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Z pogrzebu

śp.

ks. prob. Peche. zasłużonego

N :ł zdj ęciu kondukt pogrzebowy. wieństwa.

W

głębi zołnierze,

J. E. ks. biskup Ziemniak oraz częsc duch\)·
niosa,cy tru mnę ze zwłokami śp. ks. Tadeusza Pech•.

'~._'--.
I,

kapłana

•

w Będzinie

Grup a g 6rnl'kó w, u czestnIcZ....
' "ca w pogrzebl'e ".
A. p ks Tadeusza Pech-e
.
.

Wślad za "Pracą Polską" poszła enperowska "Praca"

,ktatorskie 'zlPedv'

lasołllcówłIl O ZI

Wobawie o zupełną kompromitację nazewnątrz bonzowie związków klasowych
orzeczenia Komisji Rozjemczej wosobnym gronie
Ł

10. 8.. -- Niezależnie od braniu de'l egatów robotniczych, lecz w
Zawodowego "Pra.ea Polska" ścisłvm gronie wypróbowanych towaenperowskie związki "Praca" również rzyszy. Przeciw tej dyktaturze klasowwystosowały
wczoraj odwołanie do ców ze strony robotników podjęty zoMinisterstwa Opieki Społecznej prze- stał ostry sprzeciw. Kombinacje te
ciw orzeczeniu komisji rozjemczej w spowodowały w masach utra~ i tak
spra. wie płae dla. włókniarzy.
minimalnego zaufania i obecnie roO Ile chodzi o kiasowe zwił:Ri zawodowe, to wobec ni'epowodzenia na
zfJbraniu ogólnym delegatów, gdzie 6pozy~j.a ze zwię.zk6w klasowych zerwała
zebranie delegatów nie dopuszczają.c do podjęcia uchwał, obecnie
ostatecznie w kwestii przyjęcia orzeczenia komisji rozjemczej pozią.ć ma
są
uchwałę komitet wykonawczy
klasowego zwię.zku, obradują.ey w dniu 10
bm.
W początkach lata rb. przybyli do
Jak z powyższego wnioskow.ać na- Wilna przedstawiciele "Jointu", ~tórzy
leży, klasowi przywódcy nie mają. za,...
odbyli z miejscowymi wpływowymi
ufanta do samorz~du i z racji tej po- osobistościami żydowskimi ważne konferencje, dotyczące tak sytuacji Żydów
wzięcie decyzji w sprawie orzeczenia
w Wilnie, jak i w całej Polsce. Podczas
Komisji Rozjemczej nie nastą.pi na ze- przeprowadzanych
debat wile·ńscy Ży
dzi wykazali "zdecydowan~ wolę" bronienia swych placówek, zagrożonych
bojkotem, wzami,a n za co dygnitarze
"Jointu" obiecali dużą pomoc mateH o n g k o n g. (PAT). Chil'J.ski trój· rialną z zagranicy.
motorowiec, wiozą.cy 7 pasażerów i 4
Istotnie, jeśli się przyjrzyć poczyc~łonków załogi spadł do morza o kilnaniom Żydów w Wilnie, to się odnosi
kaset km na północ od Hongkongu. W wrażenie. że miasto to obrane przez
poszukiwaniach i ratowaniu rozbitków nich zostało za pewną. obronną twierwzięły udział torpedowiec i łódź poddzę, której okopy sypane SI). już od kilwodna angielska. Siedmiu Judzi, w ku lat.
tym trzech ciężko rannych, uratowano.
Jednym z głównych budownIczych
Nie odnaleziono Z-go pilota, Rosjani- w tym zakresie, prócz senatora Rubinna, oraz dwóch radiotelegrafistów szteina, który działa na zewnątrz .lako
thiilSkich. Zachodzi przypuszczenie, oficjalny reprezentant żydostwa wileń
ti chcieli oni dopłynę.e do lp. i __ skiego, jest niejaki p. Kawenoki. Żyd
nęli.
ten, z zawodu inżynier, a potem zbanód

ź,

Związku

mają powziąc decyzję wsprawie

botnicy masowo występują. z klasowych związków.
Dnia 12 bm. upływa termin skła
dania odwołań od orzeczenia Komisji
Rozjemczej. Dot-y-chczas ze strony przemysłowców zgłosili odwołanie jedynie
drobni przemysł.owcy zarobkowi, zrze-

.-

.

szani na. terenIe Bełchatowa i Zelowa;;
wskazuj"e, że zmniejszenIe opustów
wobec drożyzny transport6w powodUje
niemożność pOdtrzymania produkcji.,
Pozostałe zwią.zki przemysłu nie od...
wołaj" się pNl.wdopodobnie.

"Mi~~IJnirO~OWi" iy~ow~~a imlr~la wWilni~
Dla kogo

Katastrofa lotnicza

organizowane i kogo bogacą Targi
(Od

własnego

koresp.

r

Fułr,zane

"Orędownika"'"

krutowany kupiec, piastuje wśród taty dla tych gałęzi handlu czy prz&miejscowych Żydów wysokie stanowi- mysłu, które są w rękach żydowskich
sko. bo prezesa kupc6w żydowskich (np. rękawicznictwo).
ziem północno-wschodnich. By należy
Ale ten "świetny" organizator skucie swę. rolę spełnić i nie tylko handel pia głównie swe zainteresowanie na
zagadnieniu handlu futrzarskiego.
żydowski wzmocnić. ale utorować mu
Z jego to przede wszystkim inicja..
nowe drogi, pan ten, dzięki dobrym
stosunkom z ówczesnymi wpływowy tywy powstają przed trzema laty "Mię.
mi figurami z Wileńskiego Be-Be, dzynarodowe Targi Futrzarskie", mawkrótce zostaje dygnitarzem w trzech ją.ce rzekomo stworzyć w Wilnie jeden
polskich instytucjach samorządowych: z głównych ośrodk6w handlu zagra.wiceprezesem w Izbie Przemysłowo nicJ:nego futrami. Targi w swym zało..
Handlowej w 'Vilnie, prezesem Izby żeniu mają podnieść gospodarczo za..
Polsko-Bałtyckiej i wiceprezesem kopoznane Wilno i wpłynąć na rozwój
mitetu wykonawczego Targów Fu- racjonalnej hodowli owiec, która w
trzarskich w Wilnie.
kraju, posiadającym ogromną ilość
Tu już ma szerokie pole do działa biednej ludności rolniczej, ma wielkie
nia. Mają.c odpowiednio wysokie diety znaczenie w podniesieniu ogólnego doi kredyty na podróże ,,~terokrotny brobytu.
prezes" rozjeżdża po krajach zagraSzumnie reklamowane i z dużym
nicznych rzekomo dla prg.a nizowania nakładem gotówki przez Izbę Przem.eksportu
wileńskiego
przemysłu.
Handlową . w Wilnie organizowane
Dziwnym trafem starania jego po tych pierwsze Targi Futrzarskie wydają się
wyjazdach przynoszą konkretne rezul- na razie imprezą celową. Ale już na-

\

STrona 2
stępne przekonywują., że

cel jest chybiony, albo raczej jest ten sam, ale był
mylnie rozumiany. Chodzi bowiem o
interes Żydów i to ma na celu p. I{awehoki, który za SWI;\. d7.ialalnośe worganizacji targów pobiem od Izby Przemysłowo-Han<.lIo,,· ej wysokie diety, ale
nie o jnteres ogółu ludności polskiej.
Tegoroczne Targi Futrzarskie, które trwały od 22 lipca do 4 sierpnia, potwierdziły słuszność tego. B.d a to impreza. tak nawskroś żydowska, że nawet jeśli jakaś firma chrześcijal1ska
coś
na niej skorzystała, to trudno
twierdzić, by dlatego Targi miały być
potn,ebne.
. Te III Międzynarodowe Targi Futrzarskie przedstawiały sobą. zwarty
i jednolity handel żydowski, zewnętrz
nie - skupowisko bogatych Żydów
polskich, któtzy tę galąź przem~-slu
niemal wyłącznie f'ku pi 1i w swych
rękach. Zagraniczni przed~tawiciele to też Żydzi. Zresztą sam prezes I{awenoki nie skrywa, że cala "między
narodo"- ośe
targów" je~t sztucznie
robiona. Mimo wysiłków prezesa, mimo ciągłych jego podróży, eksport
futer za granice iest minimaln~- i zainteresowRni a wilellskie targi tam
nie wzbudza.ię,.
Jeśli chodzi o cel podniesienia
gospodarczego Wilna - to na targl1ch
tych kOl'z~·st,a.ię, w " Tilnie .ied~-l1ie również Żydzi, gdrź PI'zyjezdn i Ż~- dzi solidarnie z miejRrow~T mi popieraję, współ
wyznawców i bojkotu.ię. przedsiębior
stwa chrześdjaltskie, jak restauracje,
cukiernie itp.
Cel - rolniew - nie zostal osią.
gnięt~r. Jak się oka7:ało, hodoWla racjonalna owiec nJe dala pom~rślnych
rezultatów. Rozwija się nader slabo,
a wyrób ~d{6rek karnktlłowyćh stoi na
tak niskim poziomie, że nie mozna
dotąd liczyć na ich zbyt.
'''reszcie ~akomllnikowi\t -prezes
targów! że targi TH'7:rnoHzę. najwi~k:,zą
korzyść delalif;tom, że WHl'ód hUl'towników PllflUję. tendencje lJrzenlesicnia
targów do innt>g'o mial'(.a, lecz 'Vilno
będzie walczYło
o ich utrz~' manic .
i nawet na przys7:ły już rok ma powstać w 'Vilnie kOf;7.tem pół miliona
złotych
specjalny pawilon Targów
Futrzarskich .
... Tymi ,,(Ietalistami" sa .na tal'gnch

:ł~'Y1i~/rd:-l wi~ell~c:'t.
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Zhiszpańskiej wojny domowej
Xa froncie TerłlettT

·· G i b 1'·0. '1 t ·a r WAT).

"

Dymisja
p. Parandowsklego
.
.,
. \Vedle doniesIen praSy warsZ.awsklej, ptezes po.lsliiego ,,,Pen-klubu'.',
J'9;t;I Parando,wskl ustą;pic ma w naJbhz!1zym czasie z· zajmowanego stanow1ska.
DYI?isja p. Para.udo,vskiego pozostawac ma w ZWIązku z głosnym
skandalem na kongresie "Pen-klubu"
w Paryżu.
Wobec sytuacji, w jakiej się polski
"Pen-klub" znalaZł po p-rzeciwpolls kiej
mowie p. SteJf1betga i reakcji p. Sło
nimskiego, .decyzja P. Parnllllow!'Ikillgo
jest jedynym. wyjściem.
F. i oc.

.J eszoze o ·emeryturach
Swego czas11 za "Warszawskim
t;>ziennikiem NarodowymI! poda1i~my
nazwiska niek.tórych emerytów, pobierających ponad 1000 zł miesięćznie.
Wśród nazwfslt wymieniony b~ł p.
Artur S li w illsk i , który jak o tym
donosiliśmy zaprzec7.yl jalwby pObierał emeryturę.

: . Obecnie "Warszawski Dziennik Narodowy,1 oSwiadcza.. że zaszła omyłka
co do imienia. Mianowicie emerytem
pobierającym 1100 zł miesięcznio Jest
p. A n t o n i Ś1iwińsl{i.
Co do innych osób, .iak braci JQ~l'ze
jewiczów, P. świtltlskiego itp. żadnej
omyłki naturalnie nie było.
_

_

j
--"

lJO tcsła{tcy idą 'łlalJ1'.~6d

Stateic~Ó'8ter-

go u ,vładz w Safamance .,.J spraw·ie
bombardowania statku-cysterny ;,BritilSl1 Corporal". Polecenie złożenia 110ty protestacyjnej otrzymał ambasa"dor
w Hendaye w obotę.
Te' r u e l (P AT). Wojska p.owstar\cze poczyniły dalsze postępy ·111\ odcinku RUbiales, 15 km na południo-za
chód od Teruelu, Oddziały rządowe
cofnęły się w nieładzie w kierunku
Walencji. Lotl1ictwo pówstaI'icze bombardowało intensywnie pozycje rząc1o-

tJlt'z~-tnywI11 on będzie ścisły kontakt
]'udiowy z wszystkimi bryt3' jskimi
~ tatkami handlowymi. Reuter donosi
oficjahiie, że analogiczne zarządzenie
wydano. wszystkim brytyjskim okrętom WOjennym oraz radiowym stacjom przybrzeżnym.
L o n d y 11 (PAT). AgenCja Reutera donosi, iż brytyjski ambasador w
Hendaye złożrł notQ rzą.du angielskie-

I

Czyz"by sowleckl"e prowo ..
kacJ"e?
Rzy

I

(Tel.

Stosunek Watykanu
do rządu gen. Franco

NiedziOln.a prabombardowanie ttzech parowców angielskiego, wloski ego i francuskiego przez niczna ne
I samoloty, nazywa ten fakt nowym akt tem sabotażu, podobnym do incydenI tów ,z krą,żownil{ami "BarneUa" i
"Deutschland".
Półurzedowa "Popolo de Italia" 0t śWi,adcza, że ostatnie napacly nieznanych samolotów na ~tatki są pier,,'szym kontratakiem So,victów W odpoI wiedzi za lekcję otrzymanI} w Londynie.
ID.

sa rzymska,

Co pisz€{ inni

Numer l8!

Dalst:!e odd~ialy jt:tPO'll.sJllie w PeJcini~ - Ksit{~ę 'mongolski
Teh-Se id~ie prt:!eciw Chinonl
S z a n g h 'a j (PAT). Liczne torpe- japońskich około 2.200 obywateli )adowce i kanonierki japońskie, po u- poilskich, skonc€ntrowanych w dZIelh-0l1CZeniu ewakuacji ludności japol1- nicy ambasady, powróciło do swych
skiej
z
miejscowości
położonych mieszkań. Dowódca wojsk japońskiCh
wzdluż . ~zeki Żółtej,
przybyły
do oświadczył, że zadaniem jego jest uSzanghaju, gdzie jest skoncentrowana trzymanie bezpieczelIstwa i pokoju w
obecnie cZ\,ść floty japońskiej.
miElIŚcie. Do wojsk chińskich ustosunS z a n g h a j (PAT). Utarczka, któ- kuje on się wrogo, nie żywi natomiast
ra toczyła się w niedzielę wieczorem nieprzyjacielskich uczuć do chińskiej
na lotnisku w Szanghaju, wybuchła w luclności.
chwili, gdy Japończycy w cyw11nych
Z Nankinu donoszą, · że zmotoryzoubraniach usiłowali przedostać się na wane oddziały rzą.du cehtralnego po- ·
lutnisko, Między oddziałem chińskim suwają się w kierunku północnym. Ea Japoilczykami doszłó do wymiany \\ entualną obronę Nankinu powierzastrzałów, przy czym jeden Chińczyk i
no 30-tysięczllej armii.
jeden JapollCzyk . zostali zabici. I{oS z a n g h a j (PAT). W niedzielę
l11unikaćja z lolniskiem zostali\. pl'ze- ral10 na udclnku kolei położonym o 3Q
rwana przez barykadę wzniesioną. km na południowy zachód od Tientsiprzez oddział chiński. Wśród obywa- nu toczyły się walki między strażami
teli j~pcJllskich w Sza.nghaju panuje pr~ednimi japDI1skich i chińskich ar"jełkie
zanjepVkojenie.
Wszyslkie I mij. JapoilCzyCY wycofali się W kiesklepy są. zamknięte.
runku północnym. Z Kałganu donoT i e n t s i n (PAT). Generalny sztab szą, iż W północnej części prowincji
japo11ski donosi j że WOjska rządu cen- Czahar działa kilkudziesięciotysięczna
tl'alnego posuwają się w prOWincji armia mongolska pod wodzą. księcia
Szan-tung . w kierunku wybrzeża. Teh-Se, zagrażdjąc wschodniej części
Przedstawiciel szta]m ośw!adćzył, że prowincji SUijuan.
Armia· ta jest
ten ruch wojsk chi11skich zmusi woj- wspomagana przez wojska japol1skie,
ska japoflskie do wylędO\~ania i zaję- których dwie dYWizje są. oczekiwane
cia Tsing--tao! któr wojska japOllskie w Touloun. Jedna ź tych dywizyj
niedawno opuściły. JapOllskie koła przybyła jur. dt> Dżehol.
wojskowe przewidują, że dojdzie do uAgencja chillska "Central News" dotarczek na linii kolejowej Pekin-Han- nosi iż chińskie koła rzą.dowe nazykou, nie wierzą. jednak! aby doszło do wają. bezpodstawną. i śmieszną. wia.d oWl1żniejszych operacyj na linii Tientmość podaną. przez japoński dziennik
sin - Pu-keu.
z Szanghaju, jakoby minister wojny
T o k i o (P AT). KwMel'8. główna gen. Mojing-Czing został uwięziony, a
japoil kiego garnizonu w ChinaCh pół- gen. Uang-Czin-Wei zabity przez mł<>
n~cnYch donosi, że na granicy Hopei i
dyćh oficerów.
Dpebol doszło do starcia mi~dzy jaT o k i o. (Tel. wł.). Agencja Domei
pońskim Qddzlałem, a Większą. kOllcendonosi, że chińska rada Obrony na
tracją. WQjsk chiilSkich. JapoilczyCY I drugim posiedzeniu postanowiła stapo długotrwałej walce odparli atak wić opór wojskom japOllf'kJm w północ
chińskI.
nych Chinach i podjąć kontratak dla
. To l{ i o (P.\T). Z PekinU donoszą, odebrania zajętYCh terytoriów wokół
ze po wkroczeniu do miasta. posiłkóW Pekinu i Tlentsinu.

- nftnic "Britsh
'Corpol'al" opu.'Ścil ' Algier
oskortowaiW przez okręty wojenne.

i polski rzemieślnik Ma dość miejscowego kupiectwa żydo.wskiego, by gośCić u siebie jeszcze Żydów "międzynarodowych".
Z. Jt.
_~_ _ _ _••" _____'"--_.

-

sroda:, anla ]f sierpnia 1937 -

WChinach wybuchły now w Iki

t~l sh~, \;rj~-

. n!a. aJ mnJ('~ s worzE'll~a ~1'gO.", t~
).n_lf.lo"~!la Pltzez . prez~s:: . \.~lplerc "la
Z). c ows Je~o,. li f;l~ W~' .1asłll~)ą. : sze kl~ .staranla l Ruto platnn. plopaoancla
te] Impre~y. . P. Kawenoki nie u , taje w pracy dla
dobra ~~piectwa życ1?wskiego: To m,1.~
przyznajemy. Ale czyzby ta dZlłllalnosc
jego dla "dobra państwa 1)01skiego"
była aż tak wielka, iż za to otrz~-mał
przed paru I,a t)r złoty krz~-ż zasługi?
" \Vilno chce targów, ale takich, na
których mógłby · zarobić p"olski kupi·ec

lo

-ORĘDOWNIK,

wł.).

(Tel. wł.). W związku z
do Watykanu przybyć
ma specj alny charge d'affaires, reprezentujl!cy rząd generała Franco, kola
kościelne informują, że Watykan mimo faktycznego zerwania stosunków
drplomtycznY"c11 z rządem w \Valencji
nie Uznl1ł dotychczas de jure rządu
gen. Franco, ograniczając się do utrz~T
mania z nim tylko stosunków nieofic.ialn:rcl1 za pośrednictwem kardynała
Goma y Thomas, arc~' biskupa Tolecla.
R z y m.

wiadomością, że

omawiają.c

1

I

tworzy

Dażenie
P a r ~r ż. (Tel. wł.). 'vV sferach prawicowych francu . kich v,wracają. uw ag~ na 10, że komuniilei starają się wytworzrc wśród mas rObotniczych silny
prąd za zjednoczeniem partyj komunistycznej i socj,alistycznej.
I\omuniści wrstępUją w myśl ha~
~ln, ii ruch zawodowy musi pozostać
nlezaleiny od wsz)'stkich partyj poli-

Przeloty nad pÓłnocnym
Atlatntykłem .

.

Zatarg prasowy
angielsko..,niemieckl

L o n ~ ): ń. (PA1). Agllnćja Reuteta dono~l, ze radca ~mbasady n.lemieckiej \Yoermn.nn zlozrł wczoraJ rano
wizytę w Foreigll Office w sprawie WYdalenia niemieckich dziennikarzy. Nie
wiadomo dotychczas, jak się do tego
zajścia llstosunkuje rząd niemiecki.

partię państwową

P a l' y ż. (Tej. wł.). Jak donoszą z
Salamanki, gen. Franco wyd.al dekret
z datą dnia 4 bm., który ustala. zaRady
orgalliczue.i lmdowy nowej parW pailst'r'·OWE'j . Nowa partia nazywać się
będz ie "Fal ange Espanola Tradicionalista y de las Jóns".
Partia ta ma stworzyć fundament
nowego p.nllstwa hiszpańskiego.

komunistów francuskich

tyć7.nych_

Gen. Franco

Lo n d y n (PAT). Wielki samolot
brytyjski "Cambria", który swego czaSu podejmował wraz z samolotem
"Caledonia" próby regularnych 1<>tów
miedzy Anglią. a Ameryką, zakollczył
wc;wraj przed południem pomyślnie
lot powrotny z Nowej Funlandii do
Foynes w południowej Irlandii. Pl'Zelot "Cambrii" trwał 12 godzin i 2
min.
o

l

Proces Szaniawskiego .
War s z a w a. (Tel. wł.). W poło
wie września odbędzie się w Sądzie
Najwyższym
proces kasacyjny Szaniawskiego z Łodzi, skazanego na 12
lat więzienia, który w obronie własnej
postrzelił
czterech Żydów, dwóch
śmiertelnie. (w)

Ruch zarObkowy fryzJerów
'v a l' s z a w a.

(Tel. wł.). Konflikt
pracodawcami i pracobiorcami w zawodzie fryzjerskim dochodzi
do punktu kuiminacyjnego. Pracownicy zażą.dali podziału na trzy grupy.
Pracownicy grupy najniższej mieliby
zarabiać co najmniej 25 zł tygodniowo.
Ponadto _pracownicy fryzjerscy domagają się pokrywania
kosztów prania
zapasek i dostarczania narzędzi. . Żą
dania postawione zostały w formie ultymatywne!, tzn., że mają. otrzymać
odpowiedź do 13 bm., w którym to dniu
odbędzie się wiec i może zapaść decyzja o wybuchu strajku. (w)
między

Zgon dUChownego weterana
1863 r.

s ł o ID n i k. (PAT). W Prandocinie zmarł w ubiegłą sobotę ks. kanonik
Romuald Wiac1rowski, miejscowy proboszcz, weteran 1863 r., kaw,aler Krzyża Niepodległości. Pogrzeb zasłużone
go działacza, z udziałem władz cywilnych i wojskowych, odbędzie się dziSiaj.
Gość

z Ugandy ·

Warszawa. (PAT). W dniU 9
hm. złożył wizytę dyrektorowi departamentu służby zdrowia w Ministerstwie Opieki Społecznej dr W. H. Kauntze dyrektor służby zdrowia w Uganda, kraju w Afryce wschodniej, będą.
cego pod protektoratem W. Brytanii.
Dr J{llunt7:e interesuje się organizacją słuzby zdrowia na wsi, a w
szczególnośd pracn.mi nad uzdrowieniem wsI, sprawą zaopł\trzenla W wodę, higienę mieszkalI itd. Dr Kauntze
zabawi w · Polsce do 17 bm.
j

ozamachy bombowe
\Va r s z aw a. (Tel. wł.). \V osl;.atnich · dniach , PDkQ.n auo _ aresztowań
,v~ród byłych . członków - ONR. Czterech z nich - Andrzeja Świetlickiego,
ldlkakrotn ie zatrz~' mywanego za działalność tel'rorystyczllą; Stanisława Romanowskiego, byłego więźnia. Berezy
i redaktora OdpOWiedzialnego "Falangi'·; Ryszarda Roman()wskiego i
fllieczysla ,,·a Chądżyńskiego - Pl'Z~
wie'ziono do Radomia. a następnie do
Przytyka, gdzio przeprowadzono qochodzenia w obecności świadków zamachów bombowych. Aresztowani stoją bow.iem pod zarzutem organizowani,a ostatnich z,l3.machÓw 'bombowych
w PrzytykU. (v,')

Zcyklu procesów
częstochowskich
Częstochowa.

(PAT). Wczoraj na wokandzie Sądu Okr·Qgowego
znalazla się czwarta kolejno sprawa o
czerwcowe z.aj' cia - antyżydowskie.
PFzed są, clem stanQło 12 oskarżonych z
art. 163 kI.;:. o udział w zbiegowisku
publiczn~'m, które działając wspólnie
w dniu 19 czenyca dopuściło się zamachu gwałtownego na mienie i osoby
ludności żydowsl<icj".

Sąd uznał
Lucj-tlna Stochela, Mariana Domal'Jskiego, Mariana Zygmunta Felisa i Edwarda Janosika winnynii zarzucany-ch im czynów i skazał ich
na karę po 8 mie:sięcy więzienia, pierwszych trzech bez zawieszeni,a, Janosika
zaś z zawieszeniem kary na przeciąg
lat trzech. Z pozostałych jeden os1tarŻOl})- skazany został na miesiąc aresztu, drugi na umieszczenie w zakła
dzie poprawczym z zawieszeniem wyl!:onania wyroku, pozostali zaś zostali
uniewinnieni.

Kongres antyalkoholowy
War s z a w·a. (Tel. wł). :Między 12
a ·17 września odbędzie się w Warszawie XXi Międzynarodowy I{ongre~ Artty-allwholowy w gmachu Uniwersytetu. Przewidziany jest udział 500 delegatów z rozmaitych krajów Eurepy
i z Ameryki. Z okazji kongresu mżą
dzoha będzie również wystawa antyalkoholowa. Delegaci na kongres zostaną. przyjęci pl'zez Prezydenta RzecZYPospOlitej. Z Warszawy wyjadą oni do Krakowa, Wieliczki i Zakopanego. (w).
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Bieda polska zobrazQwana przez
nas w P.oprzednich artykułaCh szuka
dróg ratunku. Jednym z nich będzie
podnoszenie wydajnQś-ci roli, drugim
zakładanie mleczarń i przechodzenie
na typ gosp<>darstw przemysłowych
(mleczarsko-hodowlanych), trzecim i
najważniejszym zresztą praca poza
wsią.

