\\'kalek i po.i<:ć-kakk, na pien<:;:zy rzut
oka niby śmie~Z1le, a w necz~'\\istości
chorobli\yc i żałosne.
Trzecim z wielu doworJów żnlow
skiej niższoRci je"t ich komediancki
s7.owinizl11. Nih~' to sir. u\\'ażaj~ za
".nul'('>d wrhran.\··', a nu gwalt star:;lją
S1ę jakoś dociągnąć -się Llo r·zckolllO pogal'dzanrch .,<:rojów". Tak naprzyklad
"schodliie ż~'dosh\"o po dziś dzie11 u"<lża się Ul. .. TIosjal1! J{Olllll dziś to
rlloże illl)10IW\\U(''?
Czv :\ie111ie(', Anglik, choćby Lilwin stal'a się uchodzić
Zawsześmy

W tych dniach przypada ZO-lecie

śmierci Mariana Raciborskiego, naj,,'iększego polskiego biologa, Na zdję

ciu śp, Marian Racioorski
swego pobylu na Jawie,

podczas

Socjalistyczny "Robotnik", idąc w 0genku za prasą żydowską, ogłasza nl'.l
swoich lamach listy składek na rzecz
,.()fiar zajść w Brześciu", Oczywiście, że
Ii'ty "Robotnika" ukazują się bardzo
rzadko, bo takich naiwnych Polaków,
którzyby swoje krwawo zapracowane
grosze składali na rzecz pasożytujących
bogatych handlarzy Żydów, jest mało,
A le ostatecznie i tacy otumanieni są i
tych właśnie nazwiska ogłasza "Robotnik".
Pomijając to,
:te sumy zebrane przez
redakcję "Robotnika" są niewielkie, zapytujemy tego redaktora "Robotnika",
jeśli nim
jest przypadkowo Polak, jak
oCJ przeżywa tę chwilę, gdy zebrane od
bil:dofy polskiej pieniądze niesie, aby je
'~ręczyć
bogatym Żydom? Czy nie ma
wyrzutów sumienia i czy nie zastanawia
się nad tym, że są Polacy, jego bracia,
którym br~ kawałka chleba!
Czy tym~olakom nie należałoby raczej pomóc i pod ich adresem, zamiast
żydowskim,
skierować pieniądze,
które
SIę wyciągnęło od polskiei biedoty?
Adresami chętnie służymy.

Wsprawie p.

Hańczy

Ł ó d i, 5. 8. - W związku z podaną
l!rzez "Ilustrowany Kurier Codzienny"
i "Słowo" wileńskie wiadomościę" iż
"TeatrP~skr' w ~dti zwalnia ze stanowiska znanego artystę dramatycznego, p. Hańczę, za jego przekonania
polityczne, stwierdzamy, iż - według
naszych' wiadomości - wieści te nie
mają. podstaw.

,..

' . l

Jednoczesme stWIerdzamy, ze gd) by
"Teatr Polski" w ~dzi posunął się do
takiego kroku, to całe spoleczellstwo
polskie nie tylko Łodzi, ale całego kraju wycię,gnęłoby z tego faktu jak naj, . "
".
dalej Idące ~onsekwencJe az do ~ategorycznego l zdecydowanego bojkotu
tego teatru włę,cznie.

Jak skąpy Icchok
wyprawiał

Wpowiecie koneckim bez zmian

wesele ...

. War s z a wa. (Tel. wł.) Przed kUku dniami została doszczętnie zdemolowana kawiarnia i restauracja "Maden" (ul. Gęsia 7). Urzę,dzał tam ślub
swojej córki bogaty kupiec z Ostrowca, Icc1wk Mincberg, słynny w całej
okolicy ze skąpstwa.
Ponieważ hał się on urządzać weselj ~ko w Ostrowcu, by nie przyszli nań
wszysc.v Żydzi z miasta, przeniósł
uroczyslość do '''arszawy. Przed rozpoczęciem uczty Mincberg wszedł na
salę i zaczął głośno liczyć wszystkich
gości, po czym powiedział, że może
zo>;tać na sali tylko 30 OSÓl), a reszta
ma ' ię wynieść.
Goście oburzeni takim niet.aktem,
1.aczęli tłuc butelki, szklanki, naczynia
itp. Jakiś dowcipniś zamknął drzwi
wejściowe i awantura podnieconych
Żydów tl'wala aż do rana.
Wsz~rstkie szyby s~ wybite, naczynia potłuczone, krzesła i stoły powy~· racane.
Teraz uczta Mincbel'ga bę
dzie więcej kosztowa,c:' niż gdYby cały
(Is ', l'o\\'iec w niej uczestniczył.

Tłum chciał

zlin[zowac poliCjanta
Odznaczenia

Owarunki zdrowotne
w
powszechnych

na

e
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(')RĘDOW~JK, pi~tek,

dnia 6 sierpnia 1937
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Numer 17'

AJ!lo[ja wJr~[~~i~ t~waflJnów DO~~~lyń~ki~l~
Czy skazani

należeli

'W ub. poniedziałek została wniesiorta do Sądu Apelacyjnego w Krakowie
przcz Sąd Okręgowy apelacja od wyroku S. O. w Krakowie w dniu 5 czerwca, skazującego 36 towarzyszy wypraWy inż. Adama Doboszyńskiego na kary więzienia od 6 do 20 miesięcy wię
zIenia. Apelacja wniesiona przez kancelarię adw. dr
Pozowskiego idzie
głównie w kierunku obalenia przyjętej
przez Sąd Okręgowy kwalifikacji przestępstwa z art. 167 § 1 k. k. tj. związku
zbrojnego.
Wszyscy oskarżeni w Uczbie 36 ska~ani zostali z art. 167 § 1 k. k. to znaczy
za przynależność do związku zbrojnego. Tymczasem w czynie oskarżonych
brak jest zupełnie jakiChkolwiek znamion przestępstwa. z tego artykułu.
Artykuł ten wyraźnie mówi o przynależności
do "związku zbrojnego".
Słowo związek ma dokładnie określo
ne znaczenie i treść.
Wprawdzie kodeks karny nie po(laje nawet w przybliżeniu definicji tego poj~cia i nic bliżej o nim nie mówi,
ale pojęcie to ma swoje określone i
wyraźne znaczenie w języku polskim.
Związek to organizacja pewnej grupy
ludzi, którzy świadomie łączą się dla
osiągnięcia pewneg'O celu. Związek to
przede wszystkim porozumienie się
kilku przynajmniej ludzi. Do związku
Jak do każdej organizacji należeć może
tylko ten, kto tego wyraźnie chce.
Porozumienie hędą·ce istotą -- każ'dej
trwalszej organizacji, a. więc i związ
ku z art. 167 k. k. wymaga wyraźnie
o&wiadczenia woli i zgOdy na przynależno ś ć do tego związku.
Świadomość jednostki, że należy do
jakiejś organizacji i na to się godzi,
jest tutaj istotną, bo przecież nie moż
na sobie wyobrazić organizacji, skła
dają cej się z ludzi, którzy nic ani o
istnieniu organizacji, ani {) jej strukturze i celach nie wiedzą, którzy również nie wiedzą o tym, że w ogóle na·
leżę. do jakiejś organizacji i w jej działaniu biorę. udział. Wina nieumyślna
przy przestępstwie z art. 167 k. k. jest
niemożliwa. Odpowiadać z tego artykułu może tylko ten, kto wie, że należy
do związku zbrojnego, kto do tego
związku przystąpił wyraźnie przez zło
rżenie odpowiedniej
deklaracji, albo
przynajmniej milcząco na swój udział
w związku się zgadza.
Tymczasem wszyscy oskarżeni zgodnie oświadczyli - i to tak w czasie
przewodu sądowego, jak i w czasie
śledztwa, czy w toku dochodzeń przeprowadzonych przez policję - że nic
nie wiedzieli ani o celu zbiórki, ani o
tym, dokąd mają iść, ani o tym, że należą. do jakiejś organizacji czy zwią.z
ku. Brak zupełnie świadomości u oskarżonych przynależności do związku,
czyli brak istotnej cechy przestępstwa
z art. 167 k.k.
Sąd l instancji w obszernym i wyczerpującym uzasadnieniu
zaskarz.o..
nego wyroku szczegółowo zajmuje się
!Sprawą togo zwią.zku zbrojnego ..
I Sąd L instancji - całkiem zresztą.
słusznie przyjmuje, że zwią.zku nie
stanowiły drużyny ochronne Stronnictwa Narodowego, do których należała
tylko cZQŚć uczestników wyprawy na

związku,

takim o którym mówi

musiałaby mieć jakiś podział

art.

mniejsze jednostki,
dla. poszczególnych

Tego wszystkiego

zaś

nie

było.

Sąd I. instancji myli się w uzasad-

przyjmują.c, że wła5nie
związek posiadał.

nieniu

cechy te

Gdybyśmy przyjęli tezę Sądu l. instancji w tej sprawie, to każda grupa
ludzi wybierająca się wspólnie na wycieczkę i . mająca w plecakach wspólną
żywność a w ręku kije czy laski, byla
by związkiem zbrojnym. Nawet przecież tę żywność inż. Adam Doboszyl'lSki
zakupił sam za własne swoje prywatne
pieniądze, bez wiedzy i zgody uczestników wyprawy - a. w każdym razie
nikt z uczestników nie wiedział nic o
tej żywnbści, a sam fakt, że niektórzy
,.; uczestników widzieli żywność, nie
może ich obciążać i nie może służyć
za dowód, że wiedzieli o stnieniu
związku zbrojnego i na przynależność
do niego się zgodzili.
Brak było również wewnętrznego
podziału na jakieś mniejsze jednostki,
które by miały specjalne swoje zadanie, brak było również ludziom poszczególnym funkcyj, brak było nawet
zastępcy przywódcy brak było jednym słowem wszystkich tych znamion
i właściwości, które stanowią o istnieniu jakiejkolwiek organizacji.
Decydujące są. tutaj wyjaśnienia samego inżyniera Adama Doboszyńskie
go, który słuchany jako świadek w tym
procesie, czy też jako oskarżony w
swoim procesie - zeznał stanowczo,
a zeznania te niczym nie zostały obalone, ani podważone, że nikt z uczestników o niczym nie wiedział, że on
żadnego podziału wewnętrznego tych
ludzi na jakieś mniejsze jednostki
nie uskuteczniał, że on nikogo swoim
zastępcą nie mianował, ani też innych
żadnych funkcyj ludziom nie przeznaczał. Sąd I. instancji przyjmuje, że w
tym związku istniała dyscyplina. otóż·
przewód sądowy wcale nie wykazał, by
istniała tam dyscyplina w znaczeniu
wojskowym (a takiej wymaga ąrt. 167
k. lc), dyscyplina oparta o przymus, o
jakąkolwiek silę czy sankcje karne,
dla tych, którzy zasady tej dyscypliny
łamali.

Tylko w czasie przesłuchiwania na
pOlicji - które Są.d l instancji sarn
odpOWiednio kwalifikuje w uzasadnianiu, wiedZąC w jakiCh one odbywaly
się warunk,a ch niektórzy osk,arżeni
mówili coś o rzekomym przymusie, przy
czym były to wyjaśnienia bardzo ogólne i niespreCyzOwalle, tak, że nikt nie
wie na czym właściwie ten przymus
polegał.
... . -. ' ' u I . I " ,

zbrojnego

\V toku rozprawy natomiast - choć
Pan Prokurator chciał tę sprawę wyjaśniĆ i udowodnić, że przymus był nikt nie zeznał, by był jakikolwiek zorganizowany i przez przywódcę narzucony przymus.
Każdy szedł jak dł'lgO chciał, a. gdy
się zmęczył, lub gdy wyprawa. nie podobała mu się odchodził.
Otóż czy jest do pomyślenia,
a.by
zwią. zek zbrojny, mają.cy z.amiar popełniĆ szereg przestępstw, mógł mieć
taką, dyscypline'!
Jeżeli ludzie w każde i chwili mieli
możność opuścić maszerujące szeregi
- a takie wypadki były dosyć liczne
- to przecież trudno jest mówić ody·
SCyplill ie, czy przymusie.
Brak więc i tej bardzo istotnej c~
chy związku zbrojnego, j ,aką stanowi
dyscyplina i przymus.
Poza tym, by lstniał związek z art.
167 1<. k. musi on być "zbrojny". Teoria
prawa i orzeczni ctwo sad6w ustaliło
już, że zbrojność tego zwiazku polega
na tym, iż związek dla swego istnienta posiadać musi broń w ilości odpoWiadającej ilości czlonków względnie
w takiei ilości, by ogół ucze~tników
można było, uznać za zbrojnYCh.
Otóż na zbiórce VI' Chorowicach byłv trzy względnie cztery rewolwery jak to wynika z akt sprawy, z tego
część jeszcze bez amunicji.
A ludzi w
Chorowicach na zbiórce było kilkudziesięciu, w
każdym razie ponad
pięćdziesięciu.