Z naszego stanowiska

[haos czy komedia l
Senne nasze życie polityczne od czasu
dQ czasu .ożywiają spory "sanacyjne",
które przedoOstają się na zewnątrz. Oto
w .ostatnich dniach białostQcka Izba
RoOlnicźa uchwaliła votum nieufności
swemu dyrektorowi. P. minister rolnictwa w odp<>wiedzi na to QwegQ dyrektoOra mianował komisarzem_ Zarząd Izby podał się do dymisji,
przy
czym p<>dkreślQno, że składa się on
wyłącznie z członków "Obozu Zjednoczenia NarQdQwego".
Nie ma się czym przejmować, warto jednak podkreślić niezwykłą strQnę
tego "zatargu". Samorząd zawodQwy
jest, pOOobnie jak i samQrząd terytorialny, formalnie lub faktycznie .oparty
na nominacji. Jest .organem p<>mocniczym rządu, chQĆ nazywa się samorządem. Jeżeli jakiś organ tego "samorządu" nie budzi zadQwQlenia zwierzchnQści, to się g.o zmienia, mianuje komisarza itd. Nie ma czemu się dziwić,
ani przeciw czemu protestować. R.ozwiązywanie i nQminacje są istotnym
pierwiastkiem funkcj.onowania "samQrządu".

Osobliwie też wygląda, gdy kQmisaprezydent stołecznego miasta
\\'arszawy przemawia imieniem samorządu, formułuje jego postulaty przeciwstawiając się polit~e pOOatkQwej
ministra skarbu. Albo panuje tu chaos,
albo jest tQ chyba komedia, a może
jedn.o i drugie.
Byłoby najprQściej, gdyby się w 0góle zawiesiłQ cały samQrząd i wszystkie jegQ funkcje powierzyłQ władzy administracyjnej. MQże tQ nawet byłoby
taniej. Nie występowałyby też takie
kłQpoty, jak z białQstocką Izbą Rolniczą i warszawskim prezydentem miasta. Ale wymagałoby to przyznania się
do tego, że się nie ma zgoła .oparcia
w społeczeństwie.
A dQ tegQ przyznać się trudno,
zwłaszcza w obecnej chwili. Mówi się
o zaufaniu społeczeństwa, Q jednoczeniu narodu_ Zapowiada się, że pragnie
się wydoObyć z narodu twórcze
jego
siły, że się nie chce tegQ narQdu odsuwać od wpływu na jego IQsy. Frazeologia narodowa leje się sżerQkim strumieniem. Ma często zabarwienie demokratyczne, czasami nawet anty elitarne.
Ale gdy przyjdzie dQ praktycznego
urzeczywistnienia głoszQnych haseł, to
wtedy rozwiewa się mgła frazesów,
a zostaje dQbrze znana rzeczywistość.
Co prawda te różne hasła brzmią
bardzQ ogólnikoOwo, w ten sposób, by
do niczego nie z.obowiązywały. A zarazem powołanie narQdu do pracy ma dopiero później nastąpić. Mówi się wiele
o wychQwywaniu narodu. Ale właśnie
samQrzą.d jest chyba najlepszym narzędziem wychowawczym. Nawet pań
stwa absolutne u7.nawały samorząd,
chQciaż nie dopus7.czały '1PQłec7.eństwa
dQ władzy politycznej. Nie lękały się
samorzą.du. który zl'es7.tą zaWS7.e miał
.określony zakres działania i nie mógł
wkraczać na szeroOkie WQdy polityczne.
Obecne ustawy samQrządowe bodaj
że jeszcze ciaśniej określają kQmpetencje samQrządu. Poddają go bardzQ
ścisłej kontr.oli władzy nadzQrczej. Ustawy te zQstały przeprowadzQne przez
obecne rządy, nie są pozostałością dawnych czasów. echem dawnych idei. A
mimo to tym ustawQm odbiera się
istotne walory. 'Varszawę po prostu
pozbawioOno sam.orządu. w innych waż
nych środowisl<ach miejskich rządy
kQmisaryczne stały. się już zwyczajną
r~- czny

Instytucją .
SpoICCZCj'l ~ (\\'O

mialo si(' l\)"Chowy -

Na omawianej przez nas Święto
terenie pozbawioOnym
dworów, a zatem dającym obraz Polski przyszłej po reformie rolnej, praca
dodatkQwa jest znajdywana w lasach,
kamieniołomach,
kopalniach, tartakach. Nie są tQ jednak źródła zarobku
stałe raczej tymczasowe, .okresowe.
Nadmiar rąk musi sobie znaleźć ujście. Dokąd ma się udać chłQp, jak nie
dQ miasteczek i miast. Pójdźmy za
nim, przyjrzyjmy się jegQ wegetacji
miejsk,iej.
_
'V czasie mojej wędrówki po nQclegu zaproPQnował mi gospodarz jazdę
do sąsiednieg.o Bodzentyna. Nieduże
miasteczkQ. brudne, zażydzone. U rogatek spotyka nas żydek. Typowy faktor i makler. Ciekawie wścibia nos do
WQza, mięt.osi mim.o sprzeciwu właści
ciela kury i w koOńcu od razu ofiaruje
cenę. Nie p<>maga tłumaczenie. że "Ży
dowi nic się nie sprzeda"_ Ustępuje
dopiero pod groźbą. bata, obrzucając
krzysczyźnie,

Wieś
w
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Na wystawie rolniczej pod Londynem odzna czony został złotym meda lem' wspaniały baran I'asy ,.Berry",ood :\[onarch", największy okaz W. Brytanii. A"a zdjęciu widzimy laureata patrzo.cego obojętnie w objektyw aparatu.
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załatwiają
przez swego
przy tym jadących stekiem wYmysłów. wszystko
- UrwałQ mu się teraz - stwierdza żydka.
.
Ten bieg wsi dQ handlu jest o~ecme
! zadQwQleniem woźnica już tu są
od tegQ nasze wsiowe. I mój cMQpak zjawiskiem normalnym. Gdy me ma
handluje. Czapkami. Nie narzeka, tro- pieniędzy na stragan ...
- Miałem ledwie 15 złotYCh - .opochę tylko mało ma pieniędzy na tQwar.
Ale się dQrobi. Już teraz "galanciej" wiada mi swego rodzaju "dQrobkiewicz
straganowy". - Kupiłem na począte!t
ubrany ch.odzi niż my .
Snuję się po targu i zadziwia mnie trochę nici. trochę igieł, mydła, guz~
spora ilość straganów, na których wisi ków i z tym poszedłem do paru WSI.
tabliczka "Firma chrześcijańska". Naj- Tak żem składał i zbierał, że niedługo
lepszym zresztą dQwodem polskQści już dużą walizkę towaru galant~ryj
są twarze. Proste, sękate. wszystkie nego miałem. PQtem przyszła kQleJ .n~
spalone słońcem, poryte zmarszczka- wózek ręczny, a dziś nie chQdzę J~
mi .od ciężkiej pracy. Mniej szybkQ po wsiach. jeno mam wóz, par~ kQm
i z targu na targ jadę. Alem SI·ę namoże liczą, mniej krzyczą, w.olniej wymozoOlił - ociera SP.ocone CZQłQ z du.dają pieniądze, ale zatQ z pewną już
mą, jakby całY znój p!zebyty w jednym
nabraną wprawą i solidnQścią·
I sklepów jest sporo nowych. zgarnięciu dłoni chc1ał zamknąć.
To pierwsza strona medalu. Pozo\V jednym dostrzegam gospodarza,
który mnie przywiózł. Przeciskam się staje druga. nieraz jeszcze gorsze waprzez tłum i zQstaję uprzejmie przyję runki bytu, niż na wsi dająca. Praca
ty. Sklepik spożywczy idzie dobrze, w mieście.
Do pracy przy naprawie br.uków,
ale ...
szos,
kanalizacji zacią.ga się .ludzI ~re
- - DlaczegQ tQ, panie, nic u nas urzędnicy i jenteligenty
nie . kupują? jestrowanych i własną miejską bIed&tę. Trudno tam się dostać. ale byłyby
Wszystko u Żydów biorą.
pewne szanse jakiegokolwiek zarobku,
Nie znalazłem na to żadnej odpo- gdyby nie polityka.
.
wiedzi. Jak si·ę niejednokrotnie później
Będąc w Kielcach, zmęczQny ZWIeprzekonałem, wieś zrozumiała hasłQ:
dzaniem, przysiadam na ła,,:ce w 'par,.Idź dQ swego", i w myśl niego postę
ku. W PQbok siedział nędzme odZIany
puje. NatoOmiast "mieszczanie" duŻ.o
mówią i przyrzekają, pocichu jednak
Dr. med. L. Nitecki, specj. chor(jb sk6r.. wener.

pomorska ma oblicze narodowe

wyborach w6jta g-miny Starogr6d kandydat narodowc6w
u~yskal 8 glos6tl), kandydat "sanacji" 2

T o ruń, 9. 8. - Wobec niedawnej
przedwczesnej śmierci wójta śp. Wejchana, odb~rły się nowe wybory wójta
w gminie Starogród, pow. chełmiński.
Zebraniu przewodniczył insp. samorząd<;>wy
powiatowy p. Makowski z
Chełmna, który powołał na asesorów
pp. mjra Stefana Jeskego i naucz. Edmunda Kaszewskiego. Obecnycb było
10 radnych (na 12). Po zapoznaniu
radnych z regulaminem wyborczym
przewodniczący zarządził
Hj-minutową przerwę celem
zgłoszenia kandydatów.
\V czasie przerwy red. "sanacyjny"
p. Bajek usiłował pouczać zebranych

i moczo-plciowych POWROCIL. Ud:f, Nawrot
32, tel. nr. '.!13-18. Przyjmuje od ~.30 rano

i od 5.30-9 wJecz.. w niedziele i śWI~ta 9-12,
47586

mężczyzna, któreg.o twarz. ~i~ wskazy-

wała na długi p<>byt w mIe8CIe. Pocz'ę
stQwany papierosem rozgadał się i oto
jego opowieść:
- Ojciec miał trzymorgową gospodarkę i trzech synów. Zi~mi dla. jednegQ przymało, więc dwaj młod~J poszli do miasta szukać pracy. MÓJ rozmówca znalazł ją. wreszcie po długich
staraniach w wapienniku.. Ale niedłu
cyjną"·
go prac.ował. Kiedy się ~owiedzi8:ł o
Randydat narodowy p. Jan Kurow- prawach robotniczych, zazę.dał wpIsaski z Kokocka otrzymał bezwzględną nia do Kasy Chorych (bY'łQ to parę l.at
większość - 8 głosów, zaś "sanacyjny"
temu) i podwyższenia wynagrodzema,
p. Patuła z Kiełpia tylko 2 głosy .
bo za 1.20 zł dziennie nie mógł wyżyć.
\Vybory te, których wyniku ocze- Właściciel Żyd wyrzucił go z miejsca,
kiwano z wielkim zaciekawieniem, je- bo chl.oPóW do pracy przychQdzi dużQ.
szcze raz pokazały właściwe oblicze Zarejestrowany, od czasu do czasu dowsi pomorskiej.
stał jakąś robotę, ale nie na długo. Nie
chciał bowiem należeć dQ "Strzelca",
do BBWR. a .obecnie dQ O. Z. N.
- O p;zydziale pracy to decyduje
- konkludował z goryczą. - A te, panie machery, to sQbie naj lżejszą robotę
zn~Jeźli. Od trzech lat reperują 3 km
SZQsy Kielce-MQrawice, którędy wiedzie droga do uzdrowisk: Buska i Solca. Auta nakładają 30 km drogi i dwie
godziny jazdy, bo .oni chcą. mieć blisko

o "ważności chwili" w dokonaniu wyboru wójta. Ponieważ wystąpienie p.
Bajka kolidowało z regulaminem wybOl'czym, wobec tego przewodniczący
odebrał p . Bajkowi głos.
Na stanowisko wójta zgłoszono
dwie kandydatury: n.arodową i "sana-

Anarchistvczne rozruchy
W Katalonii

Na ulicach Barcelony krążą czołgi i samochody pancerne
- liczne wyroki śmierci - Kapitulacja Santanderu
B a r c e l Q n a. (P A T) Prezes rady
ministrów rządu walenckiego, Negrin
przybył incognito do Barcelony i odbył dłuższą rozmowę z prezydent.em
Companysem.
Koła polityczne przypisują tej rozmowie duże znaczenie.
Do Barcelony nadeszły znaczne posiłki policyjne, które obsadziły wszystkie ważniejsze punkty w mieście.
Ulicami miasta przeciągają czołgi i samochody pa.ncerne. Policja otrzymała
dodatkowo do swej dyspozycji karabiny maszynowe, lekkie działa i motocykle opancer.lOne. Wszystkie te zarządzenia. pozostają. w związku z obawami, iż oddziały anarchistyczne, walczą.ce na froncie aragońskim, mogą być
skłonne do dezercji w związku 7. zarządzeniami, wydanymi przez władze
opanowane przez komunistów. Również
w zwią.zku z tymi obawami, wstrzymano wszelki ruch w strefie 25 km szerokości na granicy francusko - hiszp.a.ńskiei.

Rozruchy na prOWincji są coraz
częstsze. W' miejscowości Figueras doszło do strzelaniny pomiędzy policją,
wać specjalnie przez sam.orząd. A tymczasem likwidacja tego samQrządu
przy próbach, by zachować jego pozory, jest bardzQ wątpliwym środkiem
wychowawczym. MQżna by zrobić zarzut, że chce się łudzić sp<>łeczeństwQ,
wprowadzić je w błąd, ale ostatecznie nikt dzisiaj nie ma już złudzeń.

a grupą złożoną. z około 50 anarchistów, którzy usiłowali przedostać się
do Francji.
16 anarchistów zostało
zabitYCh na miejscu, reszta zbiegła w
góry. Dwaj poliCjanci odnieśli ciężkie rany.
B a r c e lon a. (P A T) \V m. Lerida
stracono komisarz.a politycznego przy
dowództwie armii, który będąc człon
kiem Robotniczej Partii Zjednoczenia
Marksistowskiego, oskarżony był o
podżeganie do buntu i skazany
na
śmierć.
Drugi komisarz skazany zastał na 30 lat więzienia.
P a ryż. (ATE) Dziennik "Oeuvre"
donosi, że przywódca trockistów hiszpańskich Andreas
Nin został rozstrzelałlY nie w Barcelonie, Jak
poprzednio dono<;zono, lecz w Madrycie
niezwłocznie po wyjściu z więzienia,
w którym przebywał za działalność 0pozycyjną..

I

R z y m. (ATE) Według wiadomootrzymanych z St. J oon de Luz, gubernator prowincji biskajskiej Garcia
Olavaren miał rozpoczą.ć pertraktacje
w sprawie kapitulacH Santanderu.
ści

Gdyby te różne prQwizoria, tQ przenienQrmalnegQ stanu trwałQ
krótko, można by to rozumieć jakQ
zjawisko przejściQwego okresu. Ale
trwa to zbyt długQ. CQraz większa jest
przepaść między
pozorami a rzeczydłużanie

wistościa.

ROMAN RYBARSIU

robQtę.

Tak się skarżył chłop w mieście i mówił prawdę, bowiem podobne fak.
ty sprawdziłem.
Obecny stan rzeczy długo trwać ni~
mo:ile. Zniecierpliwieni, przynaglam
głQdem ruszają ci , ledwie z miaste~
otrzaskani chłopi, na rajzę . WędrUJ.
cierpliwie od W !" l doO wsi. od miasta do
miasta w po szukiwaniu pracy. A kiedy
obiegnie kraj wiadQmQść , że gdzieś jest
praca. ci1l-g-n~ tam całymi nieraz gromadami. Tak byłQ początkowo z Gdy-

Dr. med. H. ZIOMKOWS'KTl

speci. cborób skór. wener.i moczopłciowy
Ł6dź,

6 Sierpnia 2,

Przyjmuie 9-12 i 3-9

tel. 118-33

w niedzielę: 9-1

n 43997
nią. Obecnie gdy dostęp d.o portów jest
utrudniony, przestała być magnesem,
ściągają<:ym rajzerów .
W tym r.oku na wiQsnę masy robocze biegły dQ Sandomierza, gdzie miał
zaistnieć OśrQdek PrzemysłQwy.
Ale
okazała się nadzieja
na znalezienie
tam pracy mirażem i rQzproszyli się
"chodaki" po wsiach.
Oto droga chłopa, któremu nędza
kazała iść do miasta. Stanął u przedmieść, ale tylkQ nieJiczni znaleźli tam
pracę. Reszta man1Uje siły w bezprzedmiQtowym szamotaniu si~ i wędrówce.
Czyż na to nie ma raJdy'!
Czyż nie mQżna spożytkować milionów głodnych rąk?
JACEK NOWICKI

strona

Zgon

zasłużonego
kapłana
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zgromadzonych w formacjach pułkowych
legionistów rozwijać program działania
politycznego. Z przemówienia natomiast
i z calej organizacji i przebiegu zjazdu
wynika, że akcja organizacyjna pIka Koca
jest wyrazem i ucieleśnieniem wskazań
ogólnych, danych przez marsz. ~rnigłego
Hydza. Nie napróżno wszak jest płk Koc
komendantem Zwi:\?:ku Legionistów, nie
napróżno w niedzielę ubiegłą prowadził
defiladę."

Nic też dziwnego, że przemówienie
marsz. Śmigłego-Rydza wywołało zadowolenie w szeregach "OZN" i komentowane jest w tych kołach jako podkreślenie przez mówcę jego pełnej solidarności z akcją płka Koca. W tym
duchu charakteryzuje je też żydowski

"Nasz Przegląd", który określa zjazd
krakowski jako "zwycięstwo Ozonu".
Jest rzeczą wszakże charakterystyczną, . że wyraźnego, imiennego wskazania na "OZN" w przemówieniu marsz.
S>miglego-Rydza nie znajdujemy.
Dodać należy, że w przemówieniu
nie brak momentów, skierowanych
przeciw niezgodzie, panują.cej wśród
legionistów; akcenty te zawarte są
zwłaszcza w zakollczeniu. Czy jednak
zdołają one powstrzymać "dekompozycję", przejawiającą się w szeregach pił
sudczyków, zwłaszcza zaś ofensywę lewicowego ich odłamu, zmierzającą do
utworzenia tzw. "frontu demokratycznego"?

Kto uzupełni "Balladę
o wesołym nieboszczyku"

Wyrok śmierti na Gapa zatwierdzony
Potwo', -ny
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Śp. ks. Tadeusz PCGhe

.~.

Będz .in; 9.:8. --,, ·Dn. 6 bm. 'd o Bę
(Izina pociągiem ze Szwajcarii spl'owa(fzo~o z"doki ks. prob. Pech ego, proboszcza. tutejszej parafii. Ks. Peche
leczył się najpierw w 'Varszawie, póź
niej wyjechał na dalsza. kuracjQ do
SZK18.jcarii i tam życie z.akOllczył dn.
2g lipca br.

h' ..

Ks. Tadeu!'z _Peche urodził iQ 27
stycznia 1882 roku w Naramnicach ziemi Wieluń!'kief. W roku 190i po UkOllc~e_niu
szkoły
realnej w 'Ą' ars:r,.awie
wstąpił
do seminarium duchownego
we Włocławku. 'V roku 1908 ?Ostał
,";yświ('cony na kapłana i kolejno peł
nił obowiązki
wikariusza, prefekta
szkół średnich i probo!'zc:r,,'l. -paraf i i Bedzin. Eksportacja zwłol- odbYła się dn.
5 bln. z dworca to\\'aro\\'Pgo w Bp'(lzinie do koś cioła parafialnpgo. NazaJutrz o godz. 11 odbyłO się naboże{l
sf,wo: Po naboże{lslwie kondukt ruszył
ulicami Ko1łątaja, Małacho'\'skicgo
'i Sączewskicgo . na cmentarz. Prżed
~mentarzem ludność umieściła l~apis:

;.,Żeg11~p.1~/ d~, Pas.trirZU!" '" -pogl:zebie
'wzięło udział
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częstochowskim

katolickie oraz
społeczellstwo.

:

księży

z ks. biskupem
na czele, organizacje
całe

---
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Na marginesie

Przemówienie marsz.
. Rydza-Smigłego
Przemówieniu marsz. Śmigłego-Ry
'd za na tegorocznym zjeździe legionistów w ICrakowie pewne koła polityczne przypisywały duże znaczenie; wyrażano przypuszczenie, że zapoczątku
Iję ono nowy etap w polityce wewnętrz
nej obozu pomajowego oraz że będzie
zawierało ważne wskazania i dyrektywy z' tego zakresu. Dopiero przed samym zjazdem zapowiedzi te umilkły;
parę pism warszawskich podało nawet
informacj ę, że wbrew owym wszystkim
przypuszczeniom mowa marsz. Śmigłe
'go nie bQdzie posiadała charakteru
'p rogramowo - politycznego, lecz raczej
dostosowany do rodzaju samej uroczystości i że co najwyżej mówca uczyni
pewne aluzje do walk wewnętrznych,
tOCZących się obecnie w łonie obozu leg.i onowego.
Informacje te - trzeba stwierdzić
-- okazały się na .ogół słusznymi. Przemówienie marsz. Śmigłego-Rydza, jeśli chodzi o jego akcenty wewnętrzno
polityczne, nie wybiegało na ogół poza.
sformułowania, zawarte już w jego poprzednich wyst~pieniach. Polska znajduje się w położeniu szczególnie trudnym, konieczne jeRt więc zespolenie
sil calego narodu oto przewodnia
myśl ostatniego także przemówienia.
"Na tak ogólnikowo sformułowane tezy - stwi erdza ,,\\'ar5z. Dziennik Narodowy" - mogą s ię zgodzić nipwątpliwie
w zncy Polacy. Bóżnice poglądów zaczyI13ją się dopiero wówczas, gdy się przechodzi na wYl' a żuy teren polityczny, gdy się
chce ustalać i d e o log i ę, wyraźne c e l e
p o l i t Y c z n e oraz program i d l'I o g i,
którymi się do tych celów iść zamierza.
, "Tego wszystkiego nie znajdujemy w
prtemówi e niu marsz. Śmigłcgo-Iłydza. Nie
stawiał on sobie też zapewne takiego za-.ua, by & trybuny na Błoniach, wobec

~brod'ltiar~ ~dawal

C z ę s t o c h o w a, 9. 8. W tych
dniach Sąd Apelacyjny w Warszawie
zatwierÓ-.ził wyrok śmierci na ohydnego . mordercę ze wsi Bugaj pod Często
chową, Antoniego Gapa.
Jak już donosiliśmy Gap dokonał
trzykrotnie strasznego
morderstwa.
Przed dwoma laty zamordował swą
służącą i jej maleńskiego synka, zakopując
zwłoki obojga
w ogrodzie.
Zbrodnia ta przez dłuższy czas nie była wykryta.
Następhie Gap zwabił do swej zagrody trzecią ofiarę, wieśniaka Jachimczuka, którego ugodził znIenacka
w głowę siekierą. a następnie zarżną.ł

sobie sp"awę ~e swycli c~yn6w
brzytwą, po czrm ofiarę swą. wywiózł
do lasu i również zakopał.
Po kilku dniach jednak trupa nieszczęśliwego

wieśniaka

wygrzebały

psy i zbrodnia wyszła na jaw. W czasie śledztwa wykryto i poprzednie
morderstwa. Badania lekarskie wykazały, że Gap jakkolwiek jest jednostką psychopatyczną i pozbawioną
wszelkich moralnych skrupułów - to
niemniej jednak zdawał sobie sprawę
ze swych czynów.
Sąd Apel. opieraję.c się na oświad
czeniu biegłych wyrok śmierci wydany na Gapa przez Są.d Okręgowy w
Piotrkowie - zatwierdził.

Samobójstwo pary narzeczonych
IIlodzi

lud~ie

utopili się u, stawie - Dramatyc~ne
nie ~t("ol~ nar~e c~onej pr~e~ 1natkę

ro~po~na

uzbrojon~h w brzytwy. Jak się póź,..
n.ej okazało jednym z nich był szwagier Gładysza A. Anissimo. Napastnicy zadali swej ofierze kilka cios0w
brzytwami. Jeden z ciosów trafił Gła
dysza w szyję przecinając mu tchawicę i arterie.
Rannego w stanie bardzo ciężkim
przewieziono do szpitala Najśw. Marii
Panny, gdzie natychmiast dokonano
operacji.
1eden z napastnik6w został ujęty,
drugi zaś główny sprawca zbiegł i ukrywa się przed policją.
Jak siQ okazało napaść została dokonana na tle zatargów rodzinnych
maj ą,tkowych.

w wierszu K. Dobrzyńskiego -pt.
"BalIacLa o wesołym nieboszczyku", zamieszczonym w nrze 181 "Orędowni
ka", zakradł się bła,.d, który zniekształ
cił jedna,. ze strof. Mianowicie w strofie
ósmej powtórzono dwa razy wiersz
trzeci, natomiast czwarty opuszczono.
Icto z Czytelników pierwszy dorobi
brakujący wiersz
możliwie jak najbliższy treści rękopisu i prześle pod
a.dresem redakcji "Orędownika", Poznań, św. Marcin 70, otrzyma od au~
tora tom jego poezyj z autografem.
Były poseł

oszustem

R y b n i k, 9. 8. - Bezrobotny Wiktor Szulik z Popielowa zgłosił w miejscowym posterunku policji, że padł
ofiar~ oszusta. Szulik zwrócił się swe·
go .czasu do b. -posła NPR i Ch. Dem.
Ignacego Gwoździa z pro~b~ o wystlł;
ranie się o pracę. Gwózdz pobrał a
conto "starań" 9 złotyCh gotówki,
wziął wszystkie papiery Szulika i do
dziś dnia nie tylko że nie poczynił ntc,
by biednemu bezrobotnemu o pracę się
wystarać, lecz nawet mimo kilkakrotnych próśb nie wydał zabranych w
swoim czasie pa-pierów, co uniemożli
wiło SzuIikowi uzyskanie jakiegokolwiek zajęcia.. Na byłego posła sporzą
dzono donie.<;ienie karne o oszustwo
i, jak stwierdzono w toku docho~zen~
ma on już podobnych sprawek WIęcej
na sumieniu. (P)

'Vobec ciemności mustano zaprzedalszych poszukiwań i zostaną
one podjęta za dnia. Poszukiwania są.
bardzo utrudnione ze wzg1ędu na wielką głębokość stawu i znaczne zamulenie dna.
Zwłoki Kątnej ' otoczone były szlamem. -Przybyła na miejsce komisja
sądowo-lekarska przeprowadziła sekc.ię zwłok Katnej, która wykazała., że
'śląsku
śmierć nastą.pila skutkiem utopienia.
K
a
to
·
w
i
e
e,
9.
8,
, Wędł~g p'ą
Rozpoznanie zwfok KMne.i nastąpiło
głosek,
kolportowanych na. .Sląsku,
w dramatycznYCh okolicznościach, bowiem tożsamość ustaliła dopiero mat- kierownik sektoru ślą.skiego OZN p.
ka jej, zawezwana na miejsce, której Karol Grzesik, burmistrz miasta Chorozpacz nie miała granic. Dotąd bo- rzowa i marszałek Sejmu śląskiego,
wiem sądzono, iż oboje upozorowali mial zostać odwołany z_e swego stanotylko samobójstwo. Co było jego po- wiska w OZN na Śląsku przez . pIka
Koca i na jego miejsce ma zostać czawodem - nie wiado~o.
sowo mianowany -prezes zarządu głów
nego Zwia.zku Powstanców na Śląsku
sen. Rudolf Romke. Nie oznacza. to,
by p. Grzesik miał być w ogóle usynięty z OZN, a tylko ma być prze.mesiony- z eksponowanego stanOWIska
Gdy br~yt'wa ro~str~y ga spory 1najqtkowe
na. ŚIQ.Sku do stolicy. Czy w związku
C z ę s t o c h o w a, 9. 8. W ub. pią. szem a szwagrem jego Antonim Anis- z tym nastąpiłaby jego rezygnacja ze
tek przy ul. 'Wilsona obok mostu "ka- simo.
stanowiska burmist.rz.a. miasta Chorzocapskiego" doszło do krwawych poraNa przechodzą.cego obok mostu Z. wa i marszałkostwa Sejmu śląskiego
chunków między Zygmuntem Głady- Gładysza napadło dwóch osobników - nie wiadomo. (AJS)

IC a t o w i c e. (AJS). Prowadzone
dochodzenia w sprawie zaginięcia
pary narzeczonych 19-1etniej Heleny
l\:ątnej z Szopienic (Dworcowa 22) i 22letniego Cichonia z Janowa (""olności
8), l\tóry pl'z~- brł do Jano,'va na urlop
z garnizonu w Tarnowie, gdzie odbywa służbę wo .jskową, wobec' począ.tkowo ' oclmjenn~-ch -przypuszczeń do-prowadziło do ust,alenia, że zaszedł tu
fald wspólnego samobó.istwa.
Po . znalezięniu nad brzegiem cegi rnianego sta~y.u koło 'cmentarza w Janowie roweru Kątnej i czapki wojskowej Cichonia rozpoczęto przeszukiwanie stawu, które w sobotę doprowadziło do wydobycia zwłok Pierw-I
szej ofiary rozpaczliwego kroku, Ką.tnej.
.

stać

Z "Ozonu" na

Krwawe porachunki rodzinne

Wi!l~a manif!~ta[ia

robotników
narodowvth

w8i!I~~U

Odbyła się ona z okazji poświęcenia sztandaru "Pracy Polskiej" manifestują na cześć narodowej robotniczej Łodzi i jej przywódcy

B i e l s k o. (Tel. wł.)'. W niedzielę
od wczesnego rana do "Domu POISkie-1
go" w Biełsku wjeżdżały delegacje 1'0botniczych organizacyj z okolicy Bielska i dalSZYCh środowisk w ślicznych
strojach ludowych.
Na uroczystość -przybył -przedstawiciel zarządu głównego "Pracy Polskiej" p. Chaberski z 'Varszawy i
narodowe_i Łodzi adw. KoP rzvwódca.
J
walski, którego przyjazd r.amienił się
w ~~'wiołowlit manifp:-;tac.ię na cze~ć
narodowej, rObotniczej Łodzi.
O godzinie 10,30 wyruszył z "Domu
Pol~kiego" prawie Z-ty s ięczny pochód
na nabożenstwo do kościołn. parafialnego, gdzie na placu kO!~cielnym, po
przepięknym kazaniu o miłości Boga
i Ojczyzny - ideałem których sa,. symbole ' na sztandarze, ks. proboszcz w
otoczeniu duchowieństwa poświęcił
nowy sztandar i wręczył go chorążemu.
Po nabożellstwie nastąpił powrót do
ogrodów "Domu Polskiego", gdzie, niestety, projektowana akademia nie mogła. się odbye z powodu niepogody, w

rezultacie sale "Domu Polskiego" nie
były w stanie pomieŚCiĆ wszystkich
uczestników uroczystości. Na estradzie ustawiono poczty sztandarowe
kilkuna.stu organir,acyj, po czym odśpiewano "Rotę" Konopnickiej, a prezes okręgu red. ZajQ,czek powitał
przedstaWicieli władz, organizacyj i zebranych. Dalsze przemówienia powitalne wrgłosili pp. Franiel z G. Śląska.,
Nowicki z Zagłębia Dą.browskiego i
Lalpwicz z Sosnowca. Patl·on organ izac~'j narodowych lt:'l. Slapa ·Wł. \vy_

g/?sit pi~kne 'prz~mówie~ie, ' 'peh~e ';1mlło~Ya.l11a .naJwyzszy~h l~~palow, łakl~

przrsw1ecaJą

organlzacJl
~ałozoneJ
przez ks. Stojałowl:>kiego.
Jako drugi na mównicę wstę.pił witanr owacyjnie adw. Kowa1ski, który
wygłosił
zasadnicze
przemówienie,
pełne mocnych akcentów politycznYCh.
Następnie przemówi-! wiceprezes "Pracy Polskiej" z Warsza.wy p. Chaberski. W międzyczasie najmłodsi praco~nicy "Domu ~ols~iego': recytowali
uh, ory DoboszynskIego I Bartyzela.
Nadesłane na. uroczystość depes1.e i li-

Robotniciy bielscy
adw. Kowalskiego'

sty odczytał red. Zajączek i p. Bart yzel. Specjalnie gorąco przyję-to depeszę
ks. prałata Prądzyńskiego z Poznania
i redakcji "Orędownika".
Krótko ale płomiennie przem6wił
p. B.artyzel, który także od chorążego
odebrał ślubowanie. Na zakończenie
przemawiał delegat robotników-górali
p. Zoń i deklamował robotnik p. J.
R ącz k a.
Prpr.es okręgowy "Pracy P01skiej"
red. Zając7.ek 7.łożył podziękowanie
przrbylym. Uroc7.ystoM 7. ak 011 czon o
odśpiewaniem "Hymnu Młodych" i
"My chcemy Polski Narodowej". Okrzykom i owacjom na C7.I'SC przywódców i Wielkiej Polski nie było
kolJca.
Uroczystość bielska, w której robotnicy-narodowcy widza,. i czują swą
siłę oraz krzepią duchowa,. moc do wał
ki o lepsze, jaśniejsze jutro dla P l-ki
i siebie - pozostanie długo W pamięci
a sztandary "Pracy Polskiej", rozsiane
już dz~ś po cał~j f'olsce, poprowadzą
robotmka polsklego w bój o " ' i<>lkt

I
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dnia 26 czerwca 1935 r. Nr I. - 119-1133-0rg-35.
"Równocześnie udzielam Panu zaliczkę na przeniesienie w kwocie 380

Naiwi~kszym powabem kwiatów iest -

"Dyrektor Izb~ ' Skarbowej Kossjor.
"Zwolniono dnia 19. 7. 1937.
"Naczelnik Urzędu Rolecki.
,,(Okrągła pieczęć Izby Skarbowej

•

Henryk ZAK - Poznań

Grudziądzu ) ."

,, ( Okręg-ła

pieczęć

Urzęclu

wego w Wejhero{."ie)."
·Wszelkie komentarzc
zbyteczne.

Znany

Skarbo-

uważamy

za

P 28 724/Ż 780

przemysłowiec łódzki
popełnił

samobójstwo

ro~strojlt

nerwowego

po~balt:it sit: i 'ycia u:ystł'~(tfeln ~ )'ewolweru

nicmiecki ~I a r c in Bchaim zbudo-

wał po szcregu podr ó ż y w r . 1'100 pierwszy

globus. ObecnIe rodzina wielkiego żeglarza
ofiarowała cenny dar m uzcum narodowemu ~ .1\orymberdze. Na zdjęciu pierwszy

globus.

Na uboczu

Dzieje jednego protestu
vV ,,"'arszawskim Dzienniku Naro-

0.0\\ ~ nl"

czytamy:

tragicznego kroku był rozstrój nerwowy.
Dla firmy tragiczny zgon Hermana
Goepperta jest boI esnym ciosem. Jak
zdołaliśmy ustalić, tragicznie zmarły
cieszył się wśród swoich podwładnych
pracowników ogólnym sz.acunkiem.
Śp. Herman Goeppert liczył lat -'8
i pozostawił żonę
troje dzieci.

. L ó tl Ż, 10. 8. - Wczoraj, w ponicdZlalek, w godzinach popoludniowych
współwłaściciel j gló,,"n.v d~Tektor ;'nanej fahl'.lki kapelusz~· pod firmą Paw~ł Goeppert w Lodzi, Hel'lnan Goeppert pozbawił ~ię ;;~cia w~· strzałel1l z
rewol weru w czasie Ul'zędowania we
własnym gabinecie. Przyczyną tego

Wielki proces komunistów wŁomżv
Na lau';e oskarionych ~asiedli d~ia'ac~e kontunisfyc~ni
# Za'l'nb"owa, naturalnie sami Żyd~i i Polak bc~wy~na
niou:iec - S({d ska~al ich na kary do 6 lat wi<:~ienia

L o m ż a , 9. 8. \V miejscowym znał oskarżonych winnymi zarzucane,.. W dn. 24 czerwca rb. odbrło się w
Wejherowie protestacyjne zebranie u- Sądzie Okręgowym trwał przez trdziell go im przestępstwa i skazał Etelę Folproces żyda-komuny zambrowskiej. 0- lender na sześć lat więzienia, Berka
rz~dników w sprawie zatargu wawelskiego. Ka zebraniu tym po silnych skarżeni komuniści należeli do dnia 4 Sokoła i Berka Haitera na cztery lata
atakach na kler, zaproponowano do czerwca 1936 r. do Komunistycznej wit;'zienia, Chaskiela Kohna, Smla Luuchwale'n ia potępiającą. ks. metropolitę Pal~tii Polski i prowadzili akcję, zmie- stika, Henryka Tepera i Józefa WolrzaJącą, do dokonania przenl0cQ, zmiaskiego na dwa lata i sześć mieSięcy,
Sapiehę rezolucję. Nad rezolucją. nie
ny ustroju pallsiwa pOlskiego.
Chinkę Hatusicwiczó,,,nę, Libę Hauszostała otwarta dyskusja, lecz od razu
\V tej . zbrodniczej robocie prym manównę i Chanę GOl'enównę na dwa
poddano .ią. pod głosowanie. PrzewodtrzymaŁa Zydówka, nauczycielka szko- lata więzienia, Złatę Jabłonkównę i Eniczący stwierdził jednomyślność. Na
ły powszechnej \V Zambrowie, Etella sterę Smolarówl1e na jeden rok wię
to poprosił o gło~ sekretarz Urzędu Follender, działają.ca jako pełno moc- zienia.
Skarbowego w " Tejherowie, Klemen- nik wydziału wojskowego zambrowNadto ~' sz\'scv skazani komuniści
towski, zaznaczając, iż "jako katolik, skiej komun,\'. łIinka Hatusie"'icz, U- wyrokiem s~du · zostali pozbawieni
nie może się zgodzić na uchwalenie ~a Hausman i Perła Ismach pracowały praw pubhcznych i hOl1oro'''''ych na lat
podobnej rezolucji, dopóki nie są. zna- Jako lę.czniczki w tym komunist.rcz- pięć. Innych oskarżonych uniewinne mot~-~'Y, które spowodowały ks. Sa- nrm wydziale wO.iskownll Chana Go- niono.
piehę do przeniesienia zwłok" .
Da1ej ren, Złata Jabłonka, Estel'a Smolar
Na margine!'ie spra~' ~' zambl'ownie pozwolono mu już mówić i zebranie jako czŁonkinie bn·gadyszturmo\\'e.i, skie.i ż~ do-komuny warto podkreślić
zamknięto. \Yynikiem tego było zawieBerek Raiter, Cha~kicl Kohn, Sml Lu- jeszcze i ten moment, że wszyscy 0szenie następnego dnia w urzędowaniu ~tik, Sz~ ja Porlnowicz, Henr.,:k Teper, skarżeni są, w~· znania mojżeszowego,
p. Klementowskiego i ~'Teszcie załą Chaim Ejno, ,Józef Wolski. Lejzor a jeden z Polaków oświadcz~'ł, że jest
czona decyzja Izby Skarbowej w Gru- Brot, Jan Zal'emba b,'li czlonkami ko- bezwyznaniowcem. A wit?c Żydzi rozdziądzu.
munistycznej komórki wojskowej.
noszę.c ZRl'a7.ę kOlllunist'·czna,
wśród
Na czele zaś komulli:3tnznego ko- Polaków. szerzą.c wśród nich bezw)""Decrzja ta brzmi następująco:
mitetu dz:iclnicowego w Zambrowie znaniowość, wolnom\"Ś1 icielsb\'o, sami
"Izha Skarbowa w Grudziądzu
stali Ż~' dzi Hel'sz Sendak i Berek So- tl'7.~- ma.ią.. si~ s'"ej rcli,c:di. Już '''ielu kaKr. 1. - 725-1-46-0s-37
koł. Sąd po przesluchan iu liwiadków tolików komuna pozbawiła ,dary i wypl'okuratol'a Du- strychncła na dudków.
Grndzi~dz, dn. 15 lipca 1937 r . i po przemówieniu
szyńskiego i dwunastu obrOliców u. "Do Pana.
Alojzego Dominika Klementowskiego
sekretarza. administracyjnego
w Urzędzie Skarbowym
.
' .
w Wejherowie.
3.000 tdośc;an w karnych s~eregach Stt'. Nar.
"Na podstawie art. 65 b ustawy z
państwowej
dnia. 17 lutego 1922 r.
P i o t r k ó w, 9. 8. - Na dzieli 8 bm. fakt, że w ubiegłą, niedzielę piotrkowsłużbie cywilnej w brzmieniu
rozpo- Stronnictwo Narodowe \" Piotrkowie !'kich ,.fołksfrontowców", usiłujących
rzą.dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
naznacz~-ło
w \'rolboJ'zu na rynku przemÓWić do luc1uości, sromotnie
z dnia 7 października 1932 r. (Dz. U. R. zgromadzenie publiczne.
przepędzono i poturbowano.
P. Nr 87 poz. 737) uchylam zawieszenie
Punktualnie o godz. 12,30 do zgroPrzez caly czas trwania zgromaPana w pełnieniu służby, zarzQ,dzone madzonych w liczbie 3 t~-s. osób prze- dzenia nie padł ani jeden okrzyk pl'zeprzez Naczelnika. Urzędu Skarbowego mówił p. Majak z Piotrkowa, następ c1wnr. aczkol"·iek wst~p był każdemu
w 'Yejherowie pismem z dnia 25 czerw- nie pp. Piekarski i Gampf.
dozwo 1on.'-.
ca. 1937 Nr H-47.0rg-37, doręczonym
Mówcy podkreślili charakter dzi3 t~' s. chłopuw swa powagą. i skuPanu w dniu 25 czerwca. 1937 z powodu siejszej " raIki, jaka prowadzi Stron. pieniem stwierdziło, że chłopi twardo
naruszenia obowiązków służbowych z Narod. z żydo.komuna. Oklaski i entu- stoją przy idei narodowcj. Okrzyki na
art. 25 powołanej na wstępie ustawy, zjazm, z jakim zgromadzeni pJ'z~'jmo cześć Stronnictwa Narodowego zebrapopełnionych przez to, że poniżył Pan
wali przemówienia, wskazy\Vał~"
że
ni podchw.\"Cili żywiołowo.
poważanie
i zaufanie stanowiska. u- 'Volbórz i okolica są, narodowe i żydo
Należ~' zaznacr.~ · ć, że nawet jednego
komuna nie ma tu nic do roboty.
rzędnika państwowego przez publiczne
afisza, zapowiadającego wiec, nie rozNailepsz~ · m
do,""odem tego jest klejono. (Mor)
zgłoszenie protestu przeciwko powzię
tej uchwale potępiającej czyn ks. biskupa Sapiehy w sprawie przeniesienia zwłok Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Więlka. manifestacja

narodowa wWolburzu

°

.-

"Równocześnie przenoszę Pana l': urz~du w dotychczasowrm charakterze

sekretarza administracyjnego do odwołania do slużby w Urzędzie Skarbowym w Dzialdowie oraz udzielam Panu 3-dniowego urlopu na przeniesienie.
"Rozwi;p:anie stosunku służbowego
może nastąpić w myśl art. 62 ustawy o
pallsh,'owej służbie cywilnej, każdego
czasu za trzechmiesi~cznrm wypowiedzeniem.
"Z,,'alniam Pana również z obowiąz
ków kierownika działu wymiarowego
oraz z obowiązków zastępcy Naczelnika Urzędu, k lóre pełnił Pan na pod- .
_tawie zarz~dzel1 Izby z dnia 6 kwietnia 103:> r. I'ir L - 211-12ł-Us-;):J i z

65 domów iydówski(h ulegnie rozbiór(e

nD?;itc.,tJ/ ~biefJ okolic~ności"

-

teedl'ug

itydowskiego "Na-

s~ego Pr~eglt{tllt" i nie d?;'i wne,
lec~
slus~ne
~aJ'~({d~enie
tclad~ administracyjnych Niechlujsttcf', właściwe bJ'udnej

,

rasie

pr~yc~ną ~ar~({d~enia

Koń s k i e-, . 9. .8.
'Vladze adminislracyjne w Szyclłowcu, w powiecie
koneckim, wydałY zarządzeriie, aby 6i)
domów żydowskich ze ,yzględów estetycznych zostało zburzonych. \V zwiQ,zku z tym "Nasz Przegląd" donosi:
"Do \Varszawy przybyła wczoraj d~
legacja ludności żydowskiej w Szydłowcu.
Delegacja zwróciła się do
Centr. net. i Drobnych Kupców żydowskirh z prośbą o podjęcie interwencji \\ n..-iązku z akcją. burzenia
domów żydow::,klch
w
S'zydlowcu.
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Śp. lJe'ł'nwn Goellpcrt w lJ'ł'~yst~pie

Ż.,glarz

zapach

N ajwiększym powabem k o b i e t y są
czysta i świeża cera i pIękne, p u s z ys t e włosy.
Mydło TROPJKA daje z d r o w ą i czystą cerpo
Krem MIAFLOR udelikatnia cere,
Lotion MIA wzm~cnja włosy l usuwa łupież,
oryginalne z firmy

złotych.

w

Strona S

władze .administracyjne zarządziły rozbiórkę (ji) domów rzekomo

Tamtejsze

ze "wzglQdu urbanistycznych". Dziw'nym zbiegiem okoliczności wszystkie
domy, mają,ce ulee rozbiórce, należą,
do Żydów."
Przed tygodniem podczas zwiedzania. Szydłowca, stwierdziliśmy nieestetyczny i niehigieniczny wyglą,d
miasta. Przyczyną tego jest 80 pct
mieszkailców ŻYdów, którzy swoje potrzeb y niejedłlflkrotnie zalatwiają, pod
"kirkutcm", na pod\lurku, a nawet

I

pod progiem swoich domów, które raczej przypominają. jakieś nory.
Dlatego dobrze się stało, że władze
wrdały nakaz zburzenia tych domów,
które szpecą starożytny Szydłowiec.
"Dziwny zbieg okol iczności", jak piszą.
Żydy, polega na tym, że w Szydłowcu
80 pct mieszkańców i stanu posiadania jest żydowski. Więc polskiego
nie ma co niszczyć.
\y.yrażamy nadzieję, że interwen..
cja Zydów u władz nic OChlic!'ie skutku. (B)
ŁÓDZKIE

WIDOKI

,.Łapaj zająca fł
Ł ód ź, 6, 8. Onegdaj w godzinach
popołudniowych
przeChodnie
ulic
przedmieścia Łodzi Chojny byli
świadkami i uczestnikami pociesznego

i jedynego w swoim rodzaju widowiska.
Mianowicie, gdy grupa. robotników,
spieszyła przez pOla ku miastu na popołudniową. zmianę, nagle zerwa.ł się
z pobliskiej bruzdy za.ią.c. W sercach
naszych poczciwych tkaczy i przędzal
ników, odżył na widok lśniąCYCh w
słollcu łydek
szaraka, atawistyczny
duch św. Huberta.
Rozwini~ci w tyralierę, otoczyli zajączka ze zdradliwym zamiarem ukrócenia mu Jego zajęczej SWObody. Zając jednak, wiedziony instynktem, widząc drogę na pOla zamkniętą. uważał
za wskaza.ne skręcić ku rogatkom
miasta. Niebawem też znalazł się na.
ulicy Rzgowskiej i biegnąc wzdłuż
niej, okazywał przy tym całkowitą,
ignora.cję dla przykazań o zachowaniu
się na jezdni.
Oczywiście
wśród
przechodniów;
na widok biegną,cCF;O zają.ca, znalazłQ
się wielu amatorów zajęczej pieczeni,
którzy niebawem zasilili szeregi przygodnych myśliwych, w tym pociesznym polowaniu, obfitują,cym w arcypocieszne momenty. Zajączek bowiem,
mimo, że odżywiał się kapustą, wcale
nie miał kapuścianej głowy i okazał
nie mniej zm~' słu strategicznego od
swoich przcśladowców, przewyższają.c
ich ponadto o całe niebo zwinnością
i charakterem w nogach. 'V najwię
ksz~rm ruchu, przysiadał
co chwila.,
strz~ ' gł uszami orientuią,c się w mig
w rozkładzie luk i unikaią.c dowcipnie
"pól śmierci". Gdy jednemu czy drugiemu z przygodnych myśliwych zdawało . się że już, już posiadł cenną · pie
czeń ta nagle robiła zręczny zwrot
i zręcznym, a raczej "zmożonym" łu
kiem dawała drapaka przez niebaczną
szparę między nogami, kiwając w~' 
mownie ogonkiem leżą.cemu na szano-

wnym brzuchu, niedoszłemu uczniowi
sportu św. Huberta.
A zajączek biegł dalej. Przeklinając w duchu kocie łby ul. Rzgowskiej",
zajączek w pewnej chwili zdumiał się
bardzo na widok
nad.ieżdżającego
tramwaju, ale wnet ocenił on ten nowy dla niego obiekt, jako sprzęt strategicznie pomyślany specjalnie dla zajęcy, przv którym można się schronić.
Oczywiście na widok pędzącego tłu
mu znalazł się także i pOlicjant.
Zajączek na widok granatowego munduru, stanął jak wryty. Ale · po chwili
już wymowny ruch pOlicyjnej pałecz
k.i, ~kłonił osobliwego spacerowicza fil)
nagłego skrętu w boczną, ulicę (WóJtowską), czym okazał wiele taktu dl&
władzy
i uszanowania istniej~cych
przepisów, czego nie można pówiedzieć o jego dwunożnych prześladow
cach, polują, c~7 ch wprawdzie bez morclercz~' ch instrumentów, ale też bez zezwolenia.
Semper fideli~ - nóżki zajęrze wy_
szly z tej walki ulicznej "obronną. nogą", unosząc po zawiIrch
peJ'egn'nacjach przez bocr.ne ulice cal~, ~kórę i
jej zawartość, na graniczne pola ku
lepszej przys:dości.
Zmęczon~'m gonitwą, "s7.lakiem zająca" "myśliwym" przesłał jeszcze na.
pożegnanie "oko", darza,c ich następnie
7.a.miast pieczeni pokrzepia.ią.c~- m wi_
dokiem oclwl'otnrj slrony medalu ..
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Za

prżybyli

do Vliednia i zamieszkali w
Hotelu 81'i<,to1. KastępIW dzieiJ. pob~' 
tu księstwo Kentu poświęcą. na zwiedzenie muzeów i miasta, po południu
zaś wyjadą. autem w kierunl{u połu
dniowym. l'vlożliwe jest, że w drodze
do Jugosławii zatrzymaj,). się u księ·
cia Windsor na zaml{u \\'asserleonburg.

~z:nali" 'N'

szczególnie dużo Żydów z Koła i Turku. Jui · przy stawianiu straganów
chrześcijanie nie chcieli stać razem z
ż y dami, w następstwie czego Żydzi ustawili swe stragany po lewej ~tronie,
chrześcijanie zaś po prawej.
Na rynku panował ·spokój. Grupki
Młodych S. N. pilnowały porządlm.
Z chwilą ukazania się transparentu
z napisem "Popieraj handel chrześci
jUllSki", \'I'szyscy obecni na targu Polacy opuścili żyd.owską stronę, obleg·ając stragany chrześcijańskie.
Rozda\yan.o przY tym ulotki poucz.ające o
konieczności
odż~r dzenia handlu polskiego. Bóikot Żydów udał się znak 0micie.

Skarb w słoiu pod
Nie~wykle

otUcryc;e robotnikóttJ

I

podłoga

po(lc~as

ro~bió,,.ki

dO'uut

Bargłowi i wybudował sobie no·wy.
Federl{iewicz zapomniał o przechowanym skat'bie, Podczas pracy przy rozbiórce domu robotnicy odnaleźli sJój
z pieniędzmi, lecz nie chcieli zwrócić
byłemu właścicielowi. Dopiero na skutek intel'\vencji P. P. pieniądze zwrócono Federki9wiczowi. (wl)

B r z o z Ó w, 9. 8. - Przed czterema
laty właściciel młyna pal'O\Tego Apoloniusz Federkiewicz ukrył \V obawie
przed złodziejami 1.7GO zł i 16 dolarów
w słoju, który schował w S\\ oim domu
pod pOdłogę.
,Obecnie Federkiewicz sprzedał stary elom niejakiemu \Vładrslawowi

bd.
"
le ę Złe "czynu
W Str. LUdowym
.
Ł ó d ź, 9. 8. - Stronnictwo LUdo-l

we, ostatnio grawitujące ku lewicy,
co szczególnie przejawiło się na terenie województwa łódzkiego, obecnie
przystąpiłO do zorganizowania masowych manifestacyj
i
uroczystości
chłopskiCh w ramach dnia "czynu
chłopskiego" w dniu 15 bm.
Podobne zamierzenia istniały w okręgU łódzkim i poczynione już były
przygotowania. VV ostatniej chwili, jak
się dowiadujemy, prace nad zorganizowaniem "czynu chłopskiego" na terenie obwodu łódzkiego zostały przerwane, a co za tym idzie, nic będą 7,4)rganizowane uroczystości Stronnictwa
Ludowego.
'Yedług posiadanych przez nas informacyj, wstrzymanie się orgal1iz.acji
łódzkiej Str. Ludowego od zorganizowania manifestacyj podyktowane zostało t.rm, że wpływy tego stronnictwa
ostatnio spadły do minimum i liczono
sic z fi,askiem manifestacyj, co naraziłOby organizatorów na śmieszno.<§ć i
daJo broń do rQki przeciwnikom politycznym.