Zaznaczyć również należy, że broń
należą.ca do u7,brojenia zwię,zku z art.
.167 k. k. musi być odpowiednia tzn.
p.alną względnie tak~ jaka się posłu
guje wo.i~ko, dlatego nie można przyją.ć, że zwiq.zek b~·l uzbrojony. ponieważ jego członkowie posiadali kije czy

laski.
\V

kaźch-m razie nie można przy.ię.ć. że związek zbrojny istniał Już w

Chorowicacb, gdrż br,ak było tam zuuzbrojenia je~o członków. Ale
nawet gdy zabrano tych kilkanaście
karabinów na Posterunku P. P. VI' Myślenicach, to i tak ilość tei broni w stof'unku do ilości członków była Ut mała, b~r można przyjąć, że zwię.zek jest
zbrojny.
Przecież t~rch 14 karabinów, z których jeden został zaraz odrzucony,
gdyż miał złaman$. kolbę, a drugi był
niezc1atn~· do użytku, bo miał zerw.ana.
luskę - to było stanowczo z,a mało dla
kilkudziesięciu ludzi.
Poza tym zaznaczyć należy, że broń ta, z której
część znajduje się w dowodach rzeczowych sprawy - jest w takim stanie,
że '''ątpić należy, czy jest ona do normal.nego użytku zdatna.
pełnie

mówić o istnieniu zwiazku
'Vażnym jest również

k. k.

z art. 167,
i ten fakt,

że inż. Doboszyński,
został o utworzenie i
rzekomym związkiem

który oskarżony
kierowanie tym
zbrojnym, został
unieWinniony werdyktem ławy przysięgłych w dniu 26 czerwca 1937 r. Należy więc w każdym razie z ostatecznym rozstrzygnięciem tej sprawy 36
oskarżonych wstrzymać się aż do prawomocnego załatwienia sprawy samego inż. A. Doboszyńskiego, gdyż inaczej może powstać paradoksalna sytuacJa, że uczestnicy rzekomeg() zwią.zku
zbrojnego zostan~ skazani, a jego założyciel i kierownik uwolniony od zarzutu z art. 167 par. 2 k. k.
A przecież osoba inż. A. Doboszyń·
ski ego stanowiła jedyna, zewnętrzną.
więź, która tych ludzi łą.czyła..
Tak
więc brak jest zupełnie jakichkolwiek
znamion zwi~zku z art. 167 k . k., brak
woli i świadomość oskarżonych o tym,
że do zwia,zku należa, brak organiZAcji wewnętrznej, brak dyscypliny i
przymusu, brak wl'eszcie odpowiednie~
go uzbrojenia, wymaganego dla istnienie związku zbrojnago.
\V tych warunkach należy WS7,Ystkich oskarżonych od zarzutu z art.
167 k. k. uniewinnić.
Przy' orzekaniu o winie oskarżo
nych winien Sę.d II instancji wziq,Sć
pod uwagę to, że inż. A. Doboszyński
idąc na Myślenice
działał
w stanie
wyższej konieczności (z art. 22 k. k.),
gdyż ma to wielki
wpływ na cało
kształt sprawy.

-

Kto zna adres
Henryka Krajewskiego?
byłego członka
P. O. W. w Winnicy na Ukrainie, lat około 40. w latach
1919-20, jest proszony o doniesienie
w ważnej sprawie l{arolowi Slu'zypko.
wio wieś Pietrzykowice, poczta Żywiec,
lub najbliższej placówce Stronnictwa
Narodowego. (jp)

Nieznany umysłowo chory
podejrzany ozabójstwo
Jak już donosiliśmy, w dniu 2 maja.
rb. w Sokolowie Budzyńskim w pow.
chodzieskim dokonano zabójstwa na
osobie śp. Fridy Schedler. W związku
z zabójstwem ujęto w dwa dlli po dokonaniu zbrodni nieznanego osobnika.

d

"fJasnowidz" Z Obórki niewiele się pomylił ...

Orzekł, że Małviasiak "błądzi"
G n i e z n o. (Tel. wł.) Wiadomość
nasza o odnalezieniu Jana Mały jasiaka, który rzekomo miał sie utopić w
jeziorze skorzęcińskim. wywołała w
naszym grodzie prawdziwa sensację,
tym więcej, że Małyjasiak posiadał

Ale w takim razie kto stanowił ten

zwią.zek zbrojny i kiedy on został założony?

Jak wynika to z akt i z przewodu
na zbiórkę do Chorowic
l1rzy sz!i ludzie całkiem przypadkowo
zebrani, zawiadomieni bez szczególnego doboru, bez jakiegoś planu.
Prz ecież ci ludzie nie mogli stanowić związku zbrojnego przez sam fakt
przyjścia do Chorowic, gdy im nikt,
ani Doboszyński, ani nikt ze współtowarzys ~y nic nie mówił o jakimkolwiek związku, czy zamiarze popełnienia szeregu przestępstw, a najwyżej
mówiono, że idą na zebrania do Poręby. Nikt z oskarżonych ani wyraźnie,
ani nawet milcząc nie wyraził zgody
w Chorowicach na zbiórce na. przynależno ś ć do zwią,zku.
Dlatego też mylne jest zapatrywanie Sądu r. JnstancJi, by zwią,zek powstał na zbiórce w Chorowicach; przecież tam nikt o niczym nie wiedział.
W dalszym ciągu istotę. związku
jest pewna organizacja techniczna, pewi-en podział wewnętrzny.
Przecież ta grupa niezorganizowanych ludzi, licząca jednak w Chorowica ch kilkad zies iQt osób·w normalnym

związku

167 k. k.,

wewnętrzny
na
przydział funkcyj
członków itp.

My ś l eni c-e.

są, dowego,

do

Ponieważ ki.iów i lasek nie można:
umać absolutnie jako broń, nadaję,cQ.
związkowi cechy zbrojnego, a
brC\ni
właśCiwej i zdatnej
do użytku bylo
stanowczo za mało w stosunku do ilości członków wyprawy trudno jest

rozległe znajomości.
Przypomnieć należy. że

Malyjasiak
swego czasu linię autobUSOWa w
Pleszewie, a po jej zlikwidowaniu
przeniósł się w r. 1929 do Gniezna,
gdzie zał<Ytył warsztat karoserii przy
ul. Trzemeszeńskiej. Do czasu wejŚCia
w życie ustawYopojazdach mechanicznych robił bardzo dobre interesy,
potem z braku zamówień zlikwidował
w r. 1935 przedsiębiorstwo. Czynił w
dalszym cią,gu starania o linię autobuso,,:ą ": województwie łódzk~m i ,,,reSZCle Ją otrzymał ODsługUjąc trasę
Wielufl-Radomslw.
Nic nie wskazywało na to, że Małyjasiak polanowal ucieczkę za granicę,
gdyż zamierzał zlikwidować mieszkanie w Gnieźnie i przesiedlić się z rodziną
do Czę.stochowy. Tymczasem
Małyjasiak okazał się bardzo sprytnym
osobnikiem. Rozumuję.c na swój sposób, w lipcu 1936 r., a więc na miesiąc
przed swoją, ucieczką, ubezpieczył się
na życie na stosunkowo wysoka, kwotę 35 tys. zł w PKO i wpłacił tylko jedna ratę ubezpieczeniową,. Sądził on,
miał

I

że gdy upozoruje utonięcie w jeziorze
skorzęcillskim, PKO wypłaci jego ionie ubezpieczoną. kwotę i ta drogę. zabezpieczy jej dalszy byt życia.

Żona Małyjasiaka na wiadomość o
rzekomym utonięciu męża całymi
dniami przesiadywała nad jeziorem,
czyniąc wszelkie zabiegi eelem odszukania zwłok. Poza tym zwracała się o
pomoc do różnYCh osób, m. in. do warszawskieg() Jasnowidza inż. Ossowieckiego, skąd jednak nie ooabrala odpowiedzi. Za namową są.siadek udała
się do pewnego "jasnowidza" w Obórce
pod Gnie'/'nem. Ten ją. zapewnił że
mą.ż jej nie znalazł śmierCi w nurtach
jeziora. lecz na skutek zaniku pamięci
udał się do lasu i błądzi.
"Jasnowidz" z Obórki nie wieje się
pomylił, bo Małyjasiak rzeczywiście
"błą,dzi:',. skoro uciekł zagranicę, pozostawlaJą.c w kraju żonę ,.; trojgiem
dzieci.

ł
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o zwyrodniałym i dzikim wyglądzie,
jako podejrzanego o dokonanie zabój.
stwa. Osobnik ten podaje tylko, że nazywa się WojcieCh Kaźmierski i nie
wie, skąd pochodzi. Na pytania odpowiada zdawkowymi zdaniami: - nie
wiem - i - bo jo wiem. - Całe zachowanie zdradza znamiona umysłowego
u poś l edzenia.
W toku różnych pytafl rzekomy
Wojciech Kaźmierski dał jednak kilka
odpowiedzi. 'Wynika z nich, że mie~
szkał on i urodził się w Przytcu, koło
Rybnej, oraz że ma trzech braci, słu
żących w wojsku. Ojcu jego na imię
ma być Frą,cek (Franciszek). Brakujący palec u
ręki ucią.ć mu miała
sieczl{al'ka przed 3 laty u jakiegoś gospodarza.
Nieznajomy jest wzrostu około 1,72
m, silnej budowy ciała, ciemno - blondynem o bladej cerze, szarych oczach
i ciemnych łukowatych brwiach. U
prawej ręki brak palca wskazującego.
Bosy osobnik ubrany był w czapkę cyklistówkę, zniszczoną
kurtkę koloru
khaki i długie szare spodnie.
Policja wszczęła dochodzenia w celu ustalenia tożsamości tajemniczego
osobnika, przedstawionego na załą,czony m zelj ęciu. (R-r).
'
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J"EATRY
Teatr Letni - (ul. Piotrkowska 94) w kwadracie".

lość

.. Człowiek lew" i .. Bohater z Tek-

S8SU".

Ikar "Wielki Czarodziej" I "Hrabina
!Maria".
Mimoza - "Serc~ ze staW'.
Oświatowy - Słońce - .. Maly Lord" i "CZM'ny anial".
Palace - •. Truxa'·.
Przedwiośnie "Glos serca".
Rialto - "Młody hrabia".
StylOWY - "Walc kr6lewski",

:KOMUNIKATY
KOMITE'r NIESIENIA POMOCY BIEDNYM NARODOWCOM przy Zarz. Okręg,
Str. Nar. w Łodzi, niniejszym zwraca się
z gorącą prośbą do członków i sympaty.
ków o łaskawą pomoc, w "aturze lub go.
tówce. Otiarv na ten cel przyjmuje sekre.
tariat Str. Nar. w Łodzi, ul. Piotrkowska
Nr. 86.
Teatr Miejski w Łodzi
"Zemsta Nietoperza" i "Rose-Marie"
'W Teatrze Letnim przy ul. Piotl'kov.·skiej
94. Już w piątek i w sobotę o godz. 9 wieczorem reprezentacyjny zespól Tea tru
'Wielkiego, wy.stąpi z przepię,kną operetka,.
Straus.sa ,.ZeIl1&ta Nietoperza". Operetka
ta nie wymaga reklamy, bo jest nieśmier
te·lna. Wspaniale kostiumy i dekoracje z
własnej pracowni, doskonal'e zgrany balet złożą .się na piękne widowis,ko. W rolach głównych wys·tąpią: J. Fontanówna,
N. Tadrowska. fI Kwaśniewska, J. Gru.
szczyńBki, B. Horski,
J. Wiśnie\\'ski, J.
Kwaśniewski. Bilety już do nabycia w kasie Teatru Letniego. \V niedzielę o godz.
5 po pot. i 9 \"iecz. przepiękna operetka
"Rose-Marie".

KRONIKA MIEJSCOWA
CO pozostawiono w tramwajach?

Pookresie lipca rb. po~ostawili w
t.rumwajach lódzkich: 8 beretów, 49 ręka
wlczek, 3 walizki, 2 laski, swetr, 2 pary
skarpet, 8 koszul, 2 książki, płaszcz, 8
czapek, papeterie, 4, okulary, buty, paczkę mąki, 9 portmonetek, 3 torby, budzik,
suknię,
kamizelkę,
pozwolenie na br0l1,
klej, 3 papierośnice, prawidla szewskie,
2 teczki, 16 parasoli, scyzoryk, 3 sakiewki, 3 torebki dziecięce, mydło, 2 palta
dziecięce, buciki, 2 kapelusze, drut, bielizna damska, pa ntofle damskie, 2 paczki
przędzy, 2 pary trepów, dzbanek, serwetki, kalendarz, spodnie, pióro wieczne, cygarnicę, nóż, tygodniki niemieckie. Rzeczy znajdują się do odebrania w dyrekcji
tramwajów łódzkich.
Pozostawiają dzieci.
W wydziale opieki społecznej przy ul. Zawadzkiej 11
trzy l{Qbiety kolejno pozostawiły dzieci
pIci męskiej lat 2 i 1 oraz pici żeńskiej
liczące 6 i 4 mi esiące.
Wszystkie cztery
pozostawione dzieci przesIano do miejskich clomów 'wychowawczych.
Ogólna alicja , zadrzewiania i ukwieca.
nia miasta. Ka terenach pJ'a ntacyjnych w
sezonie wiosennym zostalo ogółem posadzonych 7.9Z{) druw 2-1.910 krzewów, wyhodowanych IV Miejskim Zakładzie Sz'l,ółe-k, oraz na kwielnikach w ·parl.;;ach i na
skwerach posadzo'no prze8zło 300 000 roślin
!kwiatowych, wyhodowanych w l\1ie,i.s·kim
Zaldadzie HodowlI Roślin.
W związ,ku z al;.cją zdobienia budowli
ro 'ś linnością obsadzono pnączami w ilości
795 sztuk 22 gmachy instytucyj miejskich.
Wydział Plantacyj ogłosił też konkurs
na z·dołJienie okien i balkonów kwiatami,
w któt'ym wzi~ło udział 55 osób (w ro'k u
u'b ie,g lym 13 osób).
Za.znaczyć nalC'ży. że Wydział Plantacyj zatrudnia o·becnie ogółem 812 robo·tIV

(Jn1e: ~ sIerpnla; 1937 ....

strona"

Polska" w Łodzi

:::wolu.je ogólne :::ebranie 'wlólcniar~y

W

niedzielę,

własnym

dnia 8 sierpnia o godz. '0,30 rano w lol{alu
przy ul. Bandurskiego 9-11 odbędzie się

ogólne zebranie włókniarzy
z

następującym porządkiem

dziennym:
•• Sprawozdanie delegacji z przebiegu obrad Komisji
Rozjemczej,
2. Przyjęcie albo odrzucenie orzeczenia Komisji Rozjemczej,
3. Wolne wnioski.
Wstęp wolny za okazaniem legitymacji.