Kalisza

Ghetto ·,.yuholl'e we Wltulyslawotvie
o n i n, 9. 8. Na szosie Konin Turek leży miejscowość Władysławów
licząca okolo l.;(JOO mieszkal1ców.
Do roku 1935 Władysławów był
miasteczkiem, obecnie wioską. Co środę każdego tygodnia odbywają się tzw.
targi, a co drugi miesiąc jarmarki.
Przed zorganizowaniem Stronnictwa Nar. było we vVłaclyslawowie 40
pct Żydów, z chwilą zaś zorganizowania Wydziału Gospodarczego Str, Nar.
dzięki któremu z dnia na dzień powiększa się polski stan posiadania obecnie Żydów jest 20 pet. Młodzież
narodowa prowadzi staly bojkot sklepów żydo,,· skich, który odnosi skutek.
W środę, dnia 3 bm., .iak zwykle odbywał się targ, na który przyjechało
I{

"Zawisza Czarny" wHolandii

H a g a. (PAT) Na Holendrów przybycie "Zawiszy Czarnego" wywarło
głębokie wrażenie, o czym
świadczą
niezwykle obszerne i szczegółowe artykuły i opisy statku.
"Za w isza Czarny" l)odibił sobi~
głównie dlatego serca Holendrów, poniewę,ż,
jal{ stwierdzają artykuły,
t,jest to typ okrętu. którego flota holenderska już nie zna, bo g.o zapomniała, a przecież przodkowie dzisiejszych
żeglarzy hol,e nc1erskich na takich wła
śnie statkadl zdobyli sobie sławę świa
tową, niejednego zatem z nich zainteresuje zwiedzenie "Zawiszy Czarnego"
celem zrobienia porównal1, jak to da wniej ojcowie jego puszczali się na'podDój mórz, a jak to obecnie podróżować
można z wyrafinowanym komfortem,
którego przodkowie nasi zupełnie nie

przykładem

Żydzi wolą komunistów
Niel)OJ·o~'U-n'ł.ie.,.,ia

Łó

d ź, 9. 8. . W

w socjalistyc#nej rocbi-,..,:ie

związku z akcją,

włókniarzy, odbyło się między

partyjne posiedzenie przedi'tawicieli partyj
socjalistycznych p01skiej. niemieCkiej
oraz żyd<nvskiej, jak również związków, zgrupowanych przy tychże partiach.
Ze strony kierownictwa PPS. i klas.owych związków wysunięte zostały
zarzuty, iż ostatnią· opozycję przeciw
stanowisku
związku
klasowego w
sprawie sporu o płace włókniarzy zainicjowali Żydzi, którzy jednolicie poparli opozycję związkową.
Na tle trel1 zarzutów doszło do r.oz·
dźwięku,
albowiem z d,r ugiej str.ony
bundziści
niedwuzllacznie
zarzucili
Niemcom socjalistom, iż pozostają w
ścisłym kontakcie z przemysł.owcami
niemieckimi, w .łódzkim włókiel1nictwie bardzo licznym, odnośnie zaś
PPS., stracili zaufanie do kierownic-l
twa, które wskutek swego ugodowego

stanowiska, nie potrafi poskromić co
raz bardziej przenikającego anty:semityzmu do szeregów PPS, i klasowych
związków.

Po .ostrej wymianie zdań posiedzenie zostało przel'\\'an0 bez powzięCia
uchwał
VI'
sprawie planu jedn~litej
taktyki.
Jak nas informują z drugiej strony
zaognienie stosunków między żydami
i polskimi s.ocjalistami ",zr081.o, co ma
swój wyraz ,~r popieraniu przez Żydów
komunistów, występują. cych mas.owo
11a terenie or-gani1.aeyj socjalistyczn~'ch i klasowy('h związków zawodowych a to z tej racji, że podlegające
,..'pływom komunistycznym masy, są.
bardziej uodp(}rniom~ na antysemityzm, jak to zresztą. w swych uchwałach stwierdzają robotllic,y żydowskich
1W. zawod.owych i z tej racji
wspólpraca z nimi jest bardziej na rękę Ży
dom.

Z okazji 700-1ec1[\ Berlina odbyły się na
stadionie olimpijskim przedstawienia historyczne, obejmujące siedem minionych
wieków historii Niemiec. M. in. udział
biorą oddziały Krzyżaków. Na zdjęCiu widzimy fragment generalnej próby.

W dniu wczorajszym odbyły si~
dwa loty na wysokość. Kpt.
Makowski (Toruń) wzbił się na wySQkość 2.680 m, a Dudzik (Kraków) na
2.020 m. Od tej cyfry do oceny kwalifikacyjnej należy odciągnąć liczbę 500,
na której to wys.okości zawodnicy zostali odczepieni od holujących samolotów.
Zawody trwać będą. bez przerwy codziennie aż do dnia 15 bm. Loty Qdbywają. się w godzinach przed i popołu
dniowych.
również

Zwycięstwo Jędrzejowskiej
Nowy Jork. (PAT). VV między
narodowym turnieju tenisowym klubu
East Hampton w Kong Island Jędrze
jowska zajęła pierwsze miejsce, bijQ.e
w finale łatwo trzecią. rakietę Ameryki
Fabyan-Palfrey 6:2, 6:3. W grze podwójnej Jędrzejowska grając z Bundy
przegrała w ptj1finale.

Kolarstwo
5 nowych rekordów świata ustalH francusl,i kolarz Pequeux na torze Vigorelli
pod I\[ediolanem.
2.000 mtr. ze startu z miejs-ca :.- 2:2~,2.
Poprzedni rok ord ustanowiony był w r.
1923 przez Szw·ajcara Oscara ES2~a. iwyno"
sil 2:28,2, 1 mila - 1 :58,2, 3.000 ID 3:45,6,
2 mile - 4:04,4, 4.000 m - 5:G5.

Piłka nożna
Zwycięstwo
wysunęło

Duto i często się mówi w sferach "sanacyjnych" o tzw. "spadku po Józefie Pilsudskim". Sprawa tego "spadku" nie była jednak dotąd przedmiotem wyraźnych
rozważań na f:;lmach prasy. Dopiero niedzielny "Czas" poruszył ja, w artykule mówiącym o co idzie, bo właśnie zatytuło
wan ym .,Spadek po Józefie Piłsudskim".
W art.ykule tym "Czas' pisze o zamienianiu Józefa Piłsudsk.iego "na bilon po.
trzebny dla załatwiania groszowych porachunków chwili bieżącej, ella udowodniania, czy p. Hrabyk z "Kurierem Porannym", czy jacyś panowie z "PallsŁwa
Pracy", czy p. Czarnocki z "Dziennika Porannego", czy może p. Rzymowski z Qrganu p. Henryka Lukreca "Epoka", czy
wreszcie p. Enelelman z "Zaczynu" jest
lepszym, najlepszym, jedynym, najautentyczniejszym piłSUdczykiem i kontynuatorem Józefa Piłsudskiego."
Óbce nam sa, naturalnie owe "grosz 0we" - jak pisze "Czas" - porachunki w
obozie "sanacyjnym". Notujemy je jako
:c harakteryst;yczny objaw "dekompozycji"
:w tym ?bOzle. ' .
..1
Ponoc odbywaJą SIę tam rówTIleż pO-I
rachunki, że tak powiemy "złotowe", które obejmują ludzi o wiele wyże.i stoja,cych
'W hierarchii "sanacyjnej" od pp. Hiabyków i Lukreców. Sprawy tych porachunkó:v ,,~zas" ~twarcie ni~ por~sza, choci~ż
zaJlnuJ.c ~o mch (czy tez w mch) .stanoWIsko oswlad?zaJąc,. że "formalme. ~y)ko
dwóch ludZI z posród będących dZIslaJ u
·wladzy ma prawo powolywać się na rolę
spadkobierców Piłsudskiego: Śmio-Iy i

Z zawodów szybowcowych

30 pct km przy oSią,gniQciu celu przez
lotnika. Przy przelotaCh grupowych
piloci otrzymują nadto Z5 pct knl przebytej trasy dodatkowo.
Z dłuższych s.obotnich lotów wspomnieć należy lot kpt. Makowskiego (Toruń),
który na szybowcu "C. W.-5"
wylądował pod Galewicami (165 km).
'vVl'esżcie pod l\l[ilosławiem, w odleglości 83 km od Inowrocławia, wylą.do
wali Żabski (Lwów) na szybowcu
lIP. W. S.", Blaicher (Poznal'l) na
,.W. O. S." i kpt Brzezina (Toruń) na
"Orliku".

w Inowrocławiu

Rozpoczęte w uh. tygodniu zawody
szybowcowe w Inowrocławiu wywołały
wśród miejscowego społeczeilstwa i catej okolicy olbrzymie zainteresowanie.
Szczególnie licznie zgromadziła się na
lotnisku publiczność \V ub. niedzielę.
Wiele osób p,rzyjechało również z dalszych stron, do czego przyczyniły się
duże zniżki kolejowe (50 pct), ],(tóre
6
potrwają do dnia 1 . bm.
Dużo emocyj tak widzom Jak zawodnikom sprawiły ostatnie dwa dni,
1zn. sobota i niedziela.
\V sobotę w godzinach popołudni 0wych 5 szybowców lądowało na Śląsku
niemieckim. Najdłuższym lotem w sob t
,·ć·· 0-1'
d'k
o ę pOSZCZyCI
SI.ę mo~
za:w o l1J
s?, koły . s,zybowc?weJ w Mlłosne) Henryk MIllcer, ktory na szybowcu "SG
3-bis" wylądował pod Brzegiem (Brieg)
w rejencji wrOCławskiej, robiąc około
250 km. W tej samej okolicy pod
I{arlsruhe (235 lon) opadł pilot Gawor~k' (L ' )
, 'b·
SG 3" P d
~ l
wo~'I' na SZ) owcu"
-. .
o
Wroclawlem, a WlęC w odc1alel1JU okoBeck."
o
ło 210 km od Inowrocławia wylądowali
Jak wiadomo, są kola "sanacyjne", któ- Błażejewski (Lwów)
na szyhowcu
re mają odmienny pogląd na tę sprawę, "V\!. O. S.", DziurzY11Ski (Lwów) na
odrzuciw~zy "fon;nallla," jej str~nę. G~y-"P. W. S." i Weigl (Lwów) na "S. W-5".
by ".Czas odsłomł te poglądy, I,C.11 kulISy Jeżeli chodzi o ostatnią trójkę to z gój objawy - byłoby to bardzo CIekawe u.,
' .
Itosunkowanie się do zagadnienia nazy- ry zapo~ledzlala on.a lądowame we
wanego ,spadkiem po Józefie Pilsud. \VroclawlU, był to WIęC tzw. lot doceskim".
'
lowy, za który dolicza się specjalnie

I

Naj dłuższy lot 305 lim
Najlepsze - jak dotąd wyniki
dała wczorajsza niedziela. Pilot Urban
(!;zkoła szyb. w Mił.osnej) na szybowcu
typu "Mewa" wylądował późno wieczorem pod Olkuszem, pl'zebył więc
z Inowrocławia trasę powietrzną wynoszącą. około 305 km. W obecnYCh
ogólnokrajowych zawodach szybowcowych jest to Jot naj dłuższy.
Poza tym z ważniejszych przelotów
wymienić należy następująae.

Zawodnik Góra (LOPP) na szybowcu. "S. G. 3-bis" wylądował pod Częslo
chową. (250 km), Żabski (Lwów) i Offierski (Katowice) na szybowcu typu
"Orlik" wylądowali pod Piotrkowem
Tryb. (190 km), kpt. B1ailCher (Poznań)
koło Rawy Maz. (180 km), Wróbel (Katowice) na "Komarze"
przebył trasę
125 km. Reszta zawodników lądowała
poniżej 100 km.

AKS nad Warszawia,nkl\

drużynę

chorzowską

sze miejsce w tabeli ligowej:
1. A. K. S.
13
2. Cracovia
13
3. Wisla.
10
4. Ruch
11
5. Warta
10
6. Warszawianka
12
7. Ł. K. S.
8. Garbarnia

~ Pogoń
10. Dąb

12
11
10
18

na. pierw.

21
19

a

14
13
12
10
9
8
O

00:14,
34:9,
25:9,

2() :12,

I

19:10,
21:31,

27:25,

18:24,
9:15,
0:54.

I

O WEJśCIE DO LIGI
Końcowy

sili

stan walkI w lrTupacł! l'rUd8tt1f'ia

następująco:

I grupa:
1) Polonia Warszawa 8 p., 15:8 bramek,
2) liry! TOlUll l p., 14 :14 bramek.
3) Union·'l'O\lrlJlg Łód7 6 p., 14:16 bramek>
4) HCP PozIIań 3 p. 8:13 bramek.
II gr'lpa:
1) Bl'ygarla CZĘstochowa 7 p., 10:5 bra.m~k,
2) N~Pl'zód Lipiny 3 p , 7:8 bra.rnek,
3) Podgórze Kraków :2 p .. 8:13 bral'Mk.
III ,rupa:
1) Unia Lublin 8 p ., 12:12 bramek,
2) Resovia 7 P,. 20:10 bramek,
3) Rtrzelec 6 p., 8:10 bramek,
4) Revera 11 p .• 7:15 bramek.
IV grupa:
1) \VKS Śmigly Wilno 8 p" 18:6 bramek,
2) ,VKH GI'oc11ICJ <I p .. 11 ,13 bram~1r
3) Ruch Brześć 1 p .. 4:12 bramek.

Wioślarstwo
W dniach od 13 do 15 sierpnia odbQd"
się w Amsterdamie zawody wioślarskie o
mistrzostwo Europy. \V zawodach !tąrtuje
209 \Vio~larzy na 59 łodziach, reprezentujących 12 państw. Polscy
'/daLl o 111 n, walczą jedynie

wioślarze, j&k
w 2 konkm'en-

cjach: w jedynkach i dwójkach ze sternikiem.
W jedynkach slartuje 8 p-aństw: Polska
(Verey), Niemcy, Francja, Włochy, Szwajcaria, Holandia, Dania i Austria.
W dwójkach ze sternikiem startuje
rÓw1.1ież 8 pal'istw: Polska, Niemcy, FrancJa, \Vłochy, Szwajcaria, Holandia, Węgry:
i J ugoslawia.

l

3(oDlunizDI - wylw6r iydowski

Numer 18~
Itllllendarz rzym.-ket.
Wtorek: WalHzyna m.
Środa: Zuzanny p. i m.
Kalendarz słowiańskI
Wtorek: \Yawrzyna m.
Środa: Wiodzimiry
Słońca: wsct6ri 4,26
zachód 19,29
Wtorek
Długość dnia 15 g. 03 min.
Księżyca: wschó 9,2i
zachód 20.23
Faza: 4 dzień po nowiu
Sierpień

lO

A~fe~ re~ak[ii i a~mini~tra[ii VI tO~li
Piotrkowska 91

~ELEFON

redakcU ł administracji 17.3-55

NOCNE

DYŻURY

APTEK

Nocy dzisiejszej dyżuruja a,pte-k:: Stekel. Limanowskiego 'i7. Jankiele-wicz (Żyd). SUry Rynek 9. Sta nielewj.cz PomorskR ~1. Borkowski..
Zawadzka 43. Głuchowskl. Narutowicza 6.
Hamburg i S-ka. Główna 50. Pa włowski. Piotrkowska 307.

Telefony straży pożarnej 8, P6lCoto1"ia miejlIkiego 102-1l0. pogotowia p. C. 6. 102·40 pogotowia nbezpieczalni 208·10.

KINA

Capitol - "Napictnow3i1la" i "Grzesznik miilDowoli" .
Corso - .Ada to nie wnada" i "Bolek i

Lolek".

Ikar - "Burłak I: nad Wolgi" i "Moja ma_
lel1!>:a".
Mimoza - "Serc~ ze stali".
Oświatowy - Slofl~e - .. Maly Lord" i .. Czarny . anio!".
Pajace - .. N ic2'ewo".
Przedwiośni", Glo.~ ~erc2" .
RiaJto - ,,'ViosIla zaiwchan,ch".
Stylowy - ,.\\alL kluJe.\~h,

KOMUNIKATY
Komunikat "Prs.cy Polskiej". Zarząd
Zw. Zawodowego Prac. GastronomicznoHotelowych "Praca Polska" Oddział w Lodzi zawiadamia, że sekretariat Związku
mieści się w lokalu własnym przy ulicy
BandurSkiego 9-11 i czynny jest w godzinach od 9 rano do 8 wieczorem.
Na członków Związku przyjmowani
być' mogą: kelnerzy, kuchmistrze, numerowi w hotelach, ekspedientki w cukier.
niacll, bufetowe w restauracjach, służba
hotelowa i pokrewnych zawodów.
Związek wyrabia miejsca pracy w zakładach gll.shonomicznych craz pośredni.
czy w przyjęciu do pracy.
Nabożeństwo
na intencją
Romana
Dmowskiego. \V poniedzialrk o godz. 9
ra.no odbrlo się \V kościele św. Krzyża uroczyste nabożellst wo na intencję dalszp.go pomyślnego zdrowia Romalla Dmowskiego .. l\lszG ŚIY. celebrował ks. pralat
Bączek.

\V nabożeJlstwic wzięły udział

Jioczty sztandarowe orar. delegaCi wszystkich kół tronnictwa Narodowego w Ło
dzi. Zarząd Okl'<)gowy Stronnictwa Narodowego w Łodzi reprezentowali kpt.
Grzegorzak i p. Rychter.

Z

ŻYCIA

KATOLICKIEGO

Pielgrzymka d9 Krakowa, Kalwarii
Zebrzydowskiej, Wieliczki i Częstochowy.
Diecezjalny Instytut Akcji Katolic·kiej or~a njzu.ie pod protc>ktoratem J. E. kd. biskupa Wt. Jas i ńsk i ego wiclkD, pielgrzymikę mariallsl,ą, pociągiem pO!lularnym z
racji 50-lecia koronacji cudownego obrazu
,Kaj,ś",.
:\Iarii Panny Kalwarrj~kie.i na
Pod'k al1paciu. Pątn ic y wezmą udział w
IJlrocesji mal'iuiiB<kiej do słynnych kaplic
l\ff!'k i Pallsikiej. odbę-da, Drogę Krzyżowa, i
lJlonad·to z\\'edza, };:raków. \Vieliczkę. Bielany llad WisJą oraz Lanc - Koronę.
ostatn:m dniu bE:dą na uroczystościach
Jasnol'l'órskich w Częstochowie.
2lliiór'ka pątnikólv odbędzie się IV dniu
11 sirp'na ("wda) o godzinie 22 (10 wiecz.)
'W Domu Katolickim przy ul. Gdańdkiej
111, WY i azcł z d worca Łódź - Fabryczna o
~odz. 23 min. 52. Wyja'Zd z Częstochowy
'IV dniu 13 Eierpnia o godz. 20
min. 13,
IPrzyjazd cło Łodzi o godz .23 min. 30.
l\:arty uczestnictwa w cenie zl- 18,50 naibywać można \Y Selkretariacie Akcji Katolicłdej, Łódź. ul. GcłańS'ka 111.

,y

KRONIKA MIE.JSCOWA

ORĘDOWNIK, srOGa,

Związek

detalistów kupców żydowskich
z tej racji interwencję, wnosząc o
odroczenie terminu przebudowy na póź
niejszą porę jesienną, a to z tej racji, że
obecnie jest sezon na owoce i kupcy straciliby w razie zamknięcia targowiska. Jak nas informują, wstrzymanie robót leży glównie w interesie Żyda dzierźawcy
targu, którego popierają współwyznawcy.
Targowisko czasowo urządzone obok na
placu Hallera w pelni zastąpić może braki. Ponieważ i wykonywanie robót w okresie zimy jest. niemożliwe, liczyć należy. że wladze nie uwzględnią
zabieg6w
podjął

żydo,,·skich .

Niepomyślna sytuacja przemysłu
ga·
lanteryjnego. Sytuacja w przemyśle galanteryjnym ostatnio na terenie Łodzi układa się niepomyślnie, a to z powodu
słabej wyplacalności odbiorców
prowincjonalnYCh, szczególnie ze wschodnich
województw, tudzież znacznych zwrotów
towaru po sezonie. co l' ównież naraża
przemysł na poważne straty.
\Vedług informac~' j sfer zainteresowanych bezpośrednio, liczyć się należy z upadłością poważniejszych firm
łódzkich
branży galanteryjnej pod koniec bieża,ce
go roku. Zaznaczyć należy, że galanteria
wyższej jakości, której produkc.ia jak również hurtowy handel znajduje się przeważnie w rękach chrześcijan,
wykazuje
stosunkowo lepszą koniunkturę, najmocniej zaś zmianę odczuli Żydzi, prowadzą
cy produkcję i handel pOdlejszego gatunku galanterią.
Kontrola przedsiębiorstw budowlanych.
Ka skutek interwencji związków zawodowych przeprowadzona została. jak to podawaliśmy kontrola przedsiębiorstw budowlanych, wobec podniesionych zarzutów, iż umowna taryfa nie jest przestrzegana i place robotników obniżane.
W
wyniku tej kontroli około 30 przedsiębior
c6w pociągniętych zostało dó odpowiedzialności karnej, niezależnie zaś od tego
związki zawodowe
opracowują
wykazy
niedopłaconych zarobków,
celem dochodzenia pretensyj robotniczych na dl'odze
cywilno-sądowej.

Przepowiednie przez telefon. '\V bież.
roku jeszcze zainstalowany ma być w
centrali telefonicznej w Łodzi nowy automat, tym razem przeznaczony do udzielania przepowiedni o stanie pogody.
"Vzorem automatu - zegal'yn ki, podającej czas,
nowy automat ma być urzą
dzony w jen sposób, że posiadać będzie
G tm·cr. z 20 różnic nagranymi odpowiedziami. Automat polączony będzie ze
sfJ('cjalnym pl'zyrząclem
meteorologicznym 1 w zależności od stanu pogody nastawiać będzie
jedną ze 120
odpowiedzi
dla zgłaszającego siG telefonicznie po informacje.

ZE

śWIATA

Strona"!

notowano 66 wypadków przy pracy, do
których wzywano pogotowie. W 55 wypadkach ofiarami padli mężczyźni, w 11
l.'c·~icl.)~,
jeden wypadek zakończył się
smlerclą.
Cyfry powyższe, mimo znacznych rozmiarów
przemysłu
łódzkiego,
świadczą,
że bezpieczeI'lstwo
przy pracy
nie jest jeszcze całkowicie unormowaur,
a szwankuje szczególnie w mniejszych
zakladach pracy.
Pożar fabryki. We fabryce żyda Krotoszyńskiego (Sienkiewicza 54) w 4-pię
trowym budynku na tkalni, w czasie spawania rury wybuchł pożar, który zagrażał zniszczeniem. N a szczęście strat przybyła w porę i zdołała pożar opanować.
Uszkodzone zostalo jedynie urządzenie w
tkalni, mieszczące się na drugim piętrze.
Straty na razie nie obliczono.
Fatalne zakończenie wyścigu. Na szosie Rokicill.skiej dwaj wieśniacy Stanisław
Ogłaza i Z~'gmunt Dobrski, oba.i ze wsi
Jan6wek pod Łodzią. powracając w stanie
podchmielonym z targu rozpoczęli wyścig na wozach, przy czym Dobrski zawadził wozem o slup. \Vóz uległ częściowe
mu rozbiciu1 natomiats Dobrski uderzył
z wielką siłą o słup i doznał pęknięcia
czaszki, złamama żeber i ręki. Ranny
zmarł w drodze do szpitala.
Samobójstwo. W mieszkaniu swym
przy ul. KrasiIiskiego 44 popełnił samobójstwo przez powieszenie, bezrobotr,,47-letni Michał Zalewski. Desperata znaleziono już nieżywego. Powodem samobójstwa był brak środków do życia.

KRONIKA GOSPODARCZA
Drzewo sosnoWe drożeje. Na rynku
drzewnym w ł~odzi w okresie ostatnich
dwóch tygodni zanotowano zwy~kę cen
drzewa sosnowego, które przed tygodniem podniosło się IV cenie o 3 pct, zarówno w hurcie jak i detalu, w ub. tygodniu
o dalSze 2 pct, wskutek czego ceny wzrosły łącznie o 5 pet. Sfery gospodarcze uzasadniają tę zwyżke ograniczeniem podaży bloków sosnowych, szczególnie lepszego budulca, a my sądzimy, że powstał
jeszcze jeden "karter'.
Z komisji badania kosztów ' utrzymania. W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Wojćwódzkiej Komisji do badania kosztów utrzymania. Komisja ustaliła, że koszty utrzymania w lipcu rb.;
IV porównaniu z wysokością, kosztów utrzymania w czerwcu rb.. wzrosły nieznacznie o 0.01 procent. Podrożały jedynie slonina. ldelbasa i jaja oraz towary
w(~lniane.
Stanialy natomiast chleb, mą
ka pszenna, ziemniaki i wołowina, co
wyrównalo ogólne koszty utrzymania.
.~

KRONIKA SADOWA

PRACY

Włamywacz w sp6dnicy.
Na posesji
przy ul. Południowej 8 dozorca zauważył
dwie podejrzane kobiety. Jcdna zdołała

umowę .dla chałupników·dziewan:y.
'~hzorai odbyła się konferencja IV s·pra-

O

\\'iezal\'arcia ukladu zvioro'l"e·go dla chalupni·kó\\'-dziewarzy. Porozumienia nie 0si~gnięto i OIbecnie rokowania
toczą się
Ibezpośrednio między ol'ganizacjami przemyslu i robotników.
Nie przestrzegają umowy.
Związek
kelnerów i kuchmistrzów przed niedawnym czasem zawarł układ zbiorowy. normujący obowiązki i płace.
Jak stwierdzono w wielu zakladach, szczególnie w
mniejsz}' ch umowa nic jest przestrzegana, przy czym właściciele r.akladów, przeważnie Żydzi, urządza.ią się w ten sposób.
że zwalniają niewygodnego pracownika i
przyjmują tokiogo, który godzi się na podane warunki i składa zobowiązanie, iż
w żadnym wypadku nic będzie należał
do związku, ani 1,Jdawal się o pomoc.
Ka zjawisko to z\Vl'acał uwage zwią
zek kelnerów, ldóry podjął interwencję,
celem uzdrowienia stosunków i niedopuszczenia do wyzysku.
Akcja malarzy. Spór o umowę dla
malarzy r.ostał czasowo zawiesr.ony i przekazany do rozstrzygnięcia w tlrodze arbi·
trażu Inspektorowi Prac~'.
Strajk z tej
racji malarze przerwali. 'IV związku z zapowieclzian~' m wydaniem orzeczenia, odbylo się zebranie malarzy, na którym uchwalono wnioski pod adresem komisji
arbitrażowej, stanowiące ur.asaclnienie żą
dali malarzy. Spór ostatecznie ma być
rozstrzygnięty w bieżącym tygodniu.

Ostatnie interwencje robotników sezo"Umowy" między państwem a budkarza·
mi. Zgocłnie z nowymi przepisami skle- nowych. Związki robotników sezonowych
py i zaklady handlowe sprzedające wyro- dnia 10 bm. po raz ostatni podejmują inby Monopolu Tytoniowego, obecnie mu- terwencję u wladz. Odbyć się ma konfesza, upr7.ednio zawrzeć formalną umowę z J'Cucja IV województwie. W czwartel(, 12
Monopolem T~·toniowym w jednym z bm. wy7.naczone zostało walne zgromaprzedsta wicielstw.
dzenie delegatów, którzy IV razie nie osią
. Ze względu na dość zawiłe formalno- gnięcia porozumienia proklamują strajk.
ś e i, jakie przy zawieraniu tego rodzaju umów mają miejsce, tudzież celem zabez- I<RONIKA WYPADKÓW
pieczenia osób. posiadających obecnie praśmierć w studui.
kolonii Grahiec
wo sprzedaży w~' robów t~·tonioll'ych, przed
pod ł.odzią utonęla w Rtudni l6-letnia
utratą j rgo prawa, ohpcnir J)Q~zc7.pg6Inf'
MaJgol'7.ata Rajmund. D7.iewczyn~, wyz\\'ią:d,;j lmpi,'ckil· zOl'g:ll1izQwaly specjalny dzial 11mów tytoniowyrh, by ulat.wić dobywę,jąc wQdę przy pomocy dra,żka z
ot\,'a1·tf'j studni, przechyliła się i wpadła
ich zawarrjp.
do środka, głową na dół. Dopil'ro nazaCzy przebudowa zostanie wstrzymana? jutrz
przy wydobywaniu wody jeden z sa,Zal'7:ą(1 Mirjski pO(ljnJ już pracc nad pr7.esiadów zauważył zwloki, które po dluż
blHlo\yą l.al'go\\'isl,a n:< ZiC'!on:ml RynkI!
(placu Borrncra), g<lr.ie ustawionych jest szych zabiegach wydobyto z studni.
kilk a dziesiąt potwom)'ch bud. brudnych
66 wypadków przy pracy. Stat~'styll::J.
i nieodpowipclnich dla utr1.ymywania w pogotowia Polskiego Czerwonego Krzyz.a
nich handlu.
. .
za lipiec 1937 r. wyl,azuj~, że ł1\cznie za-

dnia 11 sIerpnia 1937

się

ulotnić,

drugą zaś zatrzymaŁ

i

oddał

w ręce policji. Zatrzymaną, okazala się
Zofia Różalska, z ul. Zgiersldej 113. Znaleziono przy niej IV torebce z pOliczochy
kilkanaście wytrychów, klucze itp. przybory zlodziejskie. Jak stwierdzono, Róża,lska wraz z drugą wspólniczką okradały mieszkania, korzystając z tego, iż
pa kobiety mniej z reguły zwraca się uwagi. Sąd starościński doraźnie skazał
nóżalską na 1 mi~s. aresztu za przygotowanie do !,;radziezy i psoiadanie narzędzi złodziejskich.

Epilog strajku okupac:yJnego. Dnia 12
maja rb. podczas jednego z licznych strajków okupacyjnych w żydowskiej firmie
Eitin!!,on na przędzalni przy uJ. Dowborc7.~'ków 30. doszło do ,," ystąpień.
Robotnicy nie chcieli dopuścić do wywiezienia
towaru, poturbowali szofera. i kilku robotników, którzy ładowali towar. Kres temu
położyla polic.ia i pociągnęla 13 członków
klasow~'ch związków r.awodowych do odpmyiedzialności karnej.
Wczoraj Sa.d Grodzki wszystkich trzynastu skazał po 3 miesiące aresztu za stosowanie terroru strajkowego, zawieszając
jednak wykonanic kary.
Zakazany proceder. Powszechnie znajeEt IV sferach at·tystów system wyzysku 'Ze strony zawodowych po·średników.
Oao1Jnicy tego t)1Ju. pozornie zajmują się
zawodowo p'o.średniczeniem artystów, IV
i3~z{!ze.góll1()ści artystek. W gruncie l1Zeczy
jedna,k oni to onganizują lU/b u trącaj a róż
ne impl'C'Zy, a poza tym pobierają stale
wynagrodzenie pro wizyjne zarówno od
o'd chodów artystów, jak i iPl"zecliębiorcy
Ja,k to ju,ź parokrotnie ujawniono. osolbnicy te&,o typu. nierzadko zajmują siE: rów-

n~'m

ni~ż f\'tręczycielsbyem .

,y
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KRONIKA POLJCYJNA
Przebił nożem przeciwnika.
Na posesji przy ul. Janowskiej 5 między Zygmuntem Fonsiakiem i 29-letnim Alfredem Fuksem wynikla sprzeczka. w czasie .kt6rej
Fonsiak pchnął nożem Fuksa. ~am!\c go
w brzuch tak, że wypłynęły ]ehta l rapnego w stanie nieprzytomnym przewleziono do szpitala. Fonsiaka aresztowano.

'{RONIKA PABIANIC
Adres Redakcji i Administracji: ulica
Gen. Orlicz·Dreszera 5, tel 230.
Teatr poznański w Pabianicach. Ten
sam zespół w ilości 35 osób, który ode,?rał
w lecie ub. roku z wielkim powodzemem
operetkę "Rose Marie",
pr.zyj~żdża
we
wtorek dnia 10 bm. do Pablamc. W Te·
atrze ],1:iejskim o godz. 20,15 zostanie o~e
O'!'ana 3-aktowa operetka pt. "Zemsta nIetoperza". Przedsprzedaż biletów w cukierni Piątkowskiego, ul. Zamkowa 7.
Ważne dla właścicieli domów. W biurze 'Vvdzialu Opield Społeczne.i i Zdrowia
Pub licznego przy ul. Gdańskiej 7 (łaźnia)
są do nabycia nowo zatwierdzone. przepisy sanitarno-porządkowe. Przepisy te
pisane wyraźnym drukiem i naklejone na
tekturze w cenie 50 gr nabyć może każdy
właściciel domu. Umieszczone w widocznym miejscu w bram~ch lUb koryt~r.z~c~,
obowiązywać będą me tylko własclcleh,
ale i lokatorów i sublokatorów.
Stan zdrowotny miasta. W ostatnim
miesiącu stan zdrowotny naszego miasta
uległ znacznemu polepszeniu.
Kiedy. w
miesiącach zimowych notowano do tySlą·
ca zachorowań na grypę, to w lipcu mieliśmy tylko 31 wypadków grypy.
Duru
~~m~d~w~~hli~z~~~~

wioski.
rowań

w

żadnych poważniejszych zachomiesiącu lipcu nie zanotowano.

Harcerki pabianickie wróciły do domu.
harcerek im. Królowej Jadwigi,
1,t6ra z wJasnych oszczędności oraz przy
pomocy Koła Przyjaciół Harcerzy w liczbie około 20 wyjechała w dniu 3 lipca na
kolonie-obóz do wsi Czastary w powiecie
wieluńskim, powróciła już do Pabianic.
Z początku harcerki korzystały z gościn
ności w szkole tamtejszej, następnie przeniosly się do Józefowa, gdzie mogly w
pelni korzystać z słońca, wody i lasu. Po drodze zwiedziły dużo miejscowości,
docierając do granicy polsko-niemieckiej.
Wróciły zdrmye, opalone,
pełne sił da
pracy,
Konkurs dla dzieci przebywających na
koloniach. Zakład· UbezpieczCll Społecz
n)"ch w " ' arszawie ogłosił konkurs na
najlepszy opis spędzonych chwil na koloniach i pólkoloniach. Za najlepszy opis
dzieci otrzymają nagrody w postaci bardzo interesujących książek. W ten sp 0ób mogą opisać dzieci swoje wrażenia i
przygody, jakie mialy, przebywając na '
wywczasach letnich. Dzieci w Pabianicach z wielką pilnością przygotowują się
do konkursu.
Drużyna

Kradzież roweru.
mieszkały przy ul.
n't chwilę w sieni

Bienas Leonard, zaBrackiej 20 zostawił
przy pl. Dąbrowskie
go 5, rower, a sam wstąpił do sklepu. Kiedy wrócił, rowel'U już nie było. Ponieważ był to nowy rower wartości 130 zł,
powiadomił o kradzieży wladze policyjne.

KRONIKA ZGIERZA
Ze Stronnictwa Narodowego. W piątek,
dn. 6 bm. o godz. 2·0 w l()lka~u własnym
:przy ul. Piłsudskiego Z8, pod przewodnictwem kol. Ig:nacego KołOdziejskiego odbyło się zelbranie Młod.rch Stronnictl'l'a Na·
rodowego. Na zebraniu tym referat ogólno~polityczlly wyglosil prelegent z \Vars.zawy. ZClbra·nie za kOliczono "Pieśnią Bojową".

. Żydofile. W ni e'cl.zielE:, dn. 8 bm. o god'z inie 7 rano wspólwla'ścicieUka domu
mieszkalnego pl'zy ul'. 1 Maja 22 p. Olga
Bcrnowicz kUlpila ,pól kg. bulek u Żyda
JO.i'n y :\'ajmana pl'Zy ul. 1 :IIlaja 23 . ....;. P.
La'Pińs·ka. zamie5z'kala przy ul. Zakręt 2,
w ub. tygodniu kazała sobie zrobić fotografie wraz z córeczką u fotografa Ż)"da
z Hal :IIIiejskich. Ws'tylÓ!!
!
Pielgrzymka do Częstoohowy. W związ
:ku z piel·g l'zymka, jaka. wyjedzie w dniu
13 bm. ze Z.gierza do CZE:stochowy na Ja·
sną Górę. w czwartek. dnia 12 bm. od godziny 17 u,raz w piątek. dn. 13 bm. (w dniu
wyjazdu) o godz. 6,30 rano od.bywać się
będzie spolYiedź dla pątników. Totc,i dnia
tj. w piątek o godz. 9 wieczorem wszyscy
winni przybyć do kościoła parafialnego
św. Katarzyny, skąd po krótJkim nabo,żeń
stwie pielgrzymka wyrus·zy procesją przez
miusto na stację kolejową. Wyjazd nas· t~pi o ~o{j.z. 10,2,;).

Przed niedawn~' m czasem w Lod'zi zostali zatrzymalIli dwaj tego rodzaju zawodowi rpo~rednicy pracy dla artrs{6w Ja'k ub
Miller i Wilhelm H:1js vel nóżail.:;.ki, oba·j lZamiP.lSzkali w J(atl,lwir!l.c!J i o'baj repr(>z~nt(ljący "w}Wrana.'· mn iejSo7. uść.
Na '
terenie ~ ojewództ\\'a śI&skie.go Miller i
Z parafii rz.·kat. W piątE'lk. dn. 6 bm. w
Rajs uZ~-/łk:ilj zezwolenie na prowad'zenie
lokalu Aikcji Katolickiej o'dbylo się 7.e-bm'Pl'Z(!dlit~biQl\"twa :pośrednictwa praey
dla
nie likwidacyjne J~omHetll urządzonej w
artystów. Na terenie ł.JOcl7.i tego rodzaju
'l1ied'zielE:, dn. 1 bm. wi~lil;:jej loterii paraie<7.VI'olenin nie otrzyma.1i niemniej jednal,
f-ia'lnej, 'PoJa,cwnej z zalbawą taneczną..
·proceder te-n upra wiali wolbec C1:ego Qlbu
Przewodniczący p. Fr. Nawroc<ki odczytał
,poci~nięto do odpowie-clr.ialno·ści karnej.
sprawozdanie, z kf,órrgo wynika. że z imSąd s·tarościńs'ki skazał MiHera i Rajsa
:prezy tej osi3Jgnięto czystego zysku złotych
RóżaMkiego ka'Żdego na 1000 zł gre.ywny.
4.&32,04.

miesi~~e ('l ndań tnod J1k!w;O), a odbk.N!m w agentw:aeb 1.33 Bł. Za
C-utrala .P'osnart.
§w, Mucl:n 70. P. K. O. Pomań 200 Ut T&l.efon)' centrali: 40-72 U-78,
odnoezerue do domu odPOWledrua dopłlta. Na POCZtach ł u IlatOD.on6_...
as 'VI,
Wf
. . 61 •• 2'
..., u.
......
1.
l d "el'
l
.
miMiecmie 2.34 al. kwarumie 'l.-. Poczta orz)';mnjt nm6vviel\l. t)'~lto
";'. ,N- ~ .....- •.po 15""'Z.
OI'U w n e lI:l e.1 81" 'lta; 40-72. 14-076. 33-07.
n. II w)'dal\ t)' odnJ.owo (bez P.OJlledt.ilłltowego). - Pod &\lukI! w Polece
. R.dlJttor odpowiedzlaln)' ~ndnel Tr~la I'l POSIlanla. Za oVladomośCl I artykuły I m.
S - z! miesieeznile Naklad 1 czcionki: Bruam:a Pojska. Sp6Jka Ajc1JIla, POznll\. Sw. !.Iucl.n
Lod&I odPOWIada Włldy_la.w }<f&elllC, Lód&, PlOtrkoweka ił!. - Za oglO8oZenła 1 rekl am7: A.Iltoni
70. Reltopia6w n.i6Zam6wion)'ch t.~ucj. Jl1e awrllea.
.
."
Leśnl,'IIŃCS & PoIInallia.
. • . .a'~
~
,*'.
W !'II zje wYJIad.k6w ~odowanTeh siłlł 'II'7łt!sIl. ~&d w
,It6W ito.. ~a___ edPGWiada - ~ JIiIała'" .·I~łIiIII!IIt. . . . . iItlUliiii\illi'U·. ał.i!0Iłł.,...
w ł
, eson)'cD n.umerów l1ld odl!lZkoiłowa.nła.

Prenumel'ata
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O rę d ownł a
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~trona

Nagłó""kowe słowo (tłusto)

15 groszy. katde

10 ~r06zy. 5 liczb = je<ino Błowo.
i \\ z. a = katde .-;tan,' wi 1 .. łowo. Jedno ~ło·
azenie nie mote prz!'kraczać 100 słów • tym
dalsze

słowo

8

onĘDO\v~IK, środa,

dnia 11 sierpnia lD37

OGŁOSZENIA

r\ump.J 1S!

Zna,k oferty natprzyklad: Z 1892ł, n 27ł5. d 1790
i t. d..
1 słowo.
Drobne ogłQSzenia w dnI J)GWBzedlIl1e ,p myjmu'je
się do godz. 10,30. w eobotv l du1 przedświą·
tecm6 przyjmuje aię do gocW. 9.45

=

DROBNE

Ogłoszenia wśr6d drob1lvch: t.lamowy mUłmełr 30 grosZ).

5 nagłówkowych.

nllllllllllllllllllllllllllllllllllmI1ll111llImllnmllr·7.-s·p·R-~-L"D"~IIII~E-. . -. . ~~~~~'c;a~!~:s!t~~~.ę ~o~gjbre{ ~~~~~j~~::y~~~~~%~yo~ao~~
kuchnia.' tania dzierżawa. Adres
Orędownik. Poznań zd 3647
Zaprowadzony
zaklad fryzjerski Poznaniu. aparatami. bez dlugów. Oferty Orę·
downik. Poznal) zd 3679
Ok zj
..
a a
Przeds!ęblOrstwo handlowo-p!ze.;
mysło~, e, w. tym dom 6 pOkOl, ~
ku.chmę. nIlJlep!!,zym. stanle, przy
6000-7000
glowneJ ulIcy Gdym, dające do.
bry docbód sprzedam zaraz za
~zcszów WIktor Ek~~t9' aUIl\. '1,1 ~7 .gotówkę. po.t.rzeba 4Q.OOO.- Oferl- - 1 -., ." Ity OrEliowmk. Gdyma - "Do,!lry
glellol1ska nr l.
Skład
dochód .
ng 47 6i>5-6

.
,I A .-E '('
Y
1:

Ob

k'

rącz -I na.Jtalll~J
.
..
z,E'll'arki
~1.ieczYsłR.w Henschke. . Po~n.an.
::ltary Rynek 91. z WromeckleJ.
d 23345
Zakład
fryzjerski pierwswrzędn;r prry
pryncypalneJ ul. w mie~~le. (jh~c:
nie uprzelpysłowionyp' o wl/llkleJ
przyszłoścI. unądzel1lc kOffil,lc· .lle
'
cena

nik. Łódź n 47584

'budziki -

,

CERATY

LINOLEUM
d
• b dn'k·
ywany I C O I I
wIzelkiego rodzaju

•. k

b6

•

najwlę szy wy

•

najniisze ceny

r

spożywczy.
towarpDl. magiel.
nia dzierżawa. mieszkaniem.

Gospodarstwo
kulturalne. komplet do 50 m6!'g
kupie. Wpłata 7.000 zł. Oferty
Orędownik. Poznań zd 2749

M

ł

a e
goopodars,t,wo.
prywatne.
wpła ta 2000, dalszą. rOCW3 SIP!ata. krupię Z!!'1%zeI1l3 OrędowniJk.
Poz,nań 00 37'8'2
..,.--......~~~--1łIII
..

ta-I
Skła1ł
bli.
K. • •
Adres kap.elusz:y d.amsklCh. c?ntrum. - .
. aW'UU'llla
.
wskaże Orędownik. Poznań
tal~la dZlerzawa. dobrze .pros'p e - mleszkamem. dobrze prosperułąrUJący. Oferty Orędowmk, Po- ca z powodu stosunków rodzInzd 3441
znań zd 3697
nych jest korzysnie do objęcia.
Skład
- - -.. _...
,
'Wskaże Orę(lownik. Poznań
kolonialnv dobrze zaprowadzony
RestauracJę
zd 3838
mieszkaniem i meblami lub bez salka i wyszynk, pelnym
sprzedam powo(lu wyjazdu. Po- tarzem (fortepian radio) pełna
znań. Osiedle \Varszawskie. - koncesja zaraz sprzedam OredowWarszawska 123.
zd 2794 nik, Ohorzów.
n 48 187

II.IWllm~~~KI

sko miasta sprzedam. -

tylko Pocztowa 31
Daprzeclw poczty.
PrzYJmuje .lę asygDaty
.• Kredyt"

:1IU1I1UUlIIII~~~IIIIIIIIIIUII~IIII11I1I~~~;e~:~ł'~~e~~~ii~~j';lo~o~ i~o~~: s~~j~r~!'i~~~Z~~k~ ;i'!~}:~~~:Eli~s~k'!r~j~~~]~:!fJ

meJ dla Inwalidy •.- Zgłoszepla
Agentura Orędownika. ChodzIet.
n 48139
Dom
Piekarnia
komfortowy Starołęce ogrodem, 8 przepisowa od zaraz do objęcia,
1200,- tania dzierżawa Gdynia 4 Cisoubikacl~jodooochód mile~iecznlY3 00
cena j
.wp aty
,P
·'4
' 47650
Zgloszenia O~~d:f679ik. Poznań rWO' s'2lenlczSnakła9ad'
n

1 DOMY. PARCELE
•

Wandy 45.

n 48188

,;.;..=;:.:..-:;::.:....------"'.....;;"-...;.

ślusarnię

tokarnię. calkowi~y.m. urządzenie~

R. Barclkowski S. A.

--------.'111

me. .
naGrablame
Rynek 6.
__

Ogłoszenia do 30 słów dla poszu·
kujących posą.dy ~ tej. r!lbryge
obliczamy po JedneJ trzeCIeJ ceme
drobnych. -

-

Inni
Piekarz

Lepszy i WYdaJniejszYl

znający się na cukierructwie, sa.:.;.;:.;~==----~...:....:.;:..... modzielny
8-letnią praktyką po-

Pijcie

szukuje posady od zaraz lub 15.
świ8Jdectwa
pierwszorzędne.
Zgłoszema Agentura
Orędowni
ka. Ujście.
n 48131

POw!3towym mle~cle korz:ystmelm,?,,·nn·N'~
sP,Tzedam wz~l~dl1le. wydzler,taWIe zaraz Zgloszema Orędownik. Poznal) n 48192

Poznań

rodzimą kawę

"S~EW"
n 46835

Fryzjerka

Dom
blawat6w. obuwia. konfekcji. do..
brze zaprowadzony od 60 lat. nowy. 8 ublkac~;J. pod d!lcll~wką, ;sprzedam. egzystenc~a zapewnioSypialki
chle.w. ogró,!!, ,2;, m~rt!1 6.000,- na. Oferty Or~dowmk. Poznań
żablkowo, .l\.Osc!U~z!n 6, Poznań
n 48170
jadalki, salony. fortepiany. piazd 3680>
.
nina. parasole, radioaparaty. graSprzedam
mofony. ser.wisy. Brunon TrzeDomek
rolwagę 10 ctr. maszynę rzeznic- czak. Poznano Stary Rynek 46/47
ładny.. nowy. chlew. ogr6d. pół ką Aleksanderwerk. piec żelazny
p 29365-31,78
mor. gl 3.200. wplaty 2.000.- Fran- Ks. Skorupki 12.
zdg 3503 I"b
kowski. żabikowo. Kościuszki 6)
'-' eesz
Poznań.
zd 368'1
9
,
pszennej zabudowania masywne,
lichoty 8 Z O k aj gdzieKamienica
ppzy stacji, Poznania, 6.000,. d .
Poznaniu dwupiętrowa skladem. wplaty ~.500. Bartko.wiak. obrońIQ zlej
dużym OIl'rodem, rocznie 3200.- ca, Doplewo. Poznano Znaczek.
I"hee
......_
wrłaty 19000.-.
MaJeckI. Pozd 3 53::8~_ _ _ _ _
'-'
_ _ _ _""_..
znali, Rybaki 2Oa.
zd 3760
_.
Sprzedam
rower tani i dobry Dom
pszennej 10 mórg ziemi. zabudoprzYJ'di do naJ' WIększe)'
. waniem. żywym i martwym ind
~~:~dOg~~101r.~ P~~a trai§l.5ót~~ wentarzMem .Hetman, Krosno. i fachowej firmy
wpłaty 13.000.- Majka. Poznań poczta
osma.
zd 3664
Ratajczaka 10.
zd 3 725
Sprzedam
dom. oplotowanie ' w tYIl1 1.900
D om
.
m'. cena 2.500 J.Jasek. Pi/sudwe W~I. ~as.ywny . . dacbówka. ski ego 8, kolonj~lka.
2 X 2 pokoJe I kuchme z morgą
zd 3663
o~rodtl . cena 3500,A. Barel- - ----ko,,!,ski. podlesie WYfl9k.ie. poczSprzedam
ta I stacJa Popowo koscu!lne. po- d
.
h'
2
wiat Wągrowiec
zd 2095 om .nowy, 3 pokoJ~ kuc r!la.
'
IUOTll'l ogrodu. prl[)' Poznamu. eSW.MAACI N 55
mery ta. Oferty Orędownik, PoD
cz"nszowy w mieście pO\V1ato·
wym natychmia~t
do sprzedMia
om
okazyjnie.
P. Pawlak. Jarocin.
Pow<;tańców 27.
zd 19iO

z

składem

sprzedam.
dzisk. ul.

d
vurac-z;\.neJ, za u uv,.,aJl1e.
qm
4 pokOJe. QJlII'~d .owocrywy. ~~ I:l!wentarzy. obJ;.cle 2.000. MIkołaJczak, Podrre" le. Szam<rluly.
zd 3804
,
Piekanuę
pełnym bie~u. dobrym polożeniu
wydzierżaWIę 1500 powodu chorOby. Zgłoszenia Nowak. Jarocin
Piłsudskiego 14.
n 48 166

L .