Zebranie publiczne Str. Nar. w Łodzi

dnia G sierpnia rb., o godzinie 19.30, W sali koła Str. Narod.
5) odbędzie się zebranie publiczne, na którym
referaty
temat: "Dlaczego socjalizm służy Żydom" wygłoszą koledzy: kpt.
Leon Grzegorzak, Antoni Czernik, Ant'oni Belka oraz del€gat Zarządu Głów
nego Stronnictwa Narodowego w War szawie.
- - Wstęp wolny dla wszystkich Pol aków.
W

piątek,

I,6dź-Południe (Słowiańska

na:

"Mi-

KINA

dt'óżni

ORĘDOWNIK, pią,Ieli,

APTEK

Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: Pas terowa.
Łagiewni.cka 96, Kahane (Żyd) Limanowskiego
80. KoprowskI, Nowomiejska 15. Rozenblum
(Żyd). Śródmiejska 21, Bartoozewsk:i. Piotrkowska 94. Czynski, Rokicińska 53. Zakrzew"ki.
Kątna 54. :5iniecka. Rzgowska 59, Trawkawska,
Brzezińska 56.

Corso -

.....

Związek .,Pra~a

Czwartek: N. M. P.

Kalendarz slowlaAskJ
Czwartek: Stanisława
Piątek: Chlle·bo.sła wa
Słońca: wschód 4,18
zachód 19,3'8
Długość dnia 15 g. 20 min.
Księżyca: wschód 2,56, zachód 18,37
Faza: 1 dzień przed n.owiem

~

ników i robo'~nic sezonowych (bezrobotnych) w tym 257 na wbotach 'konserwacyjnych i 555 na robotach inwestycyjnych.
Przebudowa ulic i placów. ',Vydzia ł komunikacji poczynił JUŻ przygotowania i
w najbliższym czasie rozpocznie roboty.
Przebudowie ulec ma.ją ulice Pierackiego,
Moniuszki i Traugutta, które otrzymają
nawierzchnie klinkierowe jak Pabianicka,
która od mostu kolejowego do Wólczań
skiej otrzyma kostkę bazaltową.
Dalej przebudowany zostaje gruntownie Plac Boernera, gdzie urządzone zostają powierzchnie betonowe, kioski, hydranty i ustępy, zastępując dotychczasowe prymitywne budki. Na czas remontu
targowisko przeniesione zostaje częściowo
na Plac Hallera, częściowo na inne rynki.

ZE

ŚWIATA

PRACY

tądania
pracowników umysło:wych~
Komisja międzyz\Viązkowa
ol'gamzacYJ
pracownikow umyslowych wystąpiła pod
adresem związków zrzeszających pracodawców, a więc związków przemyslu
włókienniczego i innych, instytucyj ubezpieczeniowych itd. z żądaniami podwyż
szenia obecnych płac o 20 prco., przy'\~rócenia dodatkowych wynagrodzeń tzw.
bilansowych względnie 13 pensji, ustalenia i przestrzegania zasady 7-godzinncgo
dnia pracy, stosowania 6-miesięczncgo
wypowiedzenia oraz odprawy IV wysolwści
l-miesięcznej pensji
za każdy rok
przepracowany, ustalenia zasady ubezpieczenia chorobowego i emerytalnego pracowników, ograniczenia miejsc dla emerytów oraz szereg inn~'ch.
'Ve wniosku, zawierającym powyższe
żądania oraz żądanie zawarcia urnowy
zbiorowej na tej podstawie, pracownicy
umyslowi
domagają
się
wyznaczenia
konferencji obustronnej w terminie dwutygodniowym.

KRONIKA WYPADKóW
śmiertelny wypadek tramwajowy. Ka
ul. Zgicrskicj pod tramwaj dojazdowy,
zdążający w stronę Zgierza, wpadl 48-1etni Adam Lucer i cloznal ciężkich obraże(l,
Przewieziony
do szpitala
miejskiego,
wkrótce zmarł.

Niezwykle samobójstwo. Kolonia Torole pod Lodzią stala się miejscem nieco<lziennrgo wypadku samobÓjstwa. 4()letnia \Vlaclyslawa Adlel', na tle nieporozumienia małżeńskiego, rzuciła się do
stawu, trzymając w ohjęciach swe jednomiesięczne
dziecko. Desperatkę, która
jest żoną robotnika rolncgo, zdołano już
nieprzytomną z wody wydostać i och'aLować.
Dziecko natomiast utonęło.

,KRONIKA

SĄDOWA

Ich s -',Bsoby handlowe. Przed Sądem
OkI'. w Łodzi na lawie oBkRrżonych za.siadla żyJolI'ska rodzina Gold.szpinnerów z
Brzezin, oskarżona o OSZU6-tWO i wprowadzenie władzy w błąd. Ławę oSikal'żonych
zajęli Wolke, Jose·k, HeJ'sz, Ryfka i EBtera
Goldszpinnerowic, zamieszkali IV Brzezinach, przy ul. Pilsud8kiego 4. W 1934 r.
Jose:1-;: GOld\Szpinner zamierzał nabyć od emigrującego do Brazylii Alitera GroB>mana
rzeczy i meble. Umowa zostala zawarta i
po nabyciu rzeczy GO'ldszpinner z\\'l'ócil
się do Grosmana by wys.ta wił mu pok wi·
towanie. iż rzeczy zostały zap.lacone. Grosman z,go'dził się tego J'odzaju pokwitowanie dać i pr08ił bby ju·ż gotowe przyniesiono mu do podpisu. Zglosił się syn GoldB'Z1pinnera 'Volek, który przedstawi'! po'kwito'wanie, iż rzeczy nabył i zaplacił on.
a nie ojciec jego Josek. Gro."man poikwitoIVanie to poclpiBal nie czytając treści.
Pra wpod'obnie gdyl)y chodzilo o proces

ze skarbem Pall\Stwa czy chrześcijaninem,
Grosman nie ujawnił by istotnego s·tanu
rzeczy. Tymczasem jednak pokwitowanie
to Gol,dszpinner zużył w innym celu. Inny Żyd Abram Zemler za należności
wBzcząl egze·kucję u Golds7.pinnera Joska.
\VóI\'czas n'8zyscy GOldszpkmerolYie wystąpi.1i o wylączenie rzeczy z pod zajęcia
i powolano się na pokwitowanie Grosmana. POIY01any w charakterze śVliiadka
Grosman wyjaśnił, że rzeczy kupił od niego J 08e,k Goldszpinner i on płacił a nie
jego syn Wołek.
Mimo to \\Tolek Goldszpinner opierając
się na pokl.,.itowaniu skierował skargę do
prokura tury, że GroBman złożył falszywe
zeznania. Zarządzone dochodzenie ustaliło rzeczywisty stan i w rezultacie wszystkich Goldszpinnerów pociągnię,to do odpowiedzialności za oszust\\·o i wprowadzenie
wladz w !.Jląd. a Wolka GOldszpinnera ponadto do odpowiedzialności za fałszywe
oskarżenie. Sąd Okręgowy w Łodzi po rozpoznaniu Bpra lI'y skazal 30-letniego \Volka
OO-letniego Joska. 25-letniego Hersza, 61letni ą Ryfkę i 27-: ('tnią E.sterę GoldsZlpinnerów na 1 rok więzienia. (x)

Tragiczne wypadki kolejowe
wŁodzi i w Andrzejowie
Ł ó
tował

d ź, 5. 8. Dziell. wczorajszy obfiw szereg wypadków śmiertelne
go przejechania.
Na przejeŹdzie kolejowym przy ul.
Janiny pociąg towarowy, prowadzony
przez maszynistę Stanisła\va Macnera,
najechał na parokonny wóz 50-letniego
Ferdynanda Szetlera z Chocianowic.
Zaprząg został stl'za~kany, oba konie
zabite na miejscu i Szeller został wyrzucony z wozu siłą. uderz€nia. Doznał
on pQknięcia czaszki i W agonii zo,stał
przewieziony do szpitala.
Pod Andrzejcl\vem wpadła pod pociąg zdążający na stację Łódź-Fa~rycz
na ni.eznana kobieta, lat około 40 i została zmasakrowana. " Tobe·c braku dokumentów i strasznego zniekształcenia
twarzy, idel1t~'czność zabitej na razie
nie została ustalona.

-

KRONUtA PABIANIC
Adres Redakcji i Administracji: ul.
Gen. Orlicz-Dre,::zera 5, tn·}I, 230.
Odpust w Dobroniu. Dorocznym zwyczajem odbędzie się w dniu 6 blm. w Dobroniu pod Pabianicami wielki odpust
Przemienienia P 9.ńs,kiego .
Kradzież kosztBwności. Michalbki Staniala w, zam. przy ul. Zamkowej 30, zame,ldowal w tu t. komiBariacic, że ubioglej
nocy do jego sklepu od strony podwórza,
jacyś nicznani sprawcy otworz)rli wytrychem dt'zwi. ·Nie zbudziwszy czujnOŚCi niko·go z domowników uszli. zabierając ze
so-bą dużo wyrobów srebrnych i platerowycl1.
Zniknęli w dzień ślubu. Wieś Dłuiów,
pod Pabianicami została zaalarmowana
wieścią że PopieJasówna Maria i Skurnica Stanislaw oboje z Dlutowa w dzień ślu
bu swego, to jest 1 bm. znikn~.li bez wieści. Zachodzi obawa samObójstwa, gdyż rodzice panny młodej sprzeciwiali się temu
maJżeńB'twu, na co ,p an młody mial poclo;!mo po-przedniego wieczoru oświadczyć:
"AI,bo życie. albo śmierć". Powiadomiona
o zaginięciu policja czyni poszukiwania
za zaginionq parą.

Kradzież koszyka z btelznłło Woźnica.
Tytus Józef, zam. we wsi Secanów, pow.
Łask zamel'dowal w komiBal'iacie P. P. w
PabiaJlli cach, źe gdy przejeMżał ul. Piotr·
kowska, w Łodzi, skradziono mu z w(}~u
koszyk z bielizna,. która była własno'ścla,
Balcerza~a Juliana..
Ulica Zamkowa zyskuje na wyglądzie.
Po uregulowaniu prY'ncY[lalnej ulicy Zam~owej na odcinku o,d Z8Jmku do u:~. Pulaskiego przeprowadza się obecnie pr~c~
na dalszym odcinku w stronę u·l. ŁaBlkle'J.
Przede wszystkim znikaja, brzydkie i cu:
-chnące rowy, które zoetały zasypane
l
zró\vnane nowymi burtni1,ami. Prócz ,tego
na szerszych odcinkach zakłada się skwer'ki. Na miejsce brzydlkich drewnianych słu
:pów tramwajowych wstawian~ sa, że·lazne.
Po prawej stronb ulicy zOBtaJą poszer~a
ne chodni,k i. Miejmy nadzieję, że w. med1wO'im czasie cala. ul. Za.mikowa nałnerze
wy'glą,du pra I'\'dzi wie wielkomiejskiego a
przede wszy.stkim es·tetycznego.
Jak Pabianice walczą z handlem ży
dowskim. Od pewlnego czasu zauważyć
można na targach i rynkach coraz mniejszą ilDŚĆ straganów żydowskich. Jest ich
jeszcze pare ale i one znikną pomału. Ludnośćwiejska i ml€jBlka zrozumiała czym
dla naszeO'o handlu są Żydzi i podczas gdy
,p rzy eMaganach żydowskich wieja, pustki, chrześcijańskie sa,. olblę,żOlD.e p.rze~ kupuja,cych. Dziś na taTg~ch dostarue SIEI od
chrze,ściian to, co do meda wna było tylko
w rękach Żydów. Z dumą mo'żemy po.wiedZIeć, że w Pa;bianicach handel p'olskl coraz skuteczniej zdoil:Jywa sobie należne
prawo.