•

b"-'

czteroletnią praktyką, trwałą
wodną. żelazkową szuka Eosą.dy

Parobek
prowincji. Zgłoszenia l' ryzJer. rolnik zaraz. Laurentowska ....
Sarbinowo. pow. Poznański.
Leszczyń8kich 43.
zd 3520
zd 2 624
Starsza
prowadzenia składu w
potrzebna, kaucja
Oferty Orędownik,
3655

Wydzierżawi,
225 mórg z inwentarzami wZgl.ln •.,,~.{n .. H
bez. Zgloszenia Tietz. agentura
Orędownika. Oborniki
n 48 U15·6

zlnlalul·lzd~;356;5~8ii~~iiiij~~ijii.~iiiiii;;======!!!!!iiiiiiliiiiiiii~i!!!!!ii~::liliii
I
u.oo
z

Dom
przy rynku korzystnie
Maria Ottowa. Gro- ,
Rzeźnicka 1.'
zd 2042

pogadanka aktualna; 16.10
OGÓLNOPOLSKIE ". lżycie kulturalnE'
stolicy: 10.15 kon-

moscl giel-dowe; 18.10 reportai
Do
Ośrodka Propa,gandy i sprzeda'!y
c"rt solistów. Wykonawcy: Lidia LOPP. - wygłosi por. Krochmal- gos~odarstw~ 125 mórg. p'otp:ębKmitowa - skrzypce, Cezary Ko· ~ki; 18.26 chór i orkiestra Sieb ...ra ny Jest ~olruk,. z dobrymI. sw laDzielna
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wej posadzie zapozna panie 18--20
Toru6 _ U.lII pomorska gazet- Cli; 13.5G kone!!l·t popularny (.pły- Offenbaeh8. Budapeszt. MuzY'ka
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24.00 Frankfurt i 8ztutrart.
skawe oferty Orędownik. Poznań 14.06 koncert rozrywkowy (plyty): ty dla dZieci); 15.42 łódzkie wiado- Koncert (do 1.00).
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ŚwiecQ.c sobi~ latarkami wchodzili

po brudn) ch, niewygodnych Schodach.
- Tu! - zatrzymał się Zotow przed
drzwiami.
Rybkow rzucił na drzwi promień
latarki.
- LeiJa Namaides - przeczytał.
- Wróżka! - dodał Wood. i gwizdnQ.ł lekko.
Kilku ludzi naparło energicznie na
drzwi. Trzymały mocno, ale ustąpiły
pod naporem at.letycznych ramion. Że
lazne rygle puściły, krusza,c drzewo
futryny i kilIm mCżczyzn z rewolwerami i latarkami w rekach wkroczyło
na korytarz mieszkania. wróżki.
Każdy z nich bez komendy stanął
przy innych drzwiach. Wood, Rybkow, Zotow i Piotr weszli do pierwsze-Poczekalnia. Minęli ją
go pokoju.
szybko. Dalej - jakiś mały pokoik.
Z następnych drzwi padało przez
szpary światło. Rybkow pchnął drzwi
i wskoczył do pokoju.
- Ręce do góry! - zawołał.
- Przy str e siedziały dwie kobiety i mężczyzna. Tym mężczyzną. był
Gremin. Bez słowa podnieśli ręce do
góry. Zrozumieli, że wszelkie Uuma.czenia., wszelkie rozmowy nie doprowadzą. do żadnego celu.
- Jechał pan tak szybkO, Gremin
- z flegmą mówił Wood. - że nie mol

A~

WIYOCD

mu, że jego zeznania potrzebne będQ.
w policji i obiecał w' przcci/łgu godzi.
ny dostarczyć do komisariatu WBzy5tkich podejrzanych członków szpitalnego personelU z Rubinem na czele.
- Więc pan tez Odkrył na swoją
rękę, ż~ Rubin ukrywa się w szpitalu? - nie bez lekkiego rozcza.rowania zapytał Zotow.
.
- Nie, drogi panie! To również
wyłączna pańska z.asługal
Wiem to
od pa?a, ale w jaki sposób do te,i wio.domosci doszedłem, to niech pozostanie moją. tajemniCę..
Zotow 8zeroko otwartymi oczyma
patrzył na Wooda, ale nIc nie zrozumiał, chociaż ten zupełnie wyraźnie
mówił po rosyjsku,

*

W ciągu nocy szajka

zpiegowska
Korna, Grcmina, Rubina et consortes
z przywódcami na czele znalazła się
pod. kluczem. Ludzie, którzy ich oddali w ręce poliCJi dostarczyli tak przekonywujących dowodów ich winy, że
nie mogła ona podlegać żadl).ej wątpliwości~ Rewizje dokładne we wszystkich trzech szpiegowskich goiazdach: w mieszkaniach Gremina, Rubina i wróżki Leili Namaides, czyli

I

Korna,

więcej.

zatYłI
wykryły

Równocześnie na trop szajki Gremina ,
i jego akcji wpada Iwan Iwanowicz
Z o t o w, poczciwota przejęty sensacyjną
lekturą,
domorosły
detektyw.
Najpierw przypadkowo, a później świa
domie zaczyna deptać Greminowi i
Rubinowi
po palcach,
utrzymUjąc
równocześnie
slosunki z kapitanem
Ryblwwem, który oddawtJa podejrzewa Grcmina o nieczyste sprawki.
.
O to samo podejrzewa go porucznik
S m i r n o \V, przydzielony do wojenhej
komisji kontrolnej we fabryce. Gremin jednak jest zręczny i ma stosunki,
to też potrafi tal. pokierować al{cją, te
Smirnow zostaje dyscyplinarnie przel1ie8iony w głąb Rosji. Trzeba jednaK
zna leźć jeszcze jedną ofiarę.
Szatal1slii plan Gremina upatruje ją
w osobie wychowawcy Nataszy, magazyniera fabryki Bukowa. Aresztowanie go uspokaja na czas jakiś władze
wojskowe, a równocześnie oddaje w
ręce
Gremina Nataszę, gotową na
wszystko, byle tylko Uratować opiekuna, któremu tyle zawdzięcza. Istotnie,
rachuby nie omyliły Gremina: Natasza przychodzi prosić go do mieszkania o pomoc dla Bukowa. Już ma się
ten odważny jej krok spotkać z katastrofą, gdy ...
Rybkow, Smirnow i Piotr Bukow,
nalezący do "KlUbu Mścicieli", wyruszajf.\ na polóW, dla zlikwidowania
zbrodniczej szajki. W ręku swym mają już dowody zdobyte przez Piotra, a
świadczące o wysyłce transportów zatrutych konserw na front. Równocześnie z nimi choć
bez ich wiedzy na palów 'Wyrusza taUe ze
swymi ludźmi pułkownik Wood, l{tóry
obserwował
mieszkanie Rybkowa i
miał w nim zalo~ony mikrofon,
umożliwiający mu podsłuch.
Towarzysze Gramina tymczasem S!\ '
dojmUj zakonspirowani na .skutek 0statnićh przejść. Korn udaje zna~
komitą wróżkę, do której mieszkania fł
przychodzą pytać o rade nawet. znakomitości, a Rubin jest magazynierem,
,,, szpitalu kSiętnej Bałykiny.
Atak przypu!łzczony przez "Klub
MścicieU" i Wooda na. 8~ajkę, rozgry- .
wa się w błyskawicznym tempie z nadzwyczajnymi perypetiami i uwieńctony
zostaje pełnym sukcesem.
Natas,ę
członkowie "Klubu" wyrywają w ostatniej niemal chwili z rąk Greminft..
członkowie
kierownictwa
Wszyscy
szajki: Gramin, Korn 1 Rubin, dO$tają
się w ręce "KlUbu Mścicieli", a naątęp
nie w ręce pol1cji.
Ale - zbma się rewolucja bolszeWicka....

tych dowodów jeszcze

Szpiegowska szaJka żostała unieszkodliwiona. Przynajmniej na. czas
jakiś!
Jej członkowiEJ - przeważnie
Żydzi - znaleźli się w więzieniu, aby
ponieść karę za działanie na zgubę narodu, w~ród którego żyli, za działanie
na korzyść NiemcóW, wrogów Ros,ii.
Ale czy uWic;lzienie i kara zalwńczyta szkodliwę, działalność ŻydóW?
Niel Bo trudno jest zabić zmiję:
potrafi ona wykręcić sic z niebezpiecznego uchwytu, a naWet pokrajana
w kawa Ud, żyje, odrasta i znów bryzga
trującvm jadem. Ż~rdostwo jest ja:.
żmi ial'
.
Przokonała sic o tym Rosja, 11rzekonała się bardzo dotkli\vie - w czasie wIelkieJ wojny, gdy Zrdzi należeli
do Ooa,iniebezpiecznie.fszych
Wrogów
Wewnl,1trznych, f;taH na czele Wszelkiej
zdrady, wszelll;JegO
szpiegowskiego
działania, a potem przekoOoaln 8ię
jeszcze dotkliWiej, gdy Żydzie objęli
ster w rewolucyjnych rzą.dach, gdy z
obłudę, w sercu, a z hasł,ami braterstwa na ustach staneli pod czerwonymi sztandarami rosy,isl{iej rewolucji.
l{oniec części I-śzej

za

gliśmy zdążyć
panem.
- Jak trafiliście tutaj!

Kto w&1l1
nie mógł powstrZymaĆ
się od pytania Gramin.
.
- Informacje o -pańskiej .kryJ6wee
zawdzięc7J8.my temu oto dżentelmeno
wi - uprzejmie wyjaśnił Wood.
Gretnin z wściekłości zgrzytnął zę
bami.
- Ten steryl Więc Rubin nie r,a,ł8.
twił ~ię z nim! wykrzyknQl z pasj ..
- No, na ten raz zabawa na. dobre '
skończona!
Jak pan myśli, Gremin?
- gawędził Wood .• Nie potrzebujemy
jU7; pańskich zeznań na piśmie. Peitska obecność tuta.i jest dostatecznym
dowodem i uzupełnia znakomicie łań
cuch pOSZlak i dokumentów.
Gramin nic nie odpowiedział,
- A teraz, kapitanie - zwrócił się
Wood do Rybkowa. - myślę, że nie
zwlekając odstawimy
całe
towarzystwo do komisariatu policji. Wydział
do spraw niezwykłej wagi, jek szpie-gostwo, działanie na szkodę -państwa
itp. - w formie wyjaśnienia dodał pod
adresem przyłapanYCh szpiegów. Za.równo pana dyrektora. jak i obie da.my.
- Chyba, że - cię.gnął, zbliżając
się do kobiet.
Tej jednej zdejmiemy
i tak założoną. krzywo perukę.
Szybkim ruchem schwycił ~żkę
ta. włosy i zdarł jej z głowy perukę.
- Wróżka Leiła Namaides, onże
szef szpiegowskiej bandy, zbiegły wi~
zień Kom.
Czy panowie go znają!
To rozwiązanie sprawy było niespod.ziankę. dla obecnych.
- Nagłowiłem się porządnie nad
tym, gdzie może się on ukrywać i skąd
kierują działalnościę.
całej szpiegowskiej sieci ten gagatek po ucieczce z
więzienia.
Nareszcie go mamyl Moż
na zidentyfikować według fotografii,
któr/ł mAm ~ 8obie.
- W talum razie - możemy wę
drować do komisariatu! z całą sazdradził? -

tysf.akcję. ozna.fmlł R~-bkow.

'Vood wydał zar7.ę.dzenia swoim lu·d ziom. Cześć z nich pozostała na stra.ży mieszkania, które z pewnOŚCią kryło sporo szpiegowskich tajemnIc.
.,
- Czy wystarczy panu p.a.ńskich
ludzi, aby odstawić tych ptaszkó~,
gdzie należy? - spytał Wood Rybkowa. Może w takim razie zostawi pan
nam do sp łnienia pozostałą. robotę,
to je t rewizJQ w szpitalu ksi~żnej Bałykin ...
Rybkow niechetnie rezygnował z
dalszej Obławy, ale Wood wytłumaczył

łreszozenie części

dzisjpj8zym numerze .kończy się
częM piilrwsza nllszej iSensa"cyjnej powieści odcinlwwej pt. "SerciL na uwięzi" Witolda. Zaświecia. Aby zorientować Czytelników, którzy nie znala. całości wzgl.
początku tej frapującej powieści i aby
przypomnieć ją wszystkim pozostałym,
tamiMzczamy poni~ej streszczenie pierwW

szej

części:

pierwszej

Gremin próbuje zdobyć względy jednej
z pracnwnic fabryki, pięknej ~Nat.aszy
R a-d -e e·i{ i-e ji córki powstańca p!JIski ego. Nie Udaje mu sie to. Natasza
ma swoją godność i cześć kobiecą opiera się więc zakUsom dyrektora. \
Dla swej pełnej godności postawy znajduje Natasza oparcie i pomoc w rodzinie B u k o wa, który ją wychOWUje. l
Bukow, jego tona i syn P i o t r, to
ludzie na wskroś uc~ciwi.
Wreszcie, gdy wybuchła wo.lna, Na.tasza opuszcza fabrykę i uda.ie się do
szpitala k!iętn j B·a łyk i n y, gdzie
pracuje w charakterze pielęgniarki. Tu
poznaje się f zaprz:\'.iaźnia z córką
księżncj, l<siężniczką l' a n l ą.
Gdy wojna światowa wybucha,
ścieżki grupy Gremina przecinają. się
ze ścieżkami WYWiadu angielSkiego,
kierowanego przez pułkownika Wooda.

Rok 19U. Wojna światowa nie wyjeszcze, ale ciężkie je.i chmury
gromadzą się nad światem. Zwabieni
jej
pomrukami
szakale - szpiedzy
vszystkich . pRństw rozwijajl\ ożywioną
działalhośó
Z natury rzeczy ścietki
szplegowsJcie niemal w8zystl~je wiodn,
do Ro .ii i przecina.ią się tu. Nic dziwnego. Tu koncentrują się nici knowań
wojennych Berlina i zakusy niemieckich bolszewikówj tu czujnym okiem
przygląda
się
wydarzeniom wywiad
angielski, baczny na wszystko, tu
wreszcie pracuje energicznie kontrwywiad rosyjski.
Akcja toczy się najpierw w robotniczym środowisku
wielkiej fabryki
W'skazówki zegaru dziejowego zna.konserw w Petersburgu. Fabryka ta czyły daty wazne, doniosłe, w wypadki
opanowana jest przez sabotazystów brzem' e
\V k . k' d . .
szpiegów niemieckich, którzy mają. tu
l ~lJ1e.
s a~ow l Zle]Owego zedoskonałe posady i rządzą fabryką, a garu oCIekały krWIą. Krew lała się na
równocześnie, z chwilą wybuchu woj- całym świecie.
ny wysyłają. na front zatrute konserJeszcze grzmiały wojenne działa
wy. Tajemnicza fabryka miL wiele se- walczących między sobę. europejskich
kretów i wiele kart przed światem nie mocarstw, gdy we wnętrzu organizmu
odkrywa.
"
,
Najwa~niejszym atutem szpiegow- wielluego kolosa rosy,iskiego zaczęły
skiej roboty wywiadu niemieckiego zbierać nowe, krwawsze może wydajest naczelny dyrpktor fabryki Gr e- rzenia, wydarzenia.. które na długie
m i n. Ciekawy i skomplikowany czło- lata pogrążyć miały w morzu krwi
wiek. Elegancki, układny i wymow- ~o państwo, państwo ogt"omb.e, sięgany - ma te~ drugie oblicze: tajemni- J" e d b
• Wf ł
K
cze i zatrważające. Doskonale Gremin 'ł'C o
rzegow
s y po amczatkę,
potrafi powiązać trzy stanowiska: dy- ()d lollowatych brzegów Morza Białego
rektora fabryki, jednego z lderowni- po chmurne góry Kaukazu.
ków szajki szpiegowskiej i męż~
Organizm Rosji, przeżarty zdradą.,
czyzny.
przekupstwem od wewl1SJ,trz, szarpany
W akcji swej Gremin nie zawsze na strzępy przez robactwo - dojrzał
spotyka się z powodzeniem. Na. sku- do] t t f
D
d
tek pijackiego gadulstwa jego zaufata as ro y. . oprowa. zony niem~l
nego sekretarza, L li c z e n k i, partia do rozl?aC7.Y ,!arod podnlOsł s~<u~e ka.lmusi tego ostatniego skreślić z listy danaml dłollle, wstrza.!HlaJ 111 mI j ze-żyjących.
Miejsce
jego
zajmuje rwał gnębiące go od wieków więzy.
U s t l a n o w i c z, człowiek podobny
- Prec7. ze zdl'ada.! Precz 7.e zdrajGreminowi: ·elegancki i układny, a ka. k'
nalia.
ooml, tor7.Y spr7.edajQ. nas wrogom!
Sukcesy odnosi
akcja Gremina, - coraz c7.('ścle,i to tu, to tam rozlewspomaganego przez dwóch wy traw- gać sic: zaczęły buntownicze okr7.~l~i.
nych szpiegów,
zdecydowanych. na,
- Zle jest z RosjSJ,! Sprzedlljl;t ją.
wszystko: Kor na i R u b i na. OHa- i nas na każdym kroku!
rą ich łajdaCkiego sprytu pada dwuS
..
"
krotnie oficer sztaboWy, kapitan Rybpr~edaJą.. ~~nerałowH~, ~dda.ląc. w
kow, któremu wykradziono plany mo- ręce ~lCprZYJaCIÓł ~łe armIe, z gory
bilizacji wojska. Równocześnie szajka skazuJf.!,c na przegranQ. każdy m-anewr
dzia~A niL innych takŻt'l frontach i w wojenny! ~przedaje cegar~ki dwór, kopowIe~r~e wylatuje
wielka fabryka muniku.ląc się z Niemcami. \Vszędzie
fe%~~~cnd. mosty, watne obiekty ko- P?lno szpiegó~, dzin.laja,cych śmiało,
Działalność s?,piegowska nie wy- memo.l ?twarcle, ho ~rzekupne ',:lad~e
czerpuje jednak listy sukcesów i nie- 7.amyka.1ę, oczy na Ich , zdradZIeckIe
powodzeń Gremina. Zajęty sprawami działanie.
Ne cesarskim dworze rzą.
zawodowymi i tajemniczymi . &ferami, dzi Chłop ciemny, Griszka Ra.spuiin obuchła

Na zegarze dziejowym
Słucha. go car i carowa, a. Oń
l pętany.
przez Niemców przekupiony. Nie ma
i d
,. i
i
l l

spraw e liWOSCI, n e ma uczt wye 1 udzi w 1I'ielkim rosyjskim państwie. .
Krążyły po kraju niesPokQjne wieści, siejąc ferment, przygotowują, c do
wybuchu, który lada dzień musi na.stopić.
Y'

mIku rosyjskich arystokratów: jeden z wielkich książąt, książę Jusupow, kuzyn carski i poseł PurYBzkiewicz, nie moglj,c dłużej ściel'Pie~ haniebn ej sytuacji n4 cesarskim dworze,
d
Tf
ł
.
zamor owali.n putiha j b orę.c na. SIebie gniew cesarza i przekleństwa cesnrzowe.i.
W cesarskim -pałacu z.apanowala
ponura atmosfera. Przecież przepowiedział wieszczy Griszka:
- BezpIeczni jesteście, póki ja żyjęl Zginiecie wSzyscy, gdy mnie nie·
staniel
I Raqputina nie stało.
Cesm'7.owa r07.paczaJa w carskosielRkim pałacu. Car pił na umór, słed)\Qc w RulollOWrm wagonIe, mieszcżąc~-m f'7.tab naj wyż. zego ·dowództwa ro",yj~kie.l :trmii. Zwłoki Rasputina znale7.iono w 7.amal'zniętej Newie.
.
Duch buntu, nurtujący cały naród,
ujawniać się zaczął w przemówif'niarh
posłów do Dumy.
Przemówi ell tych
nie wolno było ogłaszać, al~ kur;;o~va
ły w maszynowych odbitkach. wielokrotnie przes~rwalle, po całej Rosji.
Przemówienia posŁa Milukowa, przemówienia posła KiereI1skiego.
.(Cią.g dalszy. nastą,pih
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marszałka

znanie wiar
"Od dziesie[iu lat lestem
Marszałek Czang - Kaj - Czek
małżonka
są członkami
kościoła

i jego
metodystów, tak zwanego Moore Memorial
Church w Szanghaju. W tym charakterze mal'szałek odradzających się Chin
zwrócił się w Wielki Piątek rb. z orędziem
do obradującej w tym czasie centralnej
wschodnio-azjatycldej konferencji kościo
ła metodystów.
Orędzie to, w którym marszałek wyło

[hrześ(ijaninem'

- mówi [zang-Kai-Szek

Od p'ierwszej chwili, gdy roz- ł w nowym duchu, dwa zawsze dawałem
im wskazania: 1) aby, jeśli zauważą kiedykolwiek i przed sumieniem swoim będt\,
szkolenie podległych m i ofi cer ów

Kaj-Czek.

poczynałem

tył

swe poglądy na istotę l znaczenie
dnia wielkopiątkowego, odczytał pierwszy sekretarz "Nowego życia" ruchu odrOdzeńczego,
stworzonego przez CzangRaj-Czeka, pułkownik J. L. Huang. Poglądy,
wyrażone przez Czang-Kaj-Czeka
odsłaniają nową stronę życia psychicznego wodza współczrsnycl1 Chin.
"Bez religii - pisze Czang-Kaj-Czel, nie można pojąć sensu życia. Bez wiary
trudno przystępować do realizacji zakre~lonych sobie celów, wszystko jedno czy
to chodzić będzie o wielkie, czy małe. Ludzie. którzy uciekają przed trudnościa
mi, rofają się w pół drogi, pozostawiają
niedokończone
rozpoczęte przez
siebie
dzieła, dowodzą,
że nie mieli w
sobie
wiary.
, "Jestem od 10 lat chrześcijaninem. Zagłębiam się często w
lekturę
Pisma
św.
Nigdy jednak świ~te księgi
nie były mi tak drogie,
jak w okresie mej dwutygodniowej niewoli w Sian."
Dalej opisuje Czang-Kaj-Czek, jak w
ciężkich godzina ch niewoli, która spadła
WYŚCIGI "ŚLIZGOW CÓW" NA BIEŻNI
na niego jal, grom, czytanie biblii był~
Na wyścigach motocyklowych w Londyn ie popisywało się kilku motocyklistówjedynym dla!'1 ukojeniem i źródłem nowel
akrobatów brawurowym wyścigiem na ślizgowcu" prowadzonym przez motor.
siły.
Postać Chrystusa,
oddziaływująca
szczególnie na człowieka wschodu swym
mistycyzmem, była dla samotnego więź
nia nowym przeżyciem. Ze wszystkich
jego wskaza!'i. najbliższym stało się dla
marszałka Chrystusowe przebaczenie nieprzyj a ciołom, którzy nie wiedzą., co czynią.
Mówi to o wielkoduszności wodza
odradzających się Chin.
Przed swą podróżą do Szenzi, marszamusiał własnoręcznie powiesiĆ
łek Czang-Kaj-Czek miał jakby przeczucie czekających go wydarzeń. Jak pisze,
powiesił
wiadomym mu było, :!:e warmii czynne
są elementy
rozkładu.
Otoczenie przeW. średniowiecznym prawodawstwie miał więc ów kupiec, niejaki Rintfleisch,
strzegało marszałka przed grożącymi mu
wiele było dziwacznych i dla ludzi wyboru niebezpieczeństwami.
dzisiejszych zgoła niezrozumiałycl1 przewykonał egzekucje własnoręczule.
"Pojechałem piSZe marszałek - mi- pisów.
.Jeden z nich stal się przyczyną
mo wszystkie ostrzeżenia. Jako
poważnych powikłań w środkowej EuroKosztowało go to wiele zdrowia,
\lopie.
nieważ prawodawstwo niemieckie stawiaw6dz armil narodowej
PocząteJ, całej sprawy miał miejsce w
ło osoby,
które splamiły się czynnością
miałE'm obowiązek kierowania i uświada
Płocku.
Pewnemu kupcowi z Wrocławia katowską, poza nawiasem społeczeństwa,
miania podległych mi oddziałów. Od tego w czasie pobytu w Płocku skradziono ze a hańba spadała również i na calą jego
obowiązku nie wolno mi było uchylić się,
skrzyni pewną sumę pieniędzy. Przy po- rodzinę. Po powrocie z Wrocławia, Rintszczególnie w chwili tworzenia podstaw mocy wlaściciela gospody kupiec wykrył fleisch zmarł wkrótce ze zgryzoty.
zjednoczenia narodowego i budowy nowe- sprawcę kradzieży. Był nim
Minęło 20 lat i oto syn Rintfleischa zogo ładu w państwie. Względy na moje
stał wybrany na stanowisko sędziego króchłopiec
stajenny.
własne bezpieczeństwo musiały zejść na
lewskiego. I wówczas przeciwnicy wysudrugi plan wobec wielkości i odpowieOddano go w ręce sprawiedliwości. A nęli sprawę jego ojca, twierdząc, :!:e syn
dzialności czekających mnie zadań.
ówczesne prawodawstwo karało ostro kra.. człowieka, który splamił się egzekucją
katowską,
nie może zajmować żądnego
"Przemoc zaciążyła nade mną - snuje dzieże domowe.
dalej marszałek swe wspomnienia. UsiChłopiec skazany zostal na powieszestanowiska społecznego. I tu dopiero rozłowano
mnie najpierw zapewnieniami nie. Że jednak Płock nie posiadał wła poczęła się historia.
czci i przyjaźni nakłonić do porzucenia snego kata, sędziowie orzekli, że - zgodRintfIeisch odwołał sie do króla, a ten
dotychczasowej linii, potem grożono mi nie z istniejącym prawem - poszkodowa- - jako że w ogóle
skazaniem przez "front ludowy" tortura- ny musi własnoręcznie powiesić skazaneZDany był ze słabości charakteru
mi i śmiercią. Wiara w Chrystusa po- go, w przeciwnym bowiem razie, gdyby
zwoliła mi przeciwstawić groźbom spokój,
tego uczynić nie chciał - sam zostanie i na wszystko z reguły się zgadzał - przywypływający z przeświadczenia o słuszno
powieszony i to... przez skazanego. Nie znał Rintfleischowi rację i nakazał rajści sprawy, której służyłem i służę.
"Wzorem w moim działaniu politycznym jest dla mnie wiełki Sun-Yat-Sen
(nazwany również chrześcijańskim generałem) pisze dalej marszałek Czang-

(hłopie(

PoszkOdowany

Osmy

ślub

perfidnegolowcy posagów
siłował ratować się ucieczką. Schwytano
go jednak i rozbrojono. Pociemkiewicz
miał przy sobie dwa rewolwery i znaczny
zapas kUl. Po przesłuchaniu osadzono go
w więzieniu przy ul. Daniłowiczowskiej.

Olbrzymie drzewa

ską.

!{RÓL ŚPIEWA JAK MU ZAGRAJĄ ...
Tak można by powiedzieć o Jerzym VI
królu angielskim, który odwiedziwszy
ostatnio szl;:olę, do której uczęszczał jeszcze jako ksiąźę Yorku, wzią.ł udział
w wesołym popisie śpic\vackim uczniów
szkoły.
Król ol el'zy VI na zdjęciu siedzi
w pierwszym rzędzie pierwszy od prawej
strony,

t" mogli podtrzyma'ć, 'le słu'fę swoiIri .e8-1

10m i że działalność moja sprzeczna lest
z najżywotniejszymi interesami mego na...
rodu _ osądzili mnie i zgładzili; 2) taJC
samo wolno postąpić każdemu żołnierzo ..
wi, któryby stwierdził, że słowa mojej
przeczą prawdzie mego życia,
że zdl'a ...
dzam sprawę rewolucji narodowej. Insp,i~
rowałem się w tych moich
zaleceniach
wielkością
Chrystusowego
umiłowania:
prawdy, jak i wspaniałomyślnQścią wieI ..
kiego mego poprzednika na drodze odro"
dzenia Chin i wiernego ucznia Chrystusa.
generała Sun - Yat - Sena..
Sun - Yat - Sen
był chrześcijaninem, a najwięl,szym darem, jaki uzyskał on od Chrystusa, była
jego miłość do wzgardzonych i poniżo
nych, z której zrodziła się jego wola wyzwolenia ich z jarzma niewoli i ucisku.
Chiny, walcząc o swą wolność, wskazują jednocześnie drogę ofiarnego,
wyzwoleńczE'go czynu wszystkim rasom i narodom uciśnionym. W tym tkwi wielkość dziejowego posłannictwa
odrodzonych Chin, walczących
przeciwko brutalnej, materialnej
przemocy,
złej, bez względu na źródło, z którego poPochodzenie każdej
dziejowo
chodzi.
twórczej . rewolucji zależy od stopnia jej
ugruntowania w wierze i przesycenia jej
zasadą wszechogarniającej miłości Chrystusowej."
Przedziwna wielkość i sila bije z tych
słów. Postać odnowiciela duszy chińskiej
staje przed nami w nowym świetle, wzbudzając podziw swą ewangelic:mą prostotą i głębią wiary tej siły, która cuda
działa.
(s.)

skazanego, gdyż wprzeciwnym razie
by poszkodowanego

poligamistv

W zgoła sensacyjnych okolicznościach
aresztowano wczoraj niejakiego Józefa
Pociemkiewicza, oskarżonego o oszustwa
matrymonialne i poligamię. Przed kilku
dniami do parafii jednego z kościołów w
śródmieściu wpłynęło podanie o udzielenie ślubu "kupcowi" Józefowi Pociemkiewiczowi rodem z Wilna, z córką właści
ciea domu na Pradze, Stefanią Włodar
Po

I

stajenny powodem wojny

skazany

A..t'es~towanie

Chin

pierwszych zapowiedzi,
do władz policyjnych zgłosila się niejaka
W Australii znajduje się banan tak rozTeodora Wolicka-Pociemkiewiczowa i zło- łotysty, że gałęzie jego ocieniają przeżyła zeznania, oskarżając Józefa Pociem- strzeń siedmiu akrów (równa prawie nakiewicza, swego byłego męża o oszustwo, szym dwunastu morgom(. Jest to niewąt
wyłudzenie posagu i poligamię.
pliwie najbardziej rozłożyste drzewo na
Wszczęto dochodzenie i ustalono, :!:e świecie.
Pociemkiewirz jest niebezpiecznym oszuDrugie miejsce zajmuje banan, rosną
stem, który dla zdobycia posagów siedmio- cy nad brzegiem rzeki Nerbuddy w Inkrotnie wstępował w związki małźeńskie. diach, zwany Cubbeer Burr.
Niezwykły oszust, wyłudziwszy
posagi,
\Vylewy znacznie uszkodziły to wspaporzucał zony i przenosi! się w inne okoniałe drzewo, mimo to 7.000 osób może wy .
lice.
godnie spocząć pod jego cieniem; gałQzie
Oszust ścigany był listami gończymi rozciągają się nad przestrzenią pięciu
przez policję niemal wszystkich miast i akrów.
miasteczek na tercnie Polski. PociemkieDrzewo to rozdziela się na 350 wielkich
wicza odszukano. :Mieszkał przy ul. No- pni i 3.000 mniejszych, a każdy z nich
wy Świat 32. Dzięki korzystnej prezen- wydaje osobne gałęzie i konary.
cji i wykształceniu, oszust umiał nawiąJednem z największych i naj starszych
zywać znajomości z posażnymi pannami,
drzew na świecie jest kasztan ro!'\nący u
a podając się za dobrze sytuowanego kup- .stóp Etny: olbrzymi pień, mający 212 stóp
ca, łatwo zdobywał względy.
obwoclu rozdziela się na pięć poteżnych
Obccnie zamiel'zal ożenić się po raz konarów.
' .
ósmy z córką kamienicznil,a. AresztowaWnętrze pnia jest w części wypróchno go w mieszkaniu przyszłych teściów. niałe i może pomieścić gromadę owiec . .
;Na widok wywiadowców poligamista Jl(hm)
ogłoszeniu

j

com wrocJawskim

nie

czynić

hdnycn

wstrętów
Rintfleischowi. Rajcowie nie
ustępowali jednak i na znak protestu postanowili zawiesić posiedzenia na. cały
rok. Miało to ju:!: cechy wyraźnego buntu przeciw królowi (Wrocław wówczas
należał do Korony węgierskiej).
Oburzony tym król nałożył na miasto karę pi enię:!:ną, a ściągnięcie jej polecił hrabiemu
Bartłomiejowi
z Miinsterbergu,
który
miał zadawnione porachunki z Wrocła

wiem.
Hrabia skwapliwie przyjął misję, a
choć
miał
rozkaz unikania wszelkich
gwałtów, postanowił wziąć krwawy odwet
na krnąbrnych mieszczanach. Gromadził
więc wojsko,
by Wrocław zburzyć, a
mieszkańców
surowo ukarać. 'Vrocła
wianie ze swej strony też poczęli się zbroić.
Rozgorzała prawdziwa wojna.
Przebieg jej nie był dla hrabiego pomyślny, co
jeszcze bardziej rozzuchwaliło Wrocławian
Sytuację komplikowała chwiejność króla,
który przechylał się raz na tę, to znów na
inną stronę.
Wywołało
to powszechne
zamieszanie.
Rozgorzała wojna domowa,
ze wszystkimi jej okropnościami. Zlikwidował ją dopiero po dwóch latach zjazd
ksią:!:ęcy we Wrocławiu. Ale jednak straty były olbrzymie: bogaty kraj został
splądrowany , tysiące ludzi zginęło w walkach. A wszystkipmu winien był ów nieuczciwy chłopiec stajenny z Płocka. Winno by lo również i ówczesne prawodawstwo, a tak:!:e atmosfera, w której lada .
iskra wzniecała pożar.
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dopomogl służbie w przeniesieniu bagażu. Zdziwił się
tylko potem, gdy znalazł się wewnątrz pięknego, 0gromnego. gmachu. Ale, że wS'zystko było tu dziwne
i niezwykłe więc i nad tym Otryginalnym wejściem
przeszedł szybko do porzą.dku dziennego.
Marzył już tylko
tym, żeby się wyspać. Był tak
męczony podróżą i W'l"81Żentam:i, że ledwie ułożył się
w łóżku, pod muślinową moskiterią, której wartości
nie doceniał, zasnął natychmia-st mocnym, długim
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snem.
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Po południu Niels Skam.sstroern zabrał Zdzicha
ze sobą na mi8iSta. Hotel LUna znajdował się w miejscu balJ'dzo dogodnym. Gdy tylko opuścili resta.waeję
hotelową, której stoliki rozstawione były na. wolnym
powietrzu tuż przy ulicy, zagłębili się w jakąś wąską,
sklepiosną bramę i SJtatnęli u wylotu Placu św. Marka.
Zdziś z·apatrzył się w pięciOTo drzwi kościelnych
w otoku rzeźb, w pięcioro złotych łuków o kształcie
podkowy, wyrasrtających jedne przy drugich i jedne
ponad drugimi, w pięcio,ro kopuł zielonkaw~ch, .a
tem wzrok jego zatrzymał się na wysmukłeJ, rózowe]
kampanili i sam nie wiedział, 00 ma wpierw podz.iwiać, czy bazylikę, czy wieżę samotną, czy pałac dożów w głębi. Na wysmukłej kolumnie sro,żył się zwycięski lew wenecki, który two-rzył miękkie obramowanie dla najpiękniejszej, jaką wbie wyobrazić było
mo- żna architekturry.
A urok tego niezwykłego piękna, któremu Zdzich
poddawał się bez zastrzeżeń, portęgowała jesz.cze panująca na placu cisza. Zdzisiowi wydwało .si ę , że to
nie plac miejski, ale jakaś ołbrzymia sala z mebem ~a.
wisłym pośrodku. Nigdzie tramwaju, auta, dorozki,
z·ato wszędzie dokoła nnosily się chm::\ry phctwa. G0łębie szarc, błQkitne, białc, dreptały, przebierają.c dro-
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po swoje rzeczy. Ale już kiro"Ownik zakładu sa.m pomu kapelusz i zagadywał poufale.
- Zruraz sobie pomyślałem, że tatuś zapłaci za
pana brurona. Proszę panie baronie, oto laseczka!
Zdzich odebrał kij, jak przez sen i z opuszczoną.
gło.wą wyszedł za baronem. Kiedy jednak zmierzająe
do s amocho'ctu, chciął usiąść obok szofera, Skansstroem rzekł głośno:
:- Gdzie ty siadasz? Chodź tu do mnie.
I pociągnął go do środka. Wóz ruszył, mignęła
za szybą. zgięta w ukłonie postać olbrzymi(lgo portielr&.
dał
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Gdy Zdziś, po nieprzespanej nocy zjawił się nazajutrz przy łóiJku brurona, miał szczery zamiar przeprosić go za wszystko. Chciał mu powiedzieć, że błąd
swój uznaje w całej pełni, że jest niezmiernie wdzięcz
ny za wyratowanie go z tej fartalnej sytu8!cji, że pieniądze, wyłożone za niego odsłuży wiernie, że nie
spodziewał się nigdy, by SkanssWoem postąpił z nim,
jak z rodzonym synem, że dotąd nigdy nie doceniał
w pełni dobroci swego pana. Wydawało mu się, że
powinien wyznać swoją dotychczasową., nierusprawiedliwioną niechęć do barona, że musi .zło- żyć j8lkąś
szczerą, mocną obietnicę poprawy.
Z czcią i przywiązaniem patrzył na człowieka,
który dotąd wydał mu się obcy i prawie nienawistny.
Ale na pierwsze, wybą.kane przez Zdzicha w tym
sensie słowa S'kansstroem otrząsnął się niechętnie.
- Nie nudź mnie, Sidi!
Potem, zapalając papierosa, dodał wesoło.
- Jedziemy dziś do Wenecji!
Zdzich odetchnął zadowolony. Wyjazd z 'Viednia
likwidował wszystltie przykre zajścia. Gdy wsiądzie
Zelazny szlak
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za,pomni. Z większą niż kiedykolwiek gorliza:bral się do pakowania rzeczy. Odczytywał
z QCZU barona każde, najdr-obniejsze życzenie.
Ale, gdy w pewnej chwili podchwycił dobroduszny
usmiech, jakim ogarnął go Skans'Stroem, zaczerwienił
się Ul'adowany. PQmyślał sobie, że oto ma dO' czynienia z prawdziwym mężczyzną, który umie świadczyć
d-o]}rodziejstwa z nonszalancją wielkiego pana i z delikatnością kulturalnego człowieka. Tym b8irdziej 00czuwał swoją poprzednią małoduszność. Nie w ubraniu wykwintnym i nie w życiu luksusowym mieściła
się istota wyższości, ale właśnie w takim postępowa
niu, jakie charakteryzowało Skansstroema.
Jednakże niesmruk i niepewność w stosunku do
siebie sa.megO' ogarnęły mów Zdzkha~ gdy znalazł się
w poetą,gu.
Niels Skansstroem drzemał nad gazetą, Zdziś, pozostawi~ny sam sobie, chcąc nie chcą.c Gdtwarzał wrażenia. ostatnich kilku dni. Dotąd szedł przecież po
pewnej linii wytycznej, którą. zakreślił sobie z góry
i dążył wytrwale do celu. Zdarzały się wprawdzie
rzeczy nieprzewidziane, jak przygoda w Strassburgu,
jaJk ów skO'k do AllieTU w Vichy. Ale te wypadki nie
miały złych następstw. Z chwilą jednakże, gdy z'a pominał Q swojem przeznaczeniu życiowym, gdy sam
załamywał się mOll'alnie, jak na pI'zykład w obcowani'U z Alek s 8indrem, w Paryżu, jak teraz w czasie
kilkOdniowego pobytu w Wiedniu, odchylenia te odbijały się ujemnie na. nim samym. Czy wina jego była
rzeczywiście taJk wielka?
Nie chciał tego przyznać,
boć inni lud'z ie życie całe spędzali właśnie w ten s~
sób i nie można byłO' uważać ich za przestępców, Czemuż więc odczuwa niesmak 1 ma pretensje do samego
w

pocią,.g

wością

siełJie?

W tej chwili za OKnami usunęła się chmura dymu
zasłaniaj:;tca szybę i wyłonił się cudny pejzaż górski.
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lary, szkockie spódnice i kodaki przypomniały Zdzisiowi współczesność, Wszystko inne dok-oła. należało
do zamierzchłej przeszłości.
Gondolier wykręcił teraz w bok, ,'" mniejszy kana.ł i trzeba było przepychać się pomiędzy dużymI ga.
la'l"ami, pełnymi towarów. Leżały tu stosy różowych
pomidorów, okrągłych pomarańczy, złotych cytryn,
zielonych cechini, podobnych do ogórków, sałata, warzywo i blllczki z oliwą, octem, skrzynie pełne wina.
Na szerokich, płaskich barkach . roiło się od kupują
cych i sprzedających, wąziutkim nabrzeżem przebiegali ludzie, z balkoników zwieszają,cych się nad wodą
wychylały się główki dziecięce. K-o,b iety rozwieszały
mokrą. bieliznę na sznurach, przeciąganych od okna
dQ okna. Wrzawa, hałas kTzyk i śmiech kłębiły się,
w powietrzu, unosił się ostry zapach octu i przykry
zaduch zepsutych QW()'Ców. Woda była brudna., pły
wa.ły po niej najTóżniejsze odpadki,
Zdzkh zrozumiał, że całe bujne, gwarne, malo"'ni-eze i ciekawe życie o]}cego mu środowiska koncontrowa.1Q się na wodzie. Rad więc był, że wolno mu bylo
poznać świat, o którego istnieniu nie miał pojęcia.
Gondola wydostała się nareszcie z targowiska. Po
ominięciu' kilku jeszcze odnóg wodnych i przepły
nłws'Zy pod małymi czarnymi mostkami wygiętymi
_wysokO' ponad tonią, zatrzymała się u prostej, martwej ściany domu,
Zdziś nie mógł Z'nów zTozumieć, że już są przed
hotelem. W drzwiach mieszczących się w opodającej
prosto w wodę ściamie ukazał się człowiek w liberii.
OpUszczQno schodki. A gondolier, widząc, że goście nie
ruszają się z miejsc, oświadczyl, że o tak wczesnej poru główne wejście do hotelu jest jeszcze zamknięte,
więc trzeba wydostać się tędy, Zdziś pomyślał, że wybrany przez barorna Hotel Luna, jest chyba jal<imś pod:zc;;dnym zajazdem, ale nie po\\icl1zial już nic, lyll\O

Publicmej ,.Pre.ey" Po<l'sIkiej" na którym
po reoferacie p. FTa niela 'Postanowiono zwołać

na niedzielę , dnia 1 sierpnia. br. ~odz.
10 do Katowic \\-iec protesta cyjny ""z)'s1.-

kich roib-o-tnik6w sezonowych zatrudnioFunduszu Pracy przc.ciwko wyzyskowi. jaki magistraty stosuJa. wobec roibO'tnik6w zatrudnionych prZ' robotach
lPuibUczn):ch. Po obszernej d yc:rkuS,ii. oraz
'Załatwieniu kil'k u wniosków zelbrame zakończono hasłom "Szcz ęś ć Bo, żc" . (z)

l.Il,J'ch z

B AmUKI W .

W obecności lW czlonlk 6w odbyło się
Hajdukach W. tejże niedzieli j}O polud'Diu Ze/branie Zw. Zaw. Metalowców . , Pr~
ca PollS/ka", na k tórym referat o szkod'llwej dzi a lalności Z\\', KI,as o w ) ch ~ l~o lF.-c&
wYlTl osH p. Fra n; el. Po re fera Cle I dysk;';;,ii po.,1 a now iono w z i~ć g rcll:ialny udział w obchodzie rOCZlllCY .,Cudu nad
\Vislą. w dniu 15 c;,icl'Pnia oraz r 'y Ul'orzys10 ś ci poim' ir;c enia r;7,ta'nrlal'u Z.lcd. Za"'.
,.Praca Polska" w Biel,;:ku w dn, 8 SIerpnia bl". (z)
lf

SZCZYGLOWI CE

l1czr.s1n icy pielgrzymki Naroclo\\'ego Z\viązku RO'botniczego im, k6, Stani6Jawa Stoja Jowo;'kicgo ?- B ic h51;a - B i alcj-Ży",ca w dniach
IV Czr,.stochowie, Na zdjęciu si edzią: k6, Ma!)-siak, m isjonarz z Lubll!1a, red, E,
3Jączek. gen. ,;;ekr.
Xal'oclowego Zwia,zku Robotniczego, ks. Sto Sla'p a z Jaworzna ora-z prezes N. z,\;. Ro'b. p. \\ ladY6!aw Kamor

?. .
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Czerwienny as z rękawa
Podział

RYBNIK

Zjazd delegatów Pra cy polsk~el. W
środę od-była się w 10kal1?- eeikre4al'latll .Z.

ról- Zawodowy cynizm "bonzów" - Do wiatru ...

Ł. ó

d ź, 7 sierpnia
.\liP1\,I.\- 1e czasy, gdy PPS i II Mię
dzynarodówka toczyły ze sobą woj nę·
Dziś obie te odmiany marksizmu pię
knie si~ uzupełniaję. i działają rączka

przemysłowców i również będą się
lić, że mimo naj szczerszej
chQci
zdołali. masy nakłonić do zgody, . .

A robotnicy, zawiedzeni na "bonzach" z PPS, siil;\. faktów znajdą się na
\1' rączk~. Oczrwiście socjaliści współ
la.<;ce komuny, która teraz dopiero popracują. z komunę. nie zupełnie oficjalkaże. co umie.
nie w obawie przed represjami, ale paJedno nie u l ega wątpliwości, mia"JiQtamy doskonale, jak to rzekomo b O- nowicie to, że "bonzom" wszelkich od r,jalistyczni radni na jednym z posie- cieni i tym bardziej czerwonym i tym
dzet\ Rady Miejskiej gremialnie się rói::>,,,aw,\"m chodzi nie o interes roboopowietlzieli za skazanym za komu- tników, ale o brudną grę polityczną,.
nizm Zdziechowskim. Dla pozoru jed- Nazywając rzecz 'Po imieniu, o po:;;polJak muszą si~ na ~i~bie trochę boczyć, litl;\. akcję wywrotow!,t.
ah)' IV ten sposób uśpić czujność władz
Zdawalo si~, że nie ma nic prosLzei społeczeństwa.
go niż wywalczyć dziś robolni.kl)l1l naNajlepszym przykładem współdzia leż~" te warunki prac~r. Pl'zf'mrsł ma
łania i zupełnie
zgranej współpracy doskonałą koniunkturę. ~yjęc akcja
.ie~t roz\Yój w~r padków na terenie zaświata
prac~mUf'i f'ir. zakoji(.z~'(:
wodowrm.
Oto przez dwa miesią,ce zwycic;'<;t\nm jeśli h('dzie przepro,,"a~oc.ialiści wmawiali
robotnikom, że dzona konsekwentnie, ml;\drze i z upcnie powinni. za nic odstą.pić ani od je- rem.
dne!!,o punktu swych żadań. Rozph:y\V~- ohraźm~r sohie takI;\. s~'!uaeję.
Ira! si~ na ten t.emat "Łodzianin", tak Zatarg' rozpocz)"na si~ na poezQtku sesamo !!,arc1lo\yali po zebraniach "bon- 7.onu, (jesZI'7e w lu tym. luh ohecn ie w
7.0\\ ie" .. . Jeszcze w przeddzień posiepocz~t1,ach sierpni~, a ni a w okre<;ie
Ilzenia komisji rozjemczej nawoływa urlopów), ż::Jdania sa odra-w sCOl'muło
llO mas\' robotni.cze do strajku, choć
wane i realne: maksy-malna pul\\'rż
1ermin po temu był najmniej odpo- ka, 7równanie w płacach rohotnic z
\rirdni.
mężcz~· znami. uregulowanie
urlopów
A teraz nagle 7.: zadziwiają.cym c-y- itd. Ale nie -iO-to goc1zinny dzi~'li pranizmem "bonzowie" zmieniają chorą cy, któr~r jest rzecz1). nie do w~- '''a IczegiewkI) i zaczrnaję. namawiać robotni- nia, jak to w uhieg-l~' czwadek uznał
kl'l\\' do przyj<;;cia decyzji Komisji
~am '\'alczak.
Tflkie 'Poważn~ pm:ta.
.I
7.Jemcze,l .
wienie sprawy rohi wrażenie na przeSkąd taka gwaltowna zmiana fronciwnej stronie. T~'mczasem zamiast
tu?
podw~- żki conajmnicj w w,\' ~okości :'5
•\no f'1::J(1. że teraz kolej na komunę· pet, a choćby i 30 pct., ż~t1a li raledwie '
~ociali~c:i 1)1'zez dwa miesiące pl'Zrgo20! I zamiaf't poważne; akcji - krę
tOIl")\Yflli grunt, urabiali masy i nagle tanina, raz w tę stronę, a raz z po1\')'cofu.i::J f'i <;> Z akcji. Bo czyż zdrowo "Totem . ..
m\~ląf)' crlo\\' irk może przrpuszczać,
Jedni nama'YJa.1<:t d.o ust~pi'h,~,
że jeśli przez dziewięć t~' godni namadrudzy (10 strajku. ,,, rezultacie powwial maf')- do nieust<;>pliwości, to t~raz, stał mętlik!
~c1r nie"podziewanie zaproponuj~ kaStrona przeciwna nie widzi ani :r.depitulaci('. Im\~)' te go usluchają?
crdo\"ania., ani jednolite; woli.
Raz
.Tc:-,t to w)'klufzone. Ale f'oc.ialiśei
~lroje zrohili, rozagitowali masy i terł\Z ust('pujl;\. miejsca komunie.
Rohil). to barLlzo f'pr)' tnie, pozornie nikt
im nic nic może zarzucić. bo przecie
to nie oni Sl;1 winni, ale mag)', które
,luCha!)' ich dwa miesiace, a ter'az 11.<\J(lp " 'ylamfll ,\" si(' z pod wladz~' ,
Tak.
~Ir oni, a nie kto inny zmienili front;
oni pcll 11 ('l i mas)' w określonrm kierunku i sami z teg-o kierunku zbof:iw l i.
Na marginesie ostatniej broszury
Xie, nocll.ie,,"allie 7..'lŚ zamiast "oe,inl i,.Głos Ów Katolickich" pióra 1,s. P. Tur~t)'C7.ll\"(·ll 'YHletów zjawił się na sto le
rzer\yielln)' fiS komunist)'czny i objął haka T. J. pod powyższym tytułem p.
przewolI n i et,,"o.
Kaz. Soleckl umieścił w nrze 13~ "Orę
Xa rz'''artkowym zehraniu delega- downika" z 14 czerwca rb, artykuł, dotrt'\' 0111 fi I nip doszlo do m ' skoprania, tyczą.cy wymIenionej w tymże tytule
bIlo IJanIzo J)1.1 I'zl i,,"ie i... :0:0 e jal iści broszun-, '" związku z nrtykułem p.
\\'){!I::Jll<1jaillk Ilirwinne baranki Pój- Soleckiego najupl'zejmiej proszę P, T.
d~ (P!'al. clo \\'1 a (17. i h<;>t1!,t się uspJ'awieRedakcje "Orędownika" o wydrukowarllilliali: ",Te"te:-\11l1' niewinni, chcieli- nie w poczytnym Swym piśmie nast.ę
śm)' l'ohoblikó\" naklonić do zgod~' . ale pująO' ch uwag.
komuna nam wlazła w paradę.
}..'ie
p, So lecki IV swoim artykule pomamiejcie ,,"i<;>c do naf' żalu.,." Pójdą do wia ks. Turhaka, że broszurą. swoją

nn-

Notatki polemiczne

na czele 'Valczak ze Szczerkowskim, a
raz znowu Serwatka rej wodzi.
Na
sztalldarach:
"Proletariusze ł ą czcie
się", a na zebraniach grandy . . .
Cz~' z tak zorganizowan~-m, a raczej
7.dezorganizowan~' m:
i
pokłóconym
przeciwnil<iem przemysł b~dzie się liczył? Cz~r wladze tę szopkę zawodową
bQd~ traktowaly serio?
Czy robotnicy dostan;;t to, co im się słusznie nal eż\ ' ?
Oczy"·iście. że nie. Ch~-ba zaczynają polit~' c:r.ne awantury.
A le i wówczas Taczej prowodyrzy
oh'z~' mają rr~dowy wikt i pomieszkanie za kratkami, niż ol1:ół robotnicz~'
należną mu pod\\ ' yżkę ...
.Tuż na samym poczl;1tku wsI,azywaliśJ11? na dwulicowI;\. i fa!sz~" wą. gl'ę
"bonzów", teraz staje się zupełnie jasne, że im tu nie chodzi o istolny interes robotników, ale o mctlik pOlityczn~r i grand('!
Kie pl'zesac1 zflj:;tc, ale też i nie oce-

1.anie

nia .iąc zh~"t pes~' mistycznie
s~' tuac.ii.
śmiało można powiedzieć, że 150.000
t~ :ięczna. rZf'sza włókniarz\" ma swą
polit)" czną. o ile działa roz,,'aż
zdec~' do,,,anie. Rohotnicy mogli
'''~''Yalcz~-ć znacznie wircej,
niż
im

,,,agO
nie i

Pl'z~' znano

obecnie, ale nie w ten sposób, gdy to nie " 'iadomo z kim się ma
do czynienia: z Pl'z~'wódcami robotników, czy z kup;;t histeryczek.
Ale to nie histeryczki - to zg-rana
mafia., która dziel i pomiędzy siebie
role, buja robotników i w~' grywają,c
brudną. gr~ Wn\Totową,
chce masy
pracujl;\ce w)'st.awić <lo wiatru . . .

I

Z życia organizacyjnego
KATOWICE
Protest robotnik6w H%onowych. W nie-

d7.il'lp,. dn. ?) lipca hl'. odbylo Foip, 1'\' Ka·towicach zebranie Oddzialu Uż~·teczności

•

Zakaz urządzenia zebrania Z. Z. P. P.
w kasynie. \V ni e dzi e lę odbylo się zebranie Z. Z . . ,Praca Pol,;;1;a" w S z c z :l' ,~lowl
cach . . Gdy ol'ganizatol'zy zebrania _ p:zybyli do kasyna fabryki Ligno za _ oS~~'la dc~o no im ż e zarządzeni em d~' relkcJJ fabn'ki w ka6ynie dla 7,ebral1 .,Pracy Pole-klej" loik alu nie ma. Wy\\olalo to , o~ól~e
obu rz enie robotników, którzy Odl1110WJellle
sali na zclJl'anie zalogowe bez ja~ i el!.okol
wi ek uzasadni("uia uI\'ażaja. co naJllll1leJ za
n iekol1<3ekwcntne tym wir,cej, że inne ~r
ganizacje za \\'oc1owe z kasyna. korzystają:
Dddatol'6'k ie Btano\yis-ko drre'k cji fabryki
L1 0'110za n ie przc6zkod7.ilo jed'nak IV odby~iu zebrania IV iIl!nym lokallu. Przemawali ja:Ko referenci pip, ~owak z Kn~To
wa oraz 'Woźnia3i i WirlC'lOlk z RY'bmka.
Vii' 'to,k u ()Ibrad ukonsty,ttJował się staly ~a..
rząd !koła z 'P. Glanią na czele. Nowej p'l acówce, która IV tak trudnych waru~kac~
rozpoczyna pracę IV na.roodo,,:ej ?rgaoIl1za.CJ!
zawodowej zasyłamy kole'żenskle "Szcz~śc
Bo'Żc".
P.

l.