KRONIKA ZGIERZA
Tajemnicza kradzież. W poniedziałek,
dn. 2 bm. w fabryce Zakładów Przemysłu
Chemicznego "Boruta" przez niewY'kry-tych sprawców do'k onano tajemniczej kradzieży. Szcze'góly ze względu na toczące~
się śl'edztwo są, nieznane. Do,c hodzenie prowadzi kom. P. P. w Zgierzu.
Z Zarządu Miejskiego. W ostatnich
dniach Zarząd Miejs'ki w Zgierz'u na drugi okres prowadzenia robót s~zonowych
to jes·t do kOllca seZO>llU o·trzymał dotacje
IV sumie .zl 91.000. Również przyznano pożyc~kę w sumie zł 20 tys. ~l·otych na budowle miesz.kaniowe mniejsze.
Pielgrzymka na Jasną Górę. W dniach
od 13 do 15 bm. wyjeżdża z p,a rafii zgier81kie,j pielgrzymka na Jasną Górę do Czę
s.tochowy. Pątnicy wyjadą specjalnym poci3Jgiem popularnym ze stacji w Zgierzu
IV so'botę, dn. 13 bm. o godz. 10,25 wieczorem. Przyjazd do Częs.tochowy nastąpi o
godz. 1.50. Uczestnicy wezmą udział IV
wielkich uroczystościach małżeńskich, jak
również zwiedża, zabytki historyczne klasztoru i miasta. Odjazd z CzęS'tochowy nastąpi IV dn. 15 bm. o godz. 8,-1J5 wieczorem. Kierownictwo pielgrzymki obją,ł ks.
dr Szczepa n Smarzych. Z8Jpisy przyjmuje
je&zcze w ciągu b. tygodnia kancelaria pa.rafialna IV Zgierzu.
Urlop ks. proboszcza. Proboszcz parafii
św. Katarzy'n y w Zgierzu ks. kanonik dr
Antoni RoszkolYski we wtorek, dno 3 bm.
wyjechał na urlop wypoczynkowy na okre,s .'3 tygodni.
Opóźnienie budowy szkoły powszechnej.
Jak już u&talil Zarząd Mie~ski oz przyczyn
niezależnych
projekto·wan~.
nadbudowa,
sZlkoly Dow\Szech'l1ej Nr. 4 T,rzy ul. Łódz
kiej nie zobtanio ukończona w terminie
TJl'ze\\'id~'lyal1~-m przed 1 \>;·l'ześnia. Prace
przy budon'ie szkoly tej trwać będą prawdopodo·buie do k0l1ca październiika. Dzieci ,
przeznaczone do sz'lwly tej przesłane b~da;
do innych szk61 na killka tygodni.
Proto'kułv nie skutkują. Pomimo spisy"'anych protokółów w1aściciele żydowe.kich
piekarń i sklepów kolonialno-61polŹywczych
w Zgierzu IV dni niedzielne uprawiają handel i .prace. Między innymi w niedzielę dn.
1 bun. zanotolyali"my, że piekarnia Lejlby
Koredrza przy uJ. 1 j\[aja 14, czynna byla
w najlepsze, z której oprócz masowej
sprzedaży świeżo upieczonego
pieczywa,
wynoszono jeszcze cale kosze chleba i bul ek - do fi,]ij Ip icl,arsikich i sklepów kolonialno-spożywczych żydowskich

Nast~

nie przy ul. Pihsude.kiego ~ domu pana
Żelazo,w&kie'go znajduje się sklep z duży
mi zapaBa\ni towarów kolonialno-spoiywczerni, IV którym już od godziny 6 rano
u,prawiano handel przy &pI'zedaży wielkiej
ilo·ści towarów .
Wladze powinny się tym zająć· ..

KRONII<A ZELOWA
Odpust św. Anny. W dniu 1 bm odbył
się w Paźnie odpust św . Anny. W uroczystości wzięla udział lczna kompania z
Zel'o\,-a z ks. prob. Zychem na czele.
Kradzież. W dniu 1 bm. zakradł się nieznany zlodzisj do mieszkania. 111arii Kowalskiej przy ul. Poznańskiej 23 i skradł
26 zł gotówki oraz puderniczk ęwartości
118 zł. Za złod'ziejE:m policja wdroż.yła dochodzenie.
Nagły

zgon. W dniu 31 lipca br. we w.si
nagle Jan Wesolowski
lat 62. Po zbajaniu przez komisję sądowo
lekars,ką, zwlo[,:j kazano pOl!hować.
Poźr]źeniec zmarł

.
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B. JASINSKI, Łódź, 11 Listopada 5,

TAPETY· CERATY - LINOLEUM
tel. 151·6U

Koczorows.ka i Borowicz,2

W dużym wyborze na sezon letni poleca MATERIAł.Y MANUFAKTUROWEJ
wełny, jedwabie, aksamity, płótna lniane, białe: pościelowe,
bieliźniane, purpury oraz firanki i kapy.
Wszystkie towary w laknajlepszycb gatunkacb po cenactl ŚCiśle rabrycznyctl
Dla skleoów rabaty,
" ,
Dla sklep6w rabatv

Nagłówkowe
słowo

:słowo (tłusto) 15 groszy. każd~
10 ~roszy. 5 liczb = jedno słowo.
i v. t. a = katde 3tan0wj 1 słowo. Jedno oqło ..zenie nie mote przekraczać 100 słów w tym
5 nagłówkowych.

-.1.

...

Maliny

DOMY • PARCELE. suszone kupuje każda Ilość.

Ogłoszenia wśród

l

drobnych:

1 mi~zkajl. dochód 5400,- wplaty 22000-;-,0 000,amorlyzacji
~rzedi\ .• Dom Zleceń", Poznań.
l'ocztowa 15 - 2.
zdg 1517118
-. - - ------

l

t-łamowy

Kralowej(o.

Znak ofertv naprzvkład: ~ 18924, n 2745. d 1790
j t. d. == 1 słowo.
()robne ogłoszenia w dnI pows·zednle przyjmuje
się do gooz. 10,30. w 8Obotv t duj przedświatecz,ne przy jrou je .. ię do gGd!z. lU.'5

m.iHmeb 30 groszy.

120 mórg

klasyc:z:nę za bu· roli proboszczowskiej do wyclzier,

by i ceny.
Blaszczyk. Ł,ó(I~: - , dowanla I·n\\'enlal·ze.
Piotrkowska !l3.
n 4/ 620 2~ 000, \\'p.!aty le 000.
.
- -- _-- - - - 1'O<ln311. KlasztlJrn a 2.
Obraczkl
zd l Sil
buuziki - zejJaJ'ki - llaitaniPj
Mieczy~law Henschke.
poznall'l:
KUF-N,a
A
Stary 'Rynek 91. z Wronieckiej.
=11,
d 23345
-

Willę

Chcesz mieć
wygodne obuwie?

Marclakowaklego 24

DROBNE

Prywatne

,PI'6- 135, cz,ul·no.zipm,

Pozaań, Al,
Banka

_ _f

to zam6w do swoie' nogi form"
i każuy ,?PWC ci zrobi wygodne
buty.
Wytwórnia naJnowszycll
fasonów fOrl
i pra widel szewskich i dla fabryk
gllmowy.ch,
Jlotor
~śctolec
kaloszy,
bot6
itr.
F-ma .. ŚWIt.
pro·
benzynowy. 6 P. R" w dobrym od zaraz do odst pienia nB
stanie. tanio sprzedam. Gdynia, win~ji. OfE'rty ~redownik. Po- ł,ódź. KiliIiskiego 12(" tel. 204-88.
Firma Chrz("ciiań s ka
n 46626
Wladyslawa IV 19.
n 47 642 znan zd 1 701

OGŁOSZENIA

dals-ze

..

tylko

•

·lIN.....

Warunek:
zn)\\'.a. --:- i;awienla od zaraz.
P.lwln<i'~I. prz ejęci/! żywego i martwego in·
w e ntarza.
Poważni
reflektanci
zechcą Sle zglosić pod adr. Proboslwo Żahno. pow Śrem.
_ _ _ _ _z-'dg 1 60112=--_ _ __

śllIadal,nla

-

11

Dzierżawę
r;ospodarstwo 50 do 'J5 mór~ bez
inwentarzy. Zgloszema Stamslaw
150na. 960 m. s'przedam 61'i~zn i e towarem. urządzeniem 900.- zl.! mlynsk na walce. Firma .. :"ek- MullE'!'. Łagiewniki. poczta Po• •
,
tanio. wlaśdciel. Ofe-rty Orędow · Kolonialka mieszkaniem. towa- tar". SkrzYlika pocztowa 163.-:1biedziska.
n 47 697/8
nik Poznań p 20 ~1l
rem 8~U,- zl. Wojtkowski, Po- Poznali.
zd 1625
____
znali. Kwiatowa 5 - ~.
75
D k
ki
Dom
zd 1890
Kupię
huraczanycb pierwszorzednp. 7,a-11
Pomocnik.
I d .
e ars
...
tr!lY ubikącje. CZI,"ry lUor::ri 7ipGospodarstwo
aparat do trwalpj onduladi i buuowania, i'nwelltarZE'. żniwo, od zegal'mns:trwwski - .samodzlelny cze
mk mlods~ { pro~mcJ.1
mI pszenęJ. cena ..>;10,:- wI)lnł,Y prywatne 73 morgi, in",entarzE'm helll1. może lir': używany. Oferty wlaściciela
ohj()cie 6000.- IPO-'lpraCOWnJ<k, pos'Zu,kuJC pracy.
trzellY Sz~ralk' g o!,ztem~ ~~:s~i
3000,-;-, H,lo.;h, I_oznan . (,I!',.J<' ' zbiorami. lI1asywnym zahud(lwa- Orędownik. Poznali zd 1683
wiat Śro,la). Rugowski, Poznali. Oferty Orędownik, Poznań
&e. r. o a s -l. mis rz ~ 47 700
Marcmko\\ skle?o 1n.
id 1 t97 niem 20000 _
wplaty 1000U.Dluga 12.
zd 1852
zd 19];1
_n_Ie_Z_J_10_._ _ _ _ _ _ _ _ __

Parcelę
pięknie polożoną przy parku WiI-

KUPlę

Kiosk

R BarClkowskl S. A. Poznan
.::..:.::.:..-.=..:::::....::.::.:::..-=---.:....-:-------::--:---::-::-----

t

t

PO:

Strabel. PoznaJi, ~IoKupię
GDśc;"i~
Samotna •
Bufetowa
Willę
wac.kie"o 21.
zu 1901 I I I
. k
k'
.
jU&
•
\"przedam.
do 7 pokoi. ollrorlem. hez po~rccl-I
~
, :1C lY Pll.' -ar-s' Je uZY'wa·ne.
kolonialka.
pelnym
bieg'~. .40 , w eil wieku.• pracowita ,I uczcI-'biegla z obsluga go~ci potrzebna
nictwa kupi s.z~l~ko l decy~luj!lCY.
Domek
Oferty uredo;~/11i}toznali
mórg. kompletne urządzemę. !n- \\'a. poszukUje pos a dr u k.ultural- zaraz.' Zgloszenia: Nyczka. KroOferty Orędo\\ 1I1k,. F oZllan
trz y ubika('Y/·IlY. morga
ogrodu
wentarze, sprzeda lub wyc!zlerza- nego pąn3 lub pam.. Plserp.mle toszyn Ostrowska Piwiarnia.
zd 1_~69
1(lIa rZE'mieś nika. dużej wsi 22UO
wi RugOWSkizdl~oŚSri, Dluga 12·1~1~~s;~~a. 'i3~~I~~sz~~erJ~~~~ 5.
.
n 48 '104
-------Dom
Mirhalak. Daszewice, pow. Po' tS. DZ~~. RtA,!Y
ng 47 282
iU
/
znań.
zd 1637
.,-~.,.I"·""."
Potrzebny
morga o.'!'rodu. 2;; minut od tram- , •
Mł yn
23' ROZMAITE
d 6
"7 W'lI NE MIEJSCA
1 września br. pIsarz po w rzowaJ·u. CeJla 7000.- wpłaty 4000 I Sadzonki truskawek
-~ .
•
wy.
m. ajątek
.. praktyką.
Kostencki. Poznali Pocztowa lii
pikowan
wotlny tur I)illa. do tego ~.) mórg
_
dobrewiększy
polecenia
penSja
40.- zł
m. 2.
zd 1 6 7 6 .
e
roli korzystr.ie talllo sprzeda
D'
,
.
d .
od n anach
na Zb
I' P
,
P'h iejoka
ZleCko
P Ot rzebn y
miesięcznie. Zgloszenia z. opIsem
w n le pS' ch
alJ· 'Hz~' d
S!jl k' 'V' I oru\1" " u,
oznan.
o VI 1 '-9- na wlasne przyj me. żądam male
. . świadectw
do Orędowmka. PoDom
~~rI~~~,;rni~f. an I wrs 'IŻU 1 ~41128
ii.
ze
i ) , ) \\TnagrodzeJlie.
Ofel·ty Orędow- z(lolny podręczny krawleckl~ znań zd 1 822
nowy o'\YumiE'sl.kaniowy. o~róll'I -- -.- - --"
nik. Poznali zc1 15iJ2
jŁÓdŹ. Piwna 53.
n 1757"
6300. Ewentualnie od.dam r,;rce.
KolcnlaJkę
PIekarnIę
•
~Iata 2000. Pi'wiń"k!. PoznalI. z towarem. magiel. mieszknnit'. PI·zf>pi so\\ą. \\" zeJlmn'l ur7.ądzeZ
Ekspedientka ,
UCZCIwy
Kla~torna 2, Snia<1al,nia. zd 1 870 pokój kuf'lInia. tanio sprzecl~lI1. nianli
pl'ownt!zellia piekarstwa. powoflu samotności przyjm/) na potrzebna do sklatlu ~~· edlm. - do prowad'l'lenia hi'ura ha.ndl(}weAdres w"każe Orędownik, Po- lllie'7.I<nnJ(~ przylt'gle. clf·klrycz- \\')' chowanie dziecko od lat cI\\'ÓCh HUSZCZ8k. Lódź. BrzezlIJska 36.
go (!I praktyu'll). potrzebny . ZgłaDom
zn8lLEl} 646
_
11f'!~l'. \\'~'~ziPrża\\'i ~ospocl~rz. -:- i \\'iI:cej, Of.!'rłY Orędowllik. Po'
n 475\)4
szenJ3 Oręd o\\'l1rk. Poznań
no~'y 10 ubikacyj. skłai!. hli"ko
Dom
~\ ('/.l! ("1,) IJ s k!. ~lo~lIla
\ r'r!!!,li zllnii z~1189~
B'
()
zd 100.1
Dąbrowskielw hp? dluO'u !'ena
.
. ka 6.
z
".
~-.wz
~
lurowego wą
13 000.- wI3~ciciel: orfrty Or~_lmorga (l°01:r cHlu .prlz;v Poz l10nOlllu. rlIP26
SZ·
TKA
POSADY
.
.
i robotn!ka (c~) prz,rjmc zar,az.
Bednarski
do . 'k Po
' d18Jna 7 O ."p aty 4 0 '- . I a
75
_~ ZgIOS~Cllla O'(1
1'(' d OWI1l lc. Poznali
rZf'ladnik może "ie za ra7. zglosić.
\\111.
znali z , )
Tlowon>lhyw/'y pra/'a zapewl1Iona.
"
.
1699
b
k'
- - - - - - - - - - - - - - 'Ko~tellcki. Pozna!l. Pocztowa 1;;. przy [0~1~311IU hez l!l",~nta1.:zy . IIgloszE'llla do 3U si ów dla POSZli~
-('i e-s i{'I,,:'k i - zakład oonars" 1
Poniec
zd 1 Gi;;
t l,: IllI ta 12." fUlltó\~· . objęCIe 1 vOQ. kU.I.'I<'Yf'h PMadv w rp.l .ruhry<;e
F
'
k
\\'rze!<ltia.
n ~ f»7
domek ~ 000.- na(laJ· l'c~.· r7.f'll1in~l200
hn'.~ellckJ. Poznali. PO(·zt07,\.'1· 3161_/·)2· ')hliczaruy po JE',lnp.J trzeCIej celJlE'
ryzJer a
.
,
m . -.
/
drobll\• ch .
porzebna zaraz z ulrzymanlem
FryZ]'erkę
nika w ":5milowie. pip,'.kna rcalnoś(o
•
.
113 stale. Zf!'łoszenia :l;ygm. Alekz ogrodcm dla emeryla. Borows ki morgo Jt~zlo~a
ryhneA'f· elom ~
sander. Kruszwica.
zcI 1 44'1 \\'o(lna żelazkową. rlzielną poszuLeszno. Bracka.
zd 1 842 "vlr~1 l!IPIllI 20 .t}~R .. ~IllOglllcckl.
700
(ł) ,fiił'u~b(, (10m owa
kuje od zaraz. pen~ja oraz utr~.
PohlCrIzlska. (lllll'zlllenska 4.
dompn3 ziemia hura('znna. kOmSzwajcar
manie. Gdynia II, Oksywska 13.
IJletJl~'Uli inw.en! nrzami. żni\\ ~Illi
DZl'eWczyna'
samodzielny. samotny. miesięcznc
n 47 643
zd 1677
Gosftńdarstwo
zar:Jz do ohJęrla 38000.Ko.
d
.
] 1 9 Z"I .
~.
......
. . . ,pnrki. Poznali . Pocztowa 1::i - z l:t'otowaniem (lo wszystkIego PO_ ' '')' llagro .zcme, O(
...
~ o~~e1.3 m.orgl prywatne. kOIT)umkaC'J!3 m. 2.
zu 16731szllkllje pos:lcl~' ocl 1;;. 8. Oferty ma ~faJętllośC Kunowo. zPdol"616~(j~
Urzędnik
3 000
- _
wszelka ,~przędam. POdZIHł r.Odzl-/
łOreduwnik. r;oznaJi ztll i52
/szalllotUIY.
urzędniczka. znajllCY prace biuro•
"
.'
lny. Pnsl'ed11l(,Y wykluc,zP11l. we
potrzehni.
Oferty bez znaC!:poz;czkl n3 T hlPołeke 64 mor- r'ziamski, Kostrzyn. Pó/wiejFkn
140 . . •
S'1
ka pozostana hez odpowiedzi.
go\\e jl'ospodarstwo,.bez ~JlJ,I?u P(,- 2.
zd 1 U82 psz('nn~'('h kompletnymI lIlwpnta- hl lłUIl
usarzy
rty
Ję
0
Zt;łoszenia
Orędownik.
Poznań
j
BZUkńu · 1 8[1'6
Ol ~do~ Illk. PoIrZ3lUi . żniwami. nu wł:Jśei<'iela ! l .
m!odszycoh f na sla/ą IlJface p,rzr p. 20 948
zna zd
i)
/
lal. ohję<'ie 7000.- K ostelll'ki.1
P
ku'
,ullem y .
ert~ z Ol Plsem SWI!lPoznali Pocztowa 15.
z'] 1 674
. OSZU
]4)..
flectw. podąmem wynap'QuZe!)la
•
' prn('r kaSjerkI - kancel1stkl. ma- uo Or"dowmka Poznali zd 1 118
•
\Rzynistki. kinie, teatrze - lub w \
<
,
Gospcdarstwo.
PoszukUJę.
wic.k~zym prze(lsi~biorRtwi~. R tk'
14 1Il01'g-owe z zabudowamem od clzi~rżawy skladu knlolllalnE'go _ .. s\\'lIIdp('twa pral'y, rE'fereneJe do. ZU 1 . k
K
t t
roapa aty
zaraz. Gruszka. Ignaców, ouczta Imieszanpgo w małym ,nie~ciE' lub hre. 1\'a żądanie kaucja _ go- mIody. czlowlek lub palllen:a Pg- • a sze a u y rac I
r
Perła Wlkp.
Kobrlag6ra. powiat Kępnu.
I\\'in~c(' kościelnej. Oferty Orę- t6wka. Oferty: Or()downik. ł,ó(12 trzebm. posada. stala got6\:-,ka "O
12
letnisko Osieczna, pow. I,eszno.
zd 1 64!!
downik . Poznali zd 1 706
I"Samo.lzielna".
n 47 573 zl. Adres ,,;. kaze Orędowmk, Po- I'lotycb mie~m.' cznie.
~roczo polożone
między
lasami. iii~i~i~i
=iiiiii~~iii IznaJI zdl 730Kas)'era
--------Pożyczki
Jeziorami.
ma jeszcze
do oddania
I
pokoje 3.50 zl.
zd 1 843
Pali tWO\"e
' kaucją 10000.- poszukuje Hur100
~ENKI-:Itownia Monopolowa. Zgloszenia za 100.
~
Orędownik. Pozna!'1 zd 1 738
122.00 wiarlomości sportowe: 22.00 stów (z Katowic)' 18.40 lokalne
M
.
(7)~~·om'/'J",t./"In;/..a
Panna!
muzyka lekka (plyty) ' 23.00 "Z wiaLlomości sportowe: 22.30-22.00
.
agazynlera.
·x.u.Ul'
tt:&.:/lu/tlll,
Ia t 24 bl d n k
• k
. dziejów BaśkI Murlllall~kiej" - muz~'kn tane('zna (plyty): - 23.00 kauc~a 10000,- poszukUje Hu!6
ki'
on
Yk
-.a.
cośkoiwIe
.gO-,
fragmcnt
z
ksillŻki
Eugeniusza
,,:I;
dziejów
Ba2ki
Murmańskiej"
tOWJ113
~onQPolo\~a.
Z,!loszema
Sw.
t
w
POS7;lJ
Uje męża,
PlerPiątek, u sierpnia.
ualacze"',kl·ego
', 23.15-2.1.00 mu- fra",ment
z książki Eugeniusza jOrędowmk. I'oznan zd 1 139
wszelic-two
mają rzeźlIJCY
Ofer.U
.. ..
Jlarcin
ty Oredownik. Poznrui id 1624
6.13 audycja poranna: - 11.57 zyka taneczna z dancingu "Cafe- Malacze\\'~kiego (Warszawa II):
Kilka pań
numer
sygnal cza~u: 12.03 dziennik po- Clubu".
23.15-23.30 muzyka taneczna.
.
25
·
do lekkiej zewnętrzneJ pracy
Panna
łudniowy: 12.15 skrzyn k a ro I mToru(1 - 12.15 wiadomości goŁódź - 12.15 program na dzi-,handlowej przyjmie poważne To- telefon 12-38.
d 23 796
PGIIladajaca dom nowy. ogr6d. cza: 12.20 orkies tra woj~kown spodarpze: 13.00 orkiestry i soli- siaj; 12.20 parę informacyj: 13.55 warzy~two Handlowe.
ReflE'k- _____ .. _ _ _ _ _ _ _ __
przy PO:1;naniu do splaty 1800.- pod dyr. Wiad. Sa.lowskiego (z ści - plyty: 15.00 pirn>enki wio- muzyka opE'rowa (plyty): 15.00 tantkom w średnim wieku. któRadl'Oaparaty
cel matrymoJl<lalny.
Zglogzenia Poznania); 15.45 wiadomości go- skie i hiszpall~kiE' - plyty: 15.40 ,.Jak ,pl;'dzić święto?": - 15.05 rym zależy na solidnym zarobku
.. .
O, rędownik. Poznali zd 1 »70
spodarcze: 16.00 rozmowa z ('ho- windoUlośc; z Pomorza: - 18.00 lżejsze utwory skrzypcowl' (pll'- 'i dobrej egzystencji, utlzi e la si ę uaterYJnl'. SIPCIOW('
.
rymi ks. kapP!:lna Michala Rę- "Wśród lasów i kniej pOlllor- ty): - 15.42 lódzkie IViaclolll o~<'i !bliżSZych informacyj przy osobiTelefunken
kasa (ze Lwowa): 16.15 ('1I6r mil'- ski('lI" felieton wygI. red. Kon- giE'ldow(': 18.00 odpowiedzi na 1i-'stYI1l zgloszeniu się z dolwlJ1entn- i inne
Właściciel
szany Stow>1rzy~zenia Kolejarzy r>1d Firller (ze studia w R)'dgo- sty w sprawach tN'hni('zny('h: - Imi w piatt'k od godz. 10- 12 i'
D d kt
domu rzeźnik. lat 30. poszukuje ślR,kich w Katowicach (z K~to- SZCZy): 18.15 Teorlor Rzalapin - 18.10 orkie~tra mantlolini"tó\\' (z I:J-li i IV sohotę od godz. 10- 12
e e· Dry
żony gotówką.
pośrednktwo rowir): 16.45 Polacy w srehrll)'m płyty: 18.40 program na jutro: J""lowi('): 18.4.5 wiadomości spor-lpgznaIl. )l1._Cie~zko\\,~i('l!~ 7,~ - z glośnikiem
dziców mile widzianc. łAl kawe kraju
rcportaż
JC'rzego
~farli18.45
\\'
indomo~<'i
sportow{'
z
PotO\\·,.
1
0k~ln(':
22.3n-22.50
utwoIlJle~zkame
OJ.
pg
29
292
/8-11,1.3
4
Pożyczki
oferty Orędownik. PoznaIl
('za (z Tornnia): 17.00 kon('t'rt morza: 22.30 plyty z \Va rsza I\'Y:
f t
( ł t )
zd 17l!5
Orkie~lry Filharmonii \\"lr<Z:lW- 23.00 taI1CZ"IllY _ pl~·tv.
rr nr PPlall[J\\'f' p~' y.
IntroIl'gator
Państwowe 1UU za 100 - długo. k'ieJ
•
•
•
•
aSYlnIaty
,kiej pod dyr, Józ~fa Ozi.mlllF
Lwów - • 12.15 plyty:
:12,2fl knmlodszy znajdZIe
nat.yelullllłst
za- terminowe
Kredyt" splaty
go:
17.50
o
zatrnclarł'
ml~~E'm
mlJnikat
LwowskiE'j
Izby
Rolni,
trudnienie
stale
u
Poz.
w
Kutnie"
l
R
SP
..
C!P.IiMiiI.ZE.D.A.M.2E
......
pogadanka: 18:00 s~rzynl~a ,.~gól- I.zpj: 13.55 muz)"ka lekka z plyt:
J.,. Rogozillski introIillatornia, _
Ko asa
na - dr Manan .• t~P?\\.;'I.~. - 14.35 "Dalej naci morz.," _ 01'0' J-i.utno, 29 Listopada 42.
Radiotechnik. Poznań św. Mar18.10 Program na Jutro. 1".10 ~- wiadll.nie ~tani~lawa Prol'ha, ()na piątek:
zd 1840
cin 45a.
dg 23884-5
Magle
ao09konahnej konstru-kcj.i poleca !"au~nk~ konk.urso
18,20. \Bą=1 raz pl~ty wyhrane przez dzieci;
16.00 Koenigsw. Muzykll rnzfabryka Bt>leslawa Ka·pczrńskie· zanka. melodYJ",: ra 13m3 I d c H.G5 gIelda lwowska; lO.OO Fr. ry. wkowa. 16.05 'Viedcil. PI'osengo, Ł6dt Podrzecl'lna 33. Egz 00 natzklego (plyty), 18.GO pogn an- Schubert: Trio B-dur op. 99 _
01"
1889 r.
n 46009 k3, aktu3lna: 19.0~ tr, z Ol ean- plyty: 10.35 lwowskie wiadomości ki przebojo\\'e. 16.10 Praga. Murlrow.ze startu _Ilru~.yn do ma~szą bieżlIce; 18.00 informator tury- zyka jazzowa.
s~lak!em K~drowkl . 19. 30r. arIe. I styczny; 18.05 ze sceny i e.~trady
17.00 Kolonia. Drobiazki muOgrOdownictwo
9
250 drzew. 30 mól'g pE'lnym zbio, PleśOl, polskIe (pl~ty): lr. .,,0 wla- pol s ki';j _ plyty: 18.30 "Mody" f?lft~~~~01:f~~n~~aga. Koncert orko
18.00 Lipsk. Koncert Filharrem, nowym zabudowaniem. in- d~moscl . spo:to.we. 19;"5 tele/o- \\' oprac. Rfetanii ZieliIi~kiej; nl('znr !epoJtnz. z .lra. y mar. Ztl :18.40 pl'ogram na jlltro: 18.45 " ' iawentarzem 12000.-. Strabe!.
~zl!lkl':lD KadrowkI; 2~.00 "Rn,: flomości sportowe lokalnI': 22.30 monii Drezc1E'lls,kiej. - LuksemPoznań Slowackiego 21.
dUJe SIę, serce, radUje SIp' ,dt!Rzn. pol-. ka muzyk,'l '. ymfonl·('7.n
z burg. Koncert 7.yczeli. 18.30 Bu_ _ _ _..::.00 1902
k Tadeusza Lu('zaJ8 I
,.
dapeszt. Muzyka cygaiiska.
')·~i·· r r , .... 2045 I" n plyt; 2:1.00 z Warszawy II: 23.15
19.00 Mediolan. Muzyka roz.zwur."
.n c 10\\ ej
'_ poga(
.
rl an
ZIE'k'a- do
'farsze
23.30IImuzyka taneczna z \Var- l'ywkowa. Monachium. "'
Gospodarstwo
nik
wieczorny:
20.50
szawy
40 mórg drenowane nowym zabu. ~ktUflllln: 21.00 nasze tańce gra
wojskowe. 19.30 Droitwich. Tr. z
dowaniem PC'lskiej ParcelacjI.
mnla orkiestra P. R.: 21.45 .. KaKatowice - 6.00 audycja po- Ameryki. 19.45 Praga. Slynne u'
inwentarzem zbiorami 7 000.
Sz~zapa"
opowiarlnnie ranna; - 12.15-12.20 pogadanka werlury.
Strabel. Poznali. Słowackiego 21. pral
20.00 Droitwich. Muzyb kn_ _ _ _-'z:.:,:d 19..:..:03=--_ _ __ Karol~ Kl'zewskiego (flokolieze- ślllskiego Związku Kólek Rolninie): 22.00 recital śpi,cwaczy Ale- czych; 13.00 koncert 7.yczeń: 13.15 mCl'alna. 20.10 Berlin. " PolifE'm"
ksanclra MIchalowskIego.. akomp. "koncel't" (plyty): 15.30 poradnik op. BOllonc iniego. Koenigsw.
Zakład
Sergiusz
Naclgryzqwskl:
22.ęO sportowy:
15.36 "Jak ~pęc1zić ~fuz~' kn tanerzn3. 20.30 Paris P.
fryzjerski bez konkurencji. WIPŚ ~'I" c z~' slnw KarlowlCz: Rap'otlla święto'!": 10.43 wiadomości giel- T. T. Koncert ~ymf. Bruksela fr.
kościelna. dobra egzystpncja. dh lit!,\\',ka .- poemat ~YU1f.oniczny rIowe: 18.00 skrzYJ)ka og6lna; _
l!'esth'al muzyki rosyjskiej.
znajacego ondulacje. Ofprty Ore- (plyty): 22.50 ostatme WIadomo· 18.:10 program na Jutro; 18.15 Ol'21.00 Kl'ólewiec. Koncert podownńk. Poznań zd 1 !?05
ści dziennika wieczornego.
kiestra mandolinistów: :18.45 wia- pularny. H. Pal'is. Wieczór pioclomości sportowe lokalne: 22.30 senknrzy. 21.40 Budapeszt. Solo
Skład
harfie.
"., KRA OWE . .. recital J(,ltudi Menuhina (plyty). na 22.00
kolonialny. 2 pokoje. kuchnia. zaSztokholm. Koncert rozprowadzony z powodu wyjazclu
Kraków - 12.15 kilka informa· rywkowy. 22.15 Budapeszt. Mutanio sprzedam. Gniezno. ZiE'lony
'Varszawa n - 13.00 utwory Cyj; 1:1.55 muzyka baletowa (ply- zyka salonowa. 22.25 Londyn R.
Rynek 7.
n 47 696 lta chmaninowa (plyty): 14.00 parę ty); 15.05 przewodnik turystycz- ~fuzyka ta neczna. 22.50 Kopeninfof'mflCyj: 14.06 koncert roz- m': 15.10 auclycjn dla dzieci: - hagn. Muzyka taneczna (do 0.30).
Dom
rywkowy (plyty)' 15.00 odczyt 15.30 ohrazek okolicznośC'iowy: 23.00 R. Paris. Koncert symf.
4 ubikacje. morga ogrodu. sklad- Romana H9roszkiew icza: 10.15 10.40 lokalne wiaclomości gospo· (do 0.30). Lnksemburg. Muzyka
nica węgla. przedmiegcie 6000'-1 koncel·t solIstów. 'Vykonawcy: darcze (giel(la): 18.00 .. skI-zynka tanpczna Irlo 1.00).
wpłata ugodowo, Rugowski. Po- mmmn Szabrańska śpiew, Zemsta jest rozkoszą bogów!
(M)
ogólna": 18.10 oclczytanie progra24.00 Sztntgart i Frankfurt
znań. Dluga 12 9.
zd 1850 . Hentyk Kowalski skrzypce; mu; 18.U orkiestra mandoIini- Muzyka wojskowa oraz z płyt. •
(Prager Pn'BBe. Praga).
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O'łoszenia
O~b.!._ _~ ___ .

l-lamowy mjlim~tr lub Jego m:e;~ce k0c:>ztuJ.e:_ li\' z'o\ycza)n.vcb na atr~ie 6-ł~~owej 15 Irr06zy, na atrt>!lie reda.kcYJ~eJ (4-łamowej) a) przy końcu części
reda;kcYJne'J 30 groszy. bl na strome czwartej 50 ~roszy. e) na tltrome drugIe] 60 groszy, d) na tltrome wlado.moŚCI loka-J.m-eb 1.- zł. Drobne Ollł~l:.eni8
ina/wvtej 100 słów. w tym 5 na!l'łówkowycb) słowo nag-łówkQwe drukie-ffi tłust.ym. 15 groszy. każde dalsze słowo 10 groszy. Ogłoszenia większe wśród drohnych poczyns,ąr
,xl 06ta>tn;eJ .;t·ronv. l-Ia.mowv mHimetr 30 groszy. Ogłoszenia skomplikowane. z zastrzeżeniem miejsca -' od POszcze~ólnego wypadku 20% nadwyżki. Og-łoszenia do l>ie-ta.ct'jro
wydama przyjiJllujoo,y do godziny 10.30. a do wydań niedzielny.ch i {.wiątecznycb uo godziny 9.i5 rano. Ogłoszenia l:. poza WielkopOlski przy;m'Ujemy do wydań bie-żą.cycb
do I!!odz. 10, do wydań niedzielnych i świa,tecznycb dnia poprze-dOle~o de l!'odz. S. Za. błędy drukan;;kH'. :'tóre nie miekształcają tre.ści ogłoszenia.. administracia nie orl])(lwiarlll
()glr'r'.Zf'n ; 4 orZ,\"jmuiE'mv t~- iJ;;,) za c>płlll'l I?r,tówka Z I?ór:;. K·"lnto w P. K. 0, nr. Z()(\ H9,
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wytłumaczyć mnie przed mamusią, ale
nie mogę wracać już do salonu. I, pro-

I

Podejrzany? Nie! Co do 1'1iego
nie mam żadnych pode.irzeń - tylko
pewność! Ale nie mówmy już o tym
księżniczko!
Oba'~; iam się, że i tak
dość panią zdenerwowałem.

WITOL:D

ł

Proszę

sZ.ę pamiętać, CQ ?ani. rr:ówiłerr:.
WIeczorem
bezpleCZmej będZIe
schodzić do szpitala. Może tu być

Dz~ś

me

dość

gorąco.

Ofiara Nataszy
' Przyśtanęła w bramie i spojrzała
niespokojnie w jasno oświetlone okna
pie,r wszego piętra na przeciwległej
stronie ulicy. Serce waliło jej jak mło
tem i trzepotało się, jak ptak strwożony w klatce.
Przycisk, ała rękę do
piersi, by hamować to jego rozedrganie. Czuła się dziwnie słabo. Nie mogła postąpiĆ kroku naprzód siły 0puściły ją. zupełnie.
W głOwie miał,a
szum nieznośny, 'IV gardle gorączkę, w
skroniach czul,a bolesne ukłucia.
- Muszę iść, muszę ... - szeptała
przez z.a.ciśnięte zęby - muszę go prze-

Sam, naturalnie.. , Aaa, my ś! l'
pani o lokaju? Dałem mu tydzieIl urlopu i wyjechał do krewnych.
\Yraca za kilka dni, a nie chciałem brać
na ten czas innego. Yani wie, co to
znacz,V.. 0bcY człowiekmówil . do
..
k
ó
. kb
me], ja do r wnego, tak Ja y ona
doskonale orientowała się w 'tym, co to
znaczy wypożyczony lokaj.
- Cóż to'!! - udał obrażonego, widząc, że Natasza chce się cofnąć _ boi
się pani mnie? A,a, nieładnie, nieładnie... Jeśli jednak pani sądzi, że ją.
tu krzywda spotkać może... _ cofną.ł
się, rozkładając ręce.

cież ratować.

Przed oczyma stanęła jej znowu
twarz Bukowa.
Odczuła to, jak uderzenie biczem.
Zacięła zęby i udała się do wskazanego przezeń pokoju . .Gremin tymczasem

Przed oczyma s tanęła Jej droga,
dobra twarz Bukowa. Starsza, znęka
n.a życiem, poorana 7.marszczk,a mi, peł
na 'dobroci twarz. I jego oczy: trochę
przymrużone, ;akbv ironicznie, ale w
gruncie łagodne jak u dziecka i uśmie·
chnięt.e.
Siwe, kOChające oczy Buko. wa. Zdawało jej si.ę, że uśmiecha się
smuti10 i khva z politowaniem głową.
nad jej słabością..
- Idę! - prawi a krz~'knęła.
Szybkim ' krokiem, niemal biegnąc
przeszła na drugą. stl'onę ulicy i wpa-.
ella do bramy. Na szerokich, jasno '.OświetHmych schodach zatrzymała się
chwilę. Ręce podniosła do głowy i ujęła nimi skronie.
Blada była jak
chustka. Kilka r.az~' głęboko odetchnę
ła i opanowując stopniowo sł,abość i
drżenie, zaczęła po\voli wstępować na
schody.
Raz Jeszcze
wahała
się prze'd
drzwiami pierwszego piętra, patrząc
na mosiężną tabliczkę 7, jednym tylko słowem:
-

Gremin.

szą.c, jak ostro zadzwięcz,ał jego gło.s.
Słyszała, jak jeJ serce wa l 1· - a l e mę~-

spokoJna.

Była

...

.

U progu salonu stanęła jak wryta,
zapominając na chwllę o celu swej wizyty. Takich wspaniałości jak żyje,
nie widziała.
.

Olbrżymi, Jasny pokój. \Vysokie
ściany wylożone bogatymi boazeriami,

I

.

Nagłym ruchem naclsnęla taster
~lektrycznego dzwonka. Drgnęła sły-

nie opanowała trwogę.

gdzieś zniknąJ.

praWle
.

wielkie weneckie okna, zasłonięte ciężkimi stąrami na których ZWieszały ·się
pajęćzyny firan. WspaniaW'Pają.k z
kryształów mienią.cych się tysią.cem
tęczowych barw i migotliWYCh odcieni zwieszał się z sufitu, kryją.c w sobie lampy elektryczne.
Postą.piła krok naprzód. Wielki,
wzorzysty dywan perski thlmił jej kroId. Noga grzęsł,a w niul miękko i łagodnie. Rozejrzała się wokół.
Mebli nie było wiele - ale wszystkie stylowe, wykładane pięknymi
brokatami, zastawione
bezcenn ymi
w.azonami i drobi,azgami. ŚCi.any zdobiło kilka pysznych obrazów, a wśród
nich wielki, udany akt niewieści. Jedna ze ścian b . . rla ' zajęta cala przez 01brzymie lustro w 1fięknej, złoconej biale ramię.
Nie mogla

oprzeć się

pokusie i po-

Gdzieś w głębi mIeszkal1la otwarły stąpiła ku niemu. Wiedział,a że iet't
się drzwi i rozległo się czyjeś ciche sama w pokoju i to dodało je/ odwagi.
stąpanie., najpierw dalekie i n~~wy- Przeginają.c się kokieteryjnie przyglęiaźne, potem głośne i cor,a z bllZSze. d.ala się sobi.e. Sięgnęła do włosów
Czyjeś oko 'wyjrzało przez "judasza:', poprawiając
z lekka, ustawiła się z

je

głośno zgrzytnę'! rygi~l, brzę~{l!q;~ łan·cuch. Drzwi otw.arły Sl~ na oS~lez, a w
nich ukazał się GrE:n~lT~.
UJrzawszy
ją., udał ogromnie zdZIWIOnego. Radośnie ją. przywitał.
- Pani! Natasza! Jakże się cie-

profilu i postąpiła kilka krokó~v przygląda.iąc się krytycznie. \Vidać dobrze
wypadła ta lustracja jej . Wiośnianej
młodości, bo uśmiechał.a się do siebie
z pOdŚWiadomym ~adowolen1em.
- Brawo, brawo! Jest 'Pani prześliczna! Czarująca! - miękki, aksamitny głos przerwał jej tę kontemplację nad własną urodą. Wystraszona
krzyknęła cicho i odwróciła się gwałtownie.
Gremin stał kilk.a kroków od niej
i przyglą.dał się jej z ujmującym u. śmiechem. Dywan tłumIł jego kroki,
nie słyszała więc, jak wszedł. Ubrany
był w elegancki, wizytowy stróJ, doskonale harmonizujący z jego opanowanymi, pełnymi godności i spokoju
ruchami.
- Ależ niech pani płaszcz zdejmie,
Nataszo - w glORie jego brzmiał wyrzut.. -. O, t~k, i l\apelusik. ~akże:..
O,'. ';' I(lz1 yam, . ~()móg.ł, JeJ zd.lą.ć
"leIzchllle. 010 YCle l wynlOsł je do
przec1 p oko,l U . .
- A teraz proszę SIadać, pogawę~
. dzimy .trochę.,' .. , Je~teśmy przecież
starymI . przYJaclOłml - uśmIechnął

' szę! Milszego gościa nie mogli mi
przychylni bogowie zesłać! Dobry wieczór pani!
Nie odparła ani słowa, zmęczona
przejściami i opanow.ana nagłą. niemoca.. Zachęcona zapraszają..cymi gestami i radosnym powitaniem, a właści~
wie delikatnie wci~lgnięta, weszła do
mieszkania. Spoględała na Gremina
na pół przvtomnym wzrokiem. Oddy-

°

chała ciężko.

- Proszę paniq, nalej, do salonu, a
ja tymcz,asem przebiorę ~ię pieco. Do-:
prawdy. nie oczekiwałem WIzyty pam
i tym mi ona milsza!
Dopiero teraz zauwahla, ~e Gremin
jeRt w piQkn~'ll1 elegancko skrojonym
szlafrolm, 1.11.rzymanym w ci emnym tonie podnoszącym jego matową. cer~ i
zorientowała się, że to on sam, nie .lego lokaj wpuścił il).. do mieszkania.
Tro~hę ia to zatrwożyło. Znała Gramina. 'Yprawdzie przygotowana byla.
na · wszystko, ale W głębi duszy łudziła
się, że załatwi wszystko 11omyślnie.
- Pan sam? - z ap y Łala niespokojnie.
Udawał zdziwiOll rgo.

się .
Odpowiedziała bladym uśmiechem,
mimo, · że nie. mog'la ' sobieprzypomnieć

j

tej "starej prz~iiaźni". Chwilę milczala zhierając w sobie odwagę,vtrreszcio za czQla nieśmialo:

Przyszłam do pana
w sprawie
Bukowa ...
Gremin doskonale udał zdziwienie:
wysoko podniósł brwi, spojrzał na nią
zdumionym wzrokiem, nawet żachnął
się, ale za c1nvilę już na twarz jego
wypełzł wyraz troski i współczucia.
- Rozumiem panią... doskonale
rozumiem ... - umiejętna modulacja
głosu nadawała mu ciepłe, intymne
b d
tony - ot, przykra spr,a wa,
ar zo
prz~Tkra ... i dla pani i dla mnie. Pani rozumie ... \V mojej fabryce ... Ale

słucham panią.

- Musimy go ratować - . rzuciła
nerwowo, ale z moc:},.
_ Musimy? _ zdziwił się lekko.
_ Musimy! Znaczy się _ poprawiła
się - że to ja muszę, a pan mam nadzieję, pomoże mi ... Mówił pan kiedyś, ' że gdy będę potrzebowała pomocy, mogę zwrócić się do pana jak do
przyjaciela ... Oto jestem i proszę: pomóż mi pan!

Na Gremina z rozpacznym błaganiem spojrzały wielkie, czarne oczy,
pełne niewypowiedzianej słodyczy l
żaru. Delikatne palce białych rą·k załamywały się nerwowo. Gremtn nie
mógł znieść spokojnie jej wzroku: za
dużo b\~lo w oczach Nataszy prostoty
i uczci\vości, a przy tym za dużo żaru,
ktÓI7 go niesłychanie podniecał.
_ Nie ,,,iem, CZy da się coś zrobić
- oc1żegnyw.ał się obłudnie od sprawy
_ mimo, że ella pani, Nataszo, WS7.ystko bym zrobił ... Ale to napra'''''dQ
trudna sprawa, pani wie, wojskowa.. ,
Bukowoskarżony jest o zatruwanie
' ld:mserw dostarczonych w'o jsku ...
. _ Ależ on jest nie\vinny! Przysię
g,am! _ krzyl~nęła prawie Natasza.
- 'Viel'zę w to i j,a nie mnięj mocno
jak pani, ale .. , dowody są. przeciw
niemu _ bezradnie rozłożył ręce. _ .
Ciężko będzie, cięiko... Informowałem się dzisiaj o tę sprawę ... z Bu~
kowem jest źle. Grozi mu s:},d wojskoWy i. .. rozst.rzelanie!
Zerwała się z miejsca blada, jak
chusta. Pierś' unosiła jej siC sz"bko
J
Z(} wzburzenia, a bi cie serca było tak
g-ł oś ne, że nieledwie Gremin je slyszał.

,

ZAŚWIEe

pienie szeregu ludzi i ułatwi~nie~ mu
ucieczki z więzienia. Naturall1le, ze w
tym wypadku musiałby Bukow zre·zY·~
gnować z dochodzenia prawdy i ,:zi~ć
na siebie winę za przestępstw,a, Jakle
mu się z,arzuca ...
- J akto? - porwała się z miej~
sca. - Bukow jest nieWinny!
- 'Wiem o tym i chcę w to wierzyć. Ale pani rozumie...
Ucieczka..
jest przyznaniem . się do winy i pod- .
pisaniem na siebie aktu oskarżenia. .
Rozumie pani... Prokurator wojsko~
wy docho-dzenie w sprawie zatrutych
konserw umorzy uzn.ając, ' że winnym·,
w tej sprawie jest Bukow i tylko jego
będą ścigać ...
- O Boże! .
.ięknęł,a ściskaJąc ,
skronie rękoma.
- Pierwsza rzecz, ucieczka Bukowa, może się udać, ale kosztowałOby to
dużo, bardzo dużo...
lnacz!3j grożi
mu śmierć - przypomniał niby tó
przypadkiem.
.
Natasza wzdrygnęła się jak w fe- '
brze.
- Ja mam .trochę odłoŻ611ych pie~'
niędzy, trochę kosztowności .... '
. '
Gremin uśmiechną.ł się z politow~ '
niem.
- Za mało, na pe,..'no za m,ało ...
To kosztuje bardzo dużo, bardzo dti~
żo ... A zresztą., z czego by pani żyła?
No, ale o tym nie ma co mówić, bo tOr
i tak nie wystarczy... Przypuśćmy
jednak, że Bukow uciekł z więzienia.
Trzeba by wysłać go za granicę, utrzymywać tam go, bo sam nie da sobie'
rady. A to znowu kosztowałoby dużo; '
ooTclzo dliźf>. ma,iatek cały,... .
..'"
- Rozmyślnie piętrzył przed nią. rozliczne przeszkody, wskazywał na trud~
noś ci, aby tym wvraźniej zrozumiała,
że bez Jego pomocy nawet marzyć nie
może o uwolnieniu Bukowa. Zamierzony cel udało mu się osią.gnąć. Na~
tasza patrzyła na niego szeroko r!!z~
wal'tymi oczyma, w których malowa~
ła się rozpacz i nieme błaganie.
Z trudem powściągną,} cyniczny u- ,
śmiech, jaki cisną..ł mu się na twarz. ·
Pewien był wygranej. Zresztą, powzią.ł
już postanOWienie: tak czy owak dopnie dziś swego. Sko:6 czy te nieudane
próby zdobycia Nataszy i zdobędzie
ją. Z jej wolI).. lub wbrew jej.
.
Postanowił spróbow,ać pierwszego pla- .
nu i zagrać w otwarte karty.
- Niech p,ani posłucha, Nataszo, - .
zaczął ostrożnie.
Sama paniwitlzi 1 że
sprawa jest ciężka, naWet bardzo cięż ..
ka. Może jednak znal,azłbym te sumy,
mimo, iż to nadszarpnęłoby TI:ieco mój
majątek.
Ale... prz.ecież jestem ' .,v.
gruncie rzeczy człowiekieIll . obcym ...,
tak wobec Bukowa, jak i wobec , pani, .
Nataszo...
" ; . . . ' , . ' , .!
Zaczerpną.ł powietria i. mówił da';'
lej, pewnie już i zdecydowanie, choć

-Roz-strze-la-nie?! - wyszept.ała.
Gremin nie odpowiedzi.ał. Przybrawszy twarz w wyraz bezradnej
serdeczności milczał i tylko pożerał
Nataszę oczyma. Chwilę stała nieprzytomna, chwytając ustami powietrze Jak -ryba. Wyrzucona na piasek
nadmorski. . Wreszcie ugięły się pod
nią nogi i osunęła się na krzesło. Bvła
złamana, choć miała jeszcze tyle siły,
że nie szlochal.a i nie . spazmowała. Nie
chciała robić przed nim widowiska ze
swego bólu i trwogi, więc choć zasłyszana wiadomość 'wstrząsnęła nią do
głębi, mężnie walcz:rła ze wzruszeniem.
Wreszcie odetchnq,wszy kilk~ razy glę Łagodnym głosem:
boko wróciła do sił. Podniosła na Gre~
- Jesteśmy przeeież mimo W&zy- '
mina oczy rozszerzone rozpaczą. i przystko
obcymi ludźmi... przynajmrlillj
słonięte mgłą., ale w wyrazie swym
ja dla pani, bo pani nie jest mi obospokojne.
jętna, Nataszo glos jego ściszył się
- Więc p·an odmawia mi swej po- w namiętny szept - pani wie o ' tym
i:nocy? - glos jej był cichy i nabrzmia- doskonale .. Mówiliśmy już o tym...
ły łzami.
Patrzyła ' na niego niespOkojnie.
_ Tego nie powiedziałem, Nataszo
- Nie pOWinno pani zdziwić więc
_ poruszył się żywo. _ Myślę tylko, to, co powiem.
.
że to będzie trudno, .bardzo trudno .. .
Może ja podjąłbym ~ię uratowania
prawie niemożlh"ie ...
Bukowa dla pani, ak .. nie bezintereWstał. J.ak dotąd plan jego powiódł sownie. " pani rozumie ...
się całkowicie. POłożył rękę na głowę
- Ni-ech mi pani nie przeszkadżą.!,
Natasz'y i nie baczą..c na to, że wzdryg- powstrzymał ją. vliclząc, że twarz jej
n<,'la się pod jego dotknięciem. gładził CZ81' wienie,;e z oburzenia, a oczy zaczyjej wspaniale włosy i milczał współ nają cisl{ać błyskaWice. - Niech paczująco .
ni jeszcze słucha. Niczego od pani n.i e
Przeczekawszy w ten sposób dłuż chcę· Pomogę uratować Bukowa i uszą. chWilę i st~;yorżywszy atmosferę
chronię go od pościgu, otoczę panią.
pełną. napięcia, oczekiwania, niepoko- zbytkiem, dObrobytem, kosztownościa
ju i rozdrażnienia nerwowego,. począ.ł mi, przepYChem - bo panią. k ocham,
mówić cichym głosem . wolno, jakby Naiaszo! Wz,amian - cil1gn ąl sZ ~l bko
głęboko ważq,c w umyśle i sercu każde zduszonym głosem - z·a to chcę t ylswe słowo. Natasz.a, przybita zupełnie ko jednego: niech pani zamieszka ze
. i zobojętniała, słuchała jego słów.
mną!. .. Nie ruszę pani. .•
- Jest tylko jedna droga do Ul'atowania Bukowa. Tą drogą jest przeku(Ciąg dalszy nastąpi)".

,

,.
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Wesołe nasłro·e
Prawdziwą

klęsk9dla każdego
szerokością. geo-

miasta pod wszelkI}.
graficzną. jest

strajk komunikacyjny,
który c·ałkowicie zmienia życie, wysadza w powietrze wszelkie ustalone
normy ruchu miejskiego i niweczy
utarte zwyczaje mieszkallców. W Paryżu
taki sam ramęt wprowadził
strajk hotelarsko-gastronomiczny. Jednak rzecz odb)-wa !>ię zgoła inaczej,
niż wyobraża.ią. to sobie ludzie,
llie
znający dobrze stosunków w Paryżu.
\V czasie ostatniego strajku restauracyjnego można było zaobserwować szereg fakt.ów, które niewątpliwie
musiały zastanowić
każdego cudzoziemca. Któregoś dnia siedziałem ze
znajomym

Prawie wszystko odbyw<a się w Paspokojnie. Do awantur i burd
dochodzi tylko wówczas, gdy

ryżu

tłum podżegany

jest przez agitatorów,

przeważnie

obcego pochodzenia. Tak
popularny w Polsce dowcip, głoszący,
że
"wszystkiemu winni są cykliści",
znajduje w Paryżu realne potwierdze-

ulic

nie. \V tym wypadku chodzi o policję
na rowerach, wysyłaną, na miejsca powa7.niejszych z,ajŚć. "Cykliści" przePomimo perturbacyj strajkowych,
ulica pary~ka nie .traci nic ze swego
tak specyfIcznego l uroczego charakteru. Troc~1ę więcej poUcji, trochę niespotykane] w normalnych czasach

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dlatego też ulica pan ' ~ka posiada
urok, nie spotykany nigdzie na świe
cie. Ale jest. też dużo śmiesznostek.
Czyż jest na przylda<1 do pomyśle
nia, aby w jakimkOlwiek illllqn mieście, na czołowej, reprezentacyjnej arterii (Champs Elysees), w najbardziej
ruchliwym punkcie, wystawa "Ttwornego magazynu składała si0 z nastę
pujących, dość d7.iwacznych · eksponatów? Oto one: etykiety ze -swawoln~'
mi napisami do nalepiania na dnie
kapeluszy, "cent~rmetr miłości" do
mierzenia ciała z wypisanymi sentencjami erotyczn~' mi, "diabelski korkociąg",
służący faktycznie do otwierania butelek, ale możliwy do uircia
jedynie dla osób wta.iemnjczonych,
. groszek s,vędzą.cy, "cukierki koncer: towe", wywołujące "muzykalne" za: burzenia żołądkowe, łyżki, roztapiające się w jednej chwili
w każdym
płynie itd. itd.
K. F.

na tarasie jednego z ·barów

awantura.

Ale gdzie tam!
Przedstawiciel porządku publicznego zjawił się z uśmiechem na ustach i zapytał flegmatycznie, o co
chodzi. Gdy mu sprawę wyjaśniono,
rzekł z olimpijskim
spokojem: "To
trzeba ich wyprosić" i nie mniej spokojnie. " poszedł sobie.
\V tym momencie nabraliśmy fatalnego mniemania o spl'awności paryskiej policji, ale okaz<ało się, że nie
znaliśmy
jeszcze panują.cych tam
zwyczajów! Nie minl?ły bowiem trzy
minuty, gdy przed bar zajechał

autokar policyjny,

z którego
lów".

W

wysiadło
ciągu pół

dwunastu "mobiminuty nie było

śladu

okupantów.
Innego znów dnia można bylo zaobsel'wować
dziwaczne zjaWisko na
t.ych samych Polach Elizejskich. Od
strony Łuku Tryumfalnego kroczył
po trotuarze olbrzymi tłum manifestantów,
wykrzykujących
wyrazme
skandowane, tak modne dzisiaj hasło:
"Les quarantes heures! Les quarantes
heures!" (Czterdzieści godzin! Czterdzieści godzin!"
Za nimi "krok w krok" jechał autokar, naładowany uzbrojonymi od
stóp do głów policjantami. Dziwny pochód posuwał się w ten s'J}osób kilka
godzin. Manifestanci gardłowali, a policja jechała za nimi uśmiechnięta, ale
w pogotowiu.
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"Jasnowidze" spod ciemnej gwiazdy
Oszukańcze

praktyki sprytnYCh żydków

Od pewnego czasu cała Polska zarzu-I zwiska z Książki Adresowej rozsyła listy
cana jest listami niejakiego Abdel Hani· tej treści:
ma, który usadowił się we Lwowie, jako
"Przypadkowo wpadł mi do rąk adres
jasnowidz na odległość i wyszukUjąc na- WP., a zainteresowawszy się jako jasno-

Brzu[homówca zdobywa kolonie
Dawniej

s~t'ukę br~uchom.ówc~ą ~alic*ano

do spraw

niec~stych

Sztuka brzuchomówstwa należy prawdopodobnie do naj starszego repertuaru artystów.
Pierwotnie przedstawiciele tej
sztuki występowali jako jasnowidze i wróż
biarze.
I tak badacze starożytności stoja, dzisiaj '
na stanowisku, że sławna Pythia w świąty
ni w Delphi, która wygłaszała wolę bogów,
nie poruszając ust, była zręczną brzuchomówczynią. O innych artystkach tej sztuki
historia nie donosi, prawdopodobnie dla
tego, ponieważ kobiety do brzuchomówstwa
nie nadają się, ile że ... podczas wykonywania tej sztuki muszą mieć usta zamknięte.
Brzuchomówcą był prawdopodObnie także wróżbiarz grecki Eurykles, po nim też
całe bractwo wróżbiarskie nazwano euryklidami.
Sztuka brzuchomówcza zaliczana bywała w dawniejszych wiekach ' 0 spraw nieczystych. W Niemczech karano na brzuchomówstwo aż do połowy 18 wieku cięż
kim więzieniem. Bywało też, że z brzuchomówców wypędzano w sposób bardzo
bolesny diabła, o ile nie upraszczano proceclUl'y przez proste spalenie ich na stosie.
"\V Francji brzuchomówstwem interesowali'
się nawet poważni ludzie nauki.
Opat cle la Chappelle w roku 1770 wydal książkę, mającą uświadomić szeroką
publiczność na punkcie brzuchomówstwa.
Dziwnym zbiegiem okoliczności sztuka ta
właśnie we Francji wydala praktyczne owoce. Sto lat tcmu udało się fl'ancusldemu
brZUChomówcy Robertowi Houdin'owi do

Powra(ai~
PIEHW~ZY SKOK ~PADOCIIRONEM
Osoby chcące doznać emocji takiego skoku mogą to uc.r.ynić na wystawie paryskiej, gdzie wznicsiono specjalną wieżę dla
",kol,ów spadochronowych.

gwardii lotnej (garde mobile)" W' pel..
nym rynsztunku bojowym, od czasu
do czasu wybita szyba, ale poza tym
wszystko odbywa się normalnie"
Jak zwykle przed teatrami stoj~
tłumy, oczekujące na koniec przedstawienia, aby oklaskiwać wychodzących
artystów. Wieczorami w tootrach i kinach pełno,
a po przedstawieniu
wnyscy ud~ę. ~ę do p~liskich ~
rów. Różnica polega tylko na tym, że
w czasie strajku piękne panie w wieczorowych strojach same sobie przynoszą. do stolików bomby piwa ..•
Francuzi są. z natury
weseli i dowcipni.

ważnie sieję. panikę.

przy Champs-Elysees.
W pewnej chwili zjaWia się tłum,
złożony z okolo
setki młodzieńców
i młodych kobiet. Wszyscy siadają
przy stolikach i ... nic nie zamawiają.
Z wnQtrz,a baru dochodzą. nas tylko
głosy leaderów grupy strajkowej, usiłu.iących nakłonić kelnerów do podpisania akcesu do 40-godzinnego tygodnia pracy.
Wobec odmowy pracowników owego baru, okupanci postanawHtją siedzieć dale.i i nie dopuszczać nowych
gości. Właściciel udał się po policję.
Myśleliśmy, że teraz zacznie się
jakaś

I

tego stopnia zastraszyć zbuntowanych naczelników szczepowych w Algierze, że ci,
przekonani o wszechmocy Francuza, odstą,pili od zamiaru buntu i nakłonić się
dali do pertraktacyj: z Francją.
Robert Houdin pracował z lalką, umieszczoną w skrzynce.
Lalka wyskakiwała
ze skrzynki, która się samoistnie otwierała, wykonywała rozmaite ruchy, poruszała także ustami do słów artysty,
po
czym. chowała się do skrzyni, która się za
nią zamykała. Dzięki doskonałemu
mechanizmowi swej skrzyni, potrafił Houdin
przekonać czarnowników murzyl'lskich, że
Francuzi są dos'k onalszymi od nich czarownikami i nakłonić ich do uległości.
Aparat Houdina znajduje się dzisiaj w
zbiorach .znanego pod nazwą "T he Great
Edgar" artysty niemieckiego Edwarda
Riecka "IoV Hamburgu, który zdołał zebrać
około 200 okazów tego rodzaju lalek.
Pierwsze lalki, z jakimi pracowali
brzuchomówcy, były wykonane dość prymitywnie. Artysta ustawiał kilk .. tych lalek nieraz do 10 na scenie, biegał za niemi,
poruszając ich usta za pomocą sznurka i
mówił przez nie. W ten sposób wykonywano całe sztuki teatealne. Później wprowadzono na scenę także wypchane zwierzęta.

Nowoczesne

lalki

brzuchomóców są
prawdziwe
wlosy i zę-

arcydziełami sztuki. Mają one
włosy, artystycznie wykonane

by od dentysty.

(Kk.)

dawne zwyczaie pocztowe

Pewien listonoaz węgierski w IOeinpest, pragnąc sobie ułatwić sJużbę podczas
wędrówki wiejskiej, chwyci! się następu
jącego sposobu. Wydobył z podda..-za pocztowego stary róg pocztowy i przechodząc
uliczką wsi za~rał hejnał pocztowy. Na
odgłos
hejnrtlll zgl'omadzili się przy
oknach domownicy, którym wręczał listonoar. nadeszłe gazety i świeżą pocztę.
Pomysł
praktycznego li"tonosza uła
twil mu ooslugę obszernego rejonu dorę-

czeń,

a publiczność upewnił o bytności
pocztyliona.
Dyrekcja poczt nie sl?l'zc{:iwiala się te']
inowacji. lecz wprost · przeciwnie zaleciła
w kilkunastu urzędach wypróbowanie starego sp.osobu doręcze!). Możliwym jest, że
po
parumiesięcznych
f'k~pf'rynH'ntach
zajdzie koniecznolic; rozszerzenia trat.łycyj 
nego zwycza.iu poczty węgierskiej na
wszystkie urzędy i agencje pocztowe.
(ATE)

widz, ciekawym zestawieniem liczb (liter)
znajdujących się w imieniu i nazwisku
'VP., które to liczby wedle klucza wibracyjnego dały dodatni sensacyjny wynik,
tworząc zestawienie szczęśliwego numeru
losu, co stanowi, że w okresie obecnym
posiada WP. pewność wygrania na loterii. Nie mam powodu namawiać ,,,P. do
grania na los przez mnie wybrany, jest
jednak moim obowiązkiem w czysto, osobistej sprawie jalw jasnowidza powiadomić o tym bezinteresownie WP.
Zapytuję się WPana, ile, względnie jaki procent
udzieli mi 'VP. po wygraniu wspomnianego losu, np. przy wygraniu zł 10.000 - ?",
Przy końcu dopiero rzekomy "jasnowidz" prosi o przesłanie 10 zł na poczet
losu i 80 groszy w znaczkach pocztowych
"na koszty handlowe".
.
Naiwnych nie brak i, jak opowiadają
wtajemniczeni, "Hindus" a w rzeczywistc,ści zwyczajny żydek lwowski zarabia
w tcn sposób okolo 80 złotych dziennie.
Większolić po odcbraniu takiego listu wysyła natychmiast 80 groszy i jest wdzięcz
na "jasnowidzowi" za tak nadzwyczajne
od krycie. Dopiero później następuje rozczarowa.nie, lecz sprytny
"jasnowidz"
zmienia już swoje nazwisko na inne i
nigdy nic moźna dosięgnąć go rQką sprawiedliwości.

Skoro ma ktoś
wróźbiarzem wiecl~r o

osobisty kontakt z
wiele częściej udaje si!) zdemaskowanie oszusta. Tak było
ostatnio w ł~o,lzi.
~iejakj Jankiel Chlebnik urządzał soUe przy ul. Głównej 31 gabinet" wróżbiar
ski, podając się za hindusa. mistrza wiedzy tajcmniczcj. Naiwnych zwabiał za
pomocą u lotek rozdawanych na ulicy.
W dniu 26 lutego rb. zgłosiła się do
Chlebnilm Katarzyna Lipczak prosząc o
radę i lekarstwo na poważne dolegliwości
wewnętrzne.
Oszust
zabawił
się
wówczas w lekarza i wręczył naiwnej za
100 zł pudelko, w którym jak sie okazało,
byla zwykła pasta na piegi wartości 70 groszy. Lipczakó.vna stwicrdziwszy, że
padla ofiarą oszusta dała znać policji.
Sąd Grodzki skaza.l szarlatana na 2
lata więzienia.
LENIWY

OLEŚ

Ośmioletni Oleś, kąpiąc się

w Wiśle na
SiekieJ'kach, wyszedl z "'ody i siadł na
ziemi. Siadł i zaczyna przeraźliwie ry~e~
.
--:- .Co ~talo si ę tcmu dziecku? - pyta
zal11epoko.1ona starsza dama.
- R. nic mu sil" niC' stajo. On zawsze
jP:t taki lI'niwy - ' wyjaśnia piastunka.
- Leniw?,,? A dlaczego krzyczy?
- Bo u. ladł na pokrzywie i nie chce
mu się "',;tać.