Z. Praca Po-lsrka IV Ryibmku prz.y ul. Pltsudskiego 16 konferencja powiatowa ?elcO"a,tólV związkowych. Re'Prezentowan~ ch
~n~o 12 placów!lJi które przez swych prze-deta wici eli złożyly sprawozdania z. do"tychcza60wej działalności. Jak .stwIe"rdzon,o,
praca organizacyjna postępuJe . razno naprzód i coraz to nowe środowl\'50k.a robotnicze garna, się pod sztandary )edyn:.~o
nal'odo,'\'ego związku za wodowego Ja,lnm
jest "Praca Pol«:,ka". po z,e!bTanych. deleg-atów przemawiali 'P.p. dr PlOtrowekl: red.
Picchocki i sekrctarz powiat~wy ZIVIC1;zku
p. Kso!. \V szero-k iej ~y.s:kU6.1i omawIano
sprawę zapośredn;czanHl, do pracy b~z~o
botnvch czlonl;:ólV i jal, stwlcrdzon?, dZIę
ki intcrwencji "Pra r y POlE'];: iej" wle~u ?tl'7,vmalo pracę. Zebrani o,ś\\' iadczY~1 el~
solidarnie, wziąć udział IV energ~czneJ
akcji, uświadamiającej masy robotmcze 1
zapewnić wszystkIm tym. k.tórzy ~Olych,
czas "zli na pas'k u pa.;;otytuJąc~' ch l11nych
zwiazkólV za ,,'odowych, godzi lVą o.br()IJlę
in le;-esów zarobk owych i bytu. ZWlązko
\yym pozdrowi cniem "Szcz ę ś ć Boże" zaP.
kOllczono obrady.
GIERALTOWICE

Nowy zarząd I nowa placówka. W
Gicl'alto\vicaC'h oelln' lo si ę zebranie organi 7. ac~' ine Z. Z... pj·aca Pol,,'I<a' na które
Iprz yb~' l z Knurowa pre zes grodz'ki ~. ~o
\lak. P o tr6 c i\Y~' m r eferacie zebrallI .lednozlo&n ie o ś w i aclczyl i s i ę za zł o ż e niem
s\\'~' ch p odp i6ów na dekl a ra cjacll organic~-.in)-c h. po cz~'m \'\'ybral1o z arząd
Znamicnn e że IV 1ym samym czasie odb~' wało
F i ę z!?'b ranie Z. Z, Z. w drul!im obok 'POloż o n~'m pokoju, Bkąd n a l\'et killk u robotn ików 1l1'7:eszlo rlo lol,alu zebra!'l .. PracY'
Polskiej" i po r.abraniu glosu w d)"srkusji
rówlJ1i e ż zglosili SIYój a'kces do szere~ów
narodowego zwin,zku za,,'odowego.
P.

•

Chleb d'a Polak ów
Jel e,"ni pod Ży\'~" cem m i ejBc o I"ości
letn i<,;'k Qwej o 1~ t)S, mir.-.zkallcó\\' brak.
jest. sklepu ma1eria lól', bla \\ a tnych i galan teryjnych.,
Po.parcie zape-wio)lr . J11fnrmarji chętni~
l1rizieli z ramienia ::; tr. ~arod o wegQ Ja.n
~Ii z ia. Jele:śn i a kol o Ż~wca, (j p ) .
W

"Czym Zydzi bIIi) nas
przez apotezę Żydów chce doprowadzić
nasz i inne narody do oddawania czci
żrdostwu. Dalej, że Wywyższa Żydów,
a poniża inne narody, zwłaszc2Ja polski. Z artykułu wieje żal do ks. Turbaka, że potcpia pogromy, awantury,
bicie szyb w żydowskich sklepach itd,
- CZy broszura ks. Turbaka "Czym
Żydzi bi.ią. nas"?
je~t "jednym wielkim b~' mnem poch\.valnym na cześć
wojującego żydostwa", jak twierdzi p.
Solecki? Nie! Gdrb~' ks. Turbak tak
patrzał na Żydów, jak nalp mówi p.

,,-

Solecki, to pocóżby wołal w swej broszurze: " ... Musimy ich (Ż~' dó,,') pobić
- żeby się wyzwolić wszechstronnie z
pod ich wpływów" (str. 32) albo "to
prawda, że szachrajstwa i wyzysk dużą
odgrywają. rolę w interesach
żydow
skich, 'Vszak przez cale wieki wszę
dzie im zarzucano uprawianie lichwy
i wyz~' skiwanie gojów. Jeżeli w każ
dej bajce jest coś prawdy, to tym bar
dziej w tak Wiekowym zarzucie.
Zasadv talmudu, z 'Pokolenia IV pokolenie "-pajane w duszQ ' Żyda, urobiły już

Strona
w nim takie sumienie, że bez skrupułu zrujnuje "goja" (7 str) .
Nie do uznania w Żydzie "nadczło
wieka" chce doprowadzić ks. Turbaka, ale do skutecznego rozwiązania
kwestii żydowskiej przez postanowienie jej na właś ciwym gruncie przy użyciu na ,ipewniejszych środków, prow.adz~c y ch niezawodnie, a zgodnie z
etyką k a tolicką do usunięcia z ciała
Pol ski od wieków ropiejącego wrzodu
żydow skiego. I dlatego w broszurach
swoich zwraca uwagę wszystkich Polaków na to, że walkę z Żydami musi
toczyć cały nar ód Polski, od uniwersytetu aż do s traganu, że walka ta nie
jest i nie b ę dzie łatvi-ą., bo Żyd obok
wad ma też i pewne zalety, którymi
. bardzo wielu z nas bije.
Myśl zawarta. w ostatnim zdaniu
ks, Turbak rozwija w broszurce "Czym
Żydzi biją. nas?" Tu trzebaby zrobić
ks. Turbakowi zarzut, że za mało UWYdatnił to, że Żydzi bija. nas i swoją.
łotrowską talmudyczną. et~'ką.,
która
każe patrzeć na "goja" jak na zwierzę
nierozumne a w dodatku i plugawe,
wobec którego prawowiernemu Żydo
wi wszystko iest dozwolone: i szachrajstwo, i klamshvo, i krzywoprzysięstwo, i handel żywYm towarem, i
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ORĘDOWNIK, poniedziałek,

dnia

l)

sierpnia 1937

Numer 181

'

szy zgodnie z życzeniem kUJ)ujłcej K'O. ciwko 2ydom musimy utworzyć zwarale różnicy w cenie nie chciano zwró- ty front narodowy i kat.olicki. Chocić i nie zwrócono; no i z poczciwej ciaż Żydzi zbyt silnie u nas się zakopro~tej kobieciny zrobiono nie tylko
rzenili, chociaż trzeba znaleźć miejsce
SObl~, ale i handlowi polskiemu niedla 4: milionów, to jednak spośród nas
przejednanego wroga.
wyjdą" . jeżeli tylko taki front przeciwTakich faktów możnaby przytoczyć ko nim powstanie. Jest bowiem tawiele.
la" podobnego postępowa.nia kie prawo życia, że ludzie opuszczają
na polskIch kupców skarży się często zajmowane miejsce, jeżeli już w nim
nie tylko kmiotek, ale i inteligent, Na wyżyć nie można". (str. 2). Taki spo·
szczęście faktów tych jest już obecnie
sób cytowania, jakiego używa p. So·
coraz mniej. Starajmy się o to, aby lecki, może doprowadzić do twierdzeich jednak nie było wcale.
nia, że w Piśmie św. powiedziano, że
Wbrew zastrzeżeniu ks. Turbaka: lInie ma Boga", gdy tymczasem tam
"Dla zrozumienia naszych uwag za- czytamy: R"zekł głupi w sercu swoznaczam z góry, że uwagi nasze nie od- im, nie masz Boga".
noszę. się z całą. bezwzględnością do
ArtykUł p. Soleckiego robi wraże
każdego Zyda i do każdego Polaka
nie, że nie pisał go dziennikarz, ale
(str. 3) ,,- twierdzi 'P. Solecki, że ks. kupiec, jeden z tych, którym ks. TurTurbak wpaja" czytelnikom przeko- bak stawia przed oczy ich kupieckie
nanie, że Żydzi posiadaję. wszystkie "zalety", obrażony za' wypowiedziane
z.alety, a inne narody, a szczegÓlniej mu słowa prawdy.
polski, wszystkie te wady, o które się
Na niesmaczne i złośliwe uwagi. p.
Ż~dów. pomawia". Panie Sole<!ki! Ży- Soleckiego, dotyczące osoby ks. Turdow SIę pomawia o mordy rytualne, baka odpowiem krótko: nie furta
handel żywym towarem, usuwanie klasztorna ks. Turbakowi przesłania
konkurenta "goja" wszelkimi środka.- rzeczywistość, ale P. Soleckiemu nie
mi, choćby doprowadzeniem do śmier- pozwala widzieć rzeczywistości jego
ci (Sieradz) itd. itd. Na której stroni- kultura, której wyraz dał w następu
cy b:oszurki ks. Turbaka Pan wyczy- ją,cym zdaniu: "Przykrzejszym jest
tał, ze to się odnosi do Polaków?
A jednak,...gdy na ta.kiej "pale" widnieje
czy Pan zaprzeczy, że przy swoim sza- monogram "T. J." Gdybym był zwofałszywe oskarżenie, choćby śmiercię.
to miał przypłacić
znienawidzony ~hrajstwie Żydzi biją. ogół polski swo- lennikiem kultury p, Soleckiego, to na
"gojU-konkurent (Sieradz z czasów 0- lm sprytem, wytrwałością., no i żydow- powyższe zdanie odpowiedziałbym w
ską. mą~rości.ę. w interesach 1 Ks. Turnastępujący
sposób:
Najprzykrzejkupacji niemieckiej).
W tym świetle zalety i cnoty 2ydów bak, stwIerdzIł tylko smutn". rzeczywi- szym jest to, kiedy ręka zdolna do wyst~sć, .a. mógłby przytoczyć jako dowijania pałą., bierze się do pióra, aby
przedstawiłyby się odpowiednio, mia.nowicie raczej jako wady i występki. wod me tylko folwarki w rękach Ży- przez artykul\' r':'lll<owane W dziennidów, nie tylkO ogromne kapitały, ale kach urabiaĆ" op:nię społeczeIlstwu, ale
Powyższy zarzut trzebaby zrobić, gdyby ks. Turbak napisał o Żydach tę je- ChOĆby uchw~ły adwokatów i lekarzy, tego nie powicin. Stwierdzę tylko, że
dną. zaczepioną.
przez p. Soleckiego k.tórzy,. brol1lą,c polskiego swego po- zaczepiony ksiądz jest przekonany, że
sIadama, ujrzeli się zmuszonymi do w walce z Żydami ma też coś do pobroszurę .
Otóż "Glosy Katolickie" sę.
wprowadzenia para.grafu aryj5kiego wiedzenia i rozum i etyka. Pała nie
miesięcznikiem, trudno w jednym numerze, tak zre8zta. niewielkim, napi- do statutów swoich stowarzyszeń. zniknęła z oczu p. Soleckiemu nawet
Przecież adwokatem czy lekarzem truw czasie pisania i dlatego cbciał ją.
sać wszystko o Żydach.
Toteż ks.
Naiwnyl
Turbak cały mat.eri,ał w kwestii ży dno zostać dzięki tylko szachrajstwu, przyłOŻYĆ ks. Turbakowi.
P. Solecki chciał pisać o broszudowskiei rozłożył na kilka miesięcy. I trzeba do tego trochę i pracy i wytrwadlatego w nrze 7 "Głosów Katolickich" łości, no i zdolności z odrobin". chOćby rze ks. Turbaka, a skończył na pastpod tytułem "Program walki z 2yda- tylk!? mą.drości. Inaczej trzebaby po- wieniu się nad jego osobę. zapewne
mi" tak nam przedstawił duszę żydow sądZIĆ ~asze władze uniwersyteckie Q nieznanego sobie człowieka, ubierając
współdZIałanie z s1;8chrajami Żyda.mi.
się w piórka obrońcy Katolickiego Koską, że nawet p. Solecki, gdyby nawet
Chcą,c wydać tak surowy są.d na ks .
ścioła. Obrona ta jednak jest chybiomiał monopol na znajomość kwestii
Turbaka
i
jego
broszurę,
jak
to
uczyna.,
bo nikt nie uwierzy, że bije burzyżydowskiej, nie miałby nic do dodania.
nil p. Solecki, nie można. brać pod u- cielsko w bramy Kościoła swoimi pochyba "kulturalny" sposób oceny.
Prenumerator "Głosów Katolickich" wagę tylko części pracy, ale i jej ca- glą.dami na kwestię żydowskę. kapłan,
przeczytaw5zy nr 6 i 7, musi przyjść łoŚć. ~. Solecki nawet z tej części nie- który tak kończy swoję. broszurę:
do przekonanIa, że Żyd jest naszym Odpo.wlednio podaje cytaty. Np. P. S. "Symbolem naszej zwycięskiej walki
wrogiem i to bardzo niebezpiecznym, cJ,'tU]e: "Żydów na zawołanie nie usu- przeciwko Żydom - to uniwersytet i
bo majl).c zalet.y, przedstawione w nrze mep~y, bo tu chodzi o " miliony lud- strag.an. Uniwersytet - to symbol od6 i wady, o których mowa w nrze 7, noscl. .. trzeba znaleźć mieisce dla żydzenia polskiej kultury narodowej!
zostawiony w spokoju może naród tych! milionów...", ale pomija słowa, Stragan - to symbol odżydzenia nanasz zaprowadzić tam, dokę.d byśmy w których świelle można poznać myśl szego życia gospodarskiego! Uniwernigdy żadną. miarę. zajść nie chcieli. ks. Turbaka: "Odżydzenia społeczeń- sytet i stragan - to nasze zwycięstwo
I ja nie mogę się zgodzić na wszystkie stwa możemy dokonać tylko zorgani- nad Żydami!"
KS. W Ą.GROWSKI
zowanę. i systematyczną. pracą.. Przewyrażenia. i twierdzenia ks. Turbaka
(nie przytaczam ich tu, bo nie o poszczególne wyrażenia mi chodzi, ale
o całość pracy ks. Turbaka), ale żadnę.
Nowa cbrześclja6.ka .,Iacówk., ZDaDa Da teremiarą nie mogę się zgOdzić z p. SoDie Łodzi pracowDia sukieD i okr,~ damskich
I U S I e1
leckim, że z broszurki "Czym Żydzi
Piotrkowska 157, telefoD 23-499
biją nas?" wypływa wniosek: "pokłon
otwiera w dniu 10 sierpnia b. r. magazyn własDY przy Dl. Piotrkowskiej 136,
oddajcie" wybr,a nemu narodowi" i jezaopatrzony w najnowsze modele sukleD, okry~ ł palt oraz ubiorków przePi-1
go niezmierzonym zaletom, wy nędzni
.owycb UCZDlowskich. Przystępne ceny oraz solIdność i efektowność w wykomali głupi "goje". Nie! Gdyby p. Sonanin wszelkich strojów damskich. niewątpliwie zapewnią zakładowi temu i zjedlecki tak bezpośrednio stykał się z szenają liczną klientelę pań.
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na nieuprzejmość i wypolskich sldepach i po
przeczytaniu broszury "Czym Żydzi biję. nas?" zamiast wniosku o pokłonie
"wybranemu narodowi" zrobiłby inny, mianowicie: "Goje" poprawcie się
i chociażby od Żyd.a uczcie się jak
trnktować i zdobywać klienta, jeżeli
już zapomnieliście o prawdach Ewangelii.
Nie wszystko u naszych kupców
jest w porządku. Dla ilustracji podaję dwa najautentyczniejsze wypadki.
Rzecz dzieje się w powiatowym
mieście w b. Kongresówce. Duży polski sklep rolniczy. Kupują,cych sporo. Ekspedienci obsługuję. kupują.cych, jak z łaski. Gospodarz chce kupić lemiesz. Idzie od Annasza do Kaifasza, bo jeden sprzed.aje naftę, drugi
kaszę i garnki.
W końcu chłopina
trafił na pana od lemiesza.
Pan ten
temperuje ołówek. Gospodarz prosi o
lemiesz. Temperuję.cy na całe gardło
krzyknął: ,,\Vidzicie, że temperuję 0łówek".
Wtencz,as lemieszowy klient
wyprowadzony z równowagi również
odkrzyknął: lIPO kiego licha pan tam
stoisz?" Mruknąwszy coś z dodatkiem,
poszedł sohie prawdopodobnie do żydowf'kieg-o konkurenta polskich kupców, bo lemiesza na wsi nie mógł kupić, a Obejść bez niego też się nie mógł.
Jnny wypadek. Kobiet.a kupiła duży żelazny garnele za 8 zł.
Po zastanowieniu się przys zła do przekonania,
że garnek dla ,j ej kuchni jest za duży.
\Vraca do sklepu z prOŚba. o zamianę
kupiol\e~o p: arnka, na mniejszy. GarHek zamieniono i to na zna cznie mniej-

E(ha blokady Uniwersytetu Jagiellońskiego
Proces p'ł'~eciu'ko c~lonko'ln lewicowych i "sanacyjnych"
organi~acY'j akadem,ickich
K l' ak ó w. (Tel. wł.) W krakow- ~zenie okrzyków: "precz z endecką

skim Sądzie Okręgowym odbył si~ policję....
proces przeciw młodzieży "sanacyjno"Żaden z oskarżonych do winy się
lewicowej, oskarżonej o wtargnięcie nie przyznał. Po zeznaniach oskarżodo wnętrza Uniwersytetu lagielloń- nych, sąd przyst~,pił do przesłuchania
skiego.
świadków, którzy zeznawali obciążaMianowicie chodzi tu o nieforlunne ją.co.
zakończenie napadu, dokonanego w
Post. Kasprzyk zeznał, że najbardniu 26 listopada ub. r. przez młodzież dziej wojowniczo zachował się Żyd
ugrupowań "sanacyjnych" i lewico- Ghicksmann, który uzbrojony był w
wych, na młodzież narodowę., bloku- kij.
jącą, gmach Collegium Novum.
W toku przesłuchiwań okazało się,
W dniu tym, we wczesnych godzi- że jeden z urzędników policji nie przynach rannych, grupa osobników o za- bYł na rozprawę i proces odroczono.
patrywaniach komunistycznych wy_
łamała bramę gmachU uniwersytecpożar
kiego od strony ul. Jagiellońskiej i
wtargnęła do wnętrza.
Narodowcy
przedmieściu
jednak po krótkiej walce wyparli ich
B e re! t e c z k o, 7. 8. - Dn. 4 bm.
z gmachu. W międzY'Czasie j~dnak
pod gmach przybyła policja, która o godz. 12 w nocy wybuchł olbrzymi
aresztowała 5 osób. Byli to studenci pożar na przedmieśCiu Beresteczka,
U. J.: Żyd Konrad Glucksmann, Mie- Staryki w czterech zagrodach rodziny
Sokalskich. W oczach bezradnych
czysław Knapik, Stanisław Piecyk i
Tadeusz Kozakiewicz oraz Włodzi grup składających si 'ę przeważnie z
mierz Czernecki, uczeń SzkołY Sztuk Rusinów i tchórzliwych Żydów, ginęły
w płomieniach! duże stodoły wraz ze
Zdobniczych.
Akt osknrżenia zarzucał im, te zbożem. Od rozszerzającego się ognia,
krytyczne-go ranka wzięli udział w któremu sprzyjał wiatr roznOS7.ąc wkozbiegowisku,
które miało na celu ro iskry, zac7.ęły zajmować się pobliprzestępstwo (gwałtowne wtargnięcie skie budynkL Na miejsce pozaru zjedo gmachu U. J.). Poza tym akt chały prócz miejscowej straży pożarnej
oskarżenia zarzucał Piecykowi i Czer- jeszcze dwie straże z okolicznych wsi,
neckiemu stawianie oporu w czasie z Merwy i z I{utrów,.. Ale brak organi• aresztowania, oraz Knapikowi wzno- zacji 8tra7.ackicj i zbudowanych we-

na

Wielki

Beresteczka

00.

Framciszkanów w Rauomsku

przy ul. Naru'towJcza

•
nowej techniki

§

dług
przyrządów ratun.
lrowych, a w dodatku brak wody, o
którą. tu tak trudno, w znacznym stop.
niu utrudniał akcję ratunkową..
Pastwą płomieni padły! duże stodoły napełnione
po brzegi zbożem,
stajnie i chlewy z inwentarzem żywym
w postaci 2 koni, 1 żrebca, 2 krów, 1 ja·
łówki,3 świń i psa wraz z budą. Op'rócz
tego inwentarz martwy w postaci:
sieczkarni, młóckanli, wozu i narzędzi
rolni czych, jak pługi, brony i inne nie·
ustalone jeszcze przedmioty. \Vszyst.
ko to spaliło się doszcz'ętnie na szkodę
braci Ignacego i Aleksandra Soka]·
skich, którzy obliczają straty swe ponad 30 tysięcy zł.. Jak krą.żę. wokoło
wersje, p<>żar ten powstał wskutek
podpalenia. Dochodzenie trwa. (mo)

Po pracę do Francji
K a t o w i c e. (AJS). Przez Zebrzy·
dowice przejechał dalszy transport emigrantów, udająCYCh się na. roboty
rolne do Francji. 'Wyjechało 491 osób,

Protest

posła

niemieckiego
w Warszawie

P a ryz. (TeL wł.). "Le Temps" po·
daje wiadomość, że poseł niemiecki w
Warszawie p. Moltke zaprotestował u
rządu
polskiego przeciw rzekomej
kampanii prasy polskiej, przedstawia·
ją.cej krytyczne położenie mniejszości
polskiej na Śląsku niemieckim.

I

r~imo~lem~dn~ci,j~myksi~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ża, to by wiedział, jak ta ludność często skarży się
sokość cen w

Klat!!1;tor

oustrój Gdyni

G d Y n i a (P AT). Odbyło się poOsie·
dzenie połączonych komisyj radzieckich gdyńskiej Rady Miejskiej. Na posiedzeniu tym omawiano projekt zmiany ustroju m. Gdyni w związku ze
zbliżającym się terminem upływania
ważności
dotychczasowego
ustroju
Gdyni w dniu 29 listopada 1938 r.
Ponieważ odnośny projekt ustawy
musi być wniesiony do Sejmu łącznie
z preliminarzem budżetowym na r.
1938139, przeto Rada Miejska postano·
wiła już w najbliŻSZYCh tygodniach
wypowiedzieć się na temat p'rzyszłe
go ustroju miasta.

lyd - "sprzeda taniej" ...
Tłómaczą, się naiwnie "szabesgoje",
gdy się ich przyłapie na "gorącym U·
czynku". Dla przekonania i ostrzeże..
nia, - notujemy, że do Sądu Grodz·
kiego w Andrychowie wpłynęło doniesienie Państwowego Zakładu Higieny
w Krakowie, na dwu fabrykantów Żydów z Andrycho,va, o szkodliwe i
trujące domieszki
do wyrobów spo·
żywczych, wytwarzanych w fabrykach
tych Żydów.
I tak, na podstawie powyższego doniesienia dOWiadujemy się, że fabryka
"Halina" barwi swe marmelady i po·
widła niedozwolonymi chemikaliami
i użYwa takich środków do konserwacji swych produktów.
Podobnie Dawid Bader barwi soki,
wyrabiane u siebie, zakażanymi środo
karni, a do konserwacJi soków używa
kwasu salicylowego.
Poza tym właściciel fabryki "Ha·
lina", Hugo Mechner, wypłacał robOtników zgniłą marmeladą, nie nadają
cą. się do spożycia, a tym samym szkodliwą. dla zdrowia. Co takiego obchodzi zdrowie jakiegoś tam "gojns"? !
.Brle inleres szedł!
(: 1')

Numer 1~1

z

Adre~ re~ak[i i i a~miniUrat\i VI tO~li
Piotrkowska 91
TELEFON redakcJi I administracji 173·55
DYżURY

NOCNE

Telefony straży po7.arnej 8. pogotowia mIej·
akiego 102.UO. pogotowia p. O. ń. 10'l·40. pogo·
towia ubezpił'czalni 208·10.

.TEATRY
Teatr Lł'tni, P iotrke)l\\'ska 91 o gOllz. 17 i 21
.. Rose--:'Iar ie".

KINA

Capitol - "N~pietllo\\'wna" i .. Grzes-znilk mi·
mem' oli".
Corso - .. Ada to nie wyt:ada" i "Bolek i
Lol~k".

IIcar -

.. Burłak z nad

Wołgi"

i "Moja ma_

leńb".

Mimoza -

.. f;erc", ze stali".
. Sło(lł'e - .. ~a/y Lord" i .. Cza,rny an ;o/".
,.
..
Pałace .. ::\ lczewo .
Przedwiośnie . Głos serca".
RiaJto - .. IYioona zJKochanych",
Stylowy - "Walc. królewskI".
Oświatowy

KOMUNII<ATY
Komunikat "Pracy Polskiej'. Zarząd
Zw. Zawodowego Prac. Ga,o;tronomicz,noHotelowych .,Praca Polsku· O'lclział w Ło
dzi zawiadamia. żc sekrctariat ZII'iązl\U
mieści się w lokalu IIr]asny-m przy ulicy
Bandur.-;kiego 9/ 11 i czynny jest w godzinach od g-tej ra no do 8.wieczorrlffi.
:\a członków Związku przyjmowani
być mCJop;ą: kelnerzy, kuchmi •.,trze, numerowi IY hotciach. ekspedientki w cukierniach. bufetolYc \\' reBtaul'acjach, służba
holĘ'lowa itp.
Z\\ ia.uk wyrabia mie.isca pracy w zakładach gastronomicznych
oraz pośred
niczy w przjęciu do pra.cy.

Z :tYCIA KATOLICKIEGO
Piękna uroczvstGŚĆ w paralii św. Kazi.
mierza w Lodzi. Dowiadujemy "ię, że IV
l1icdzil'lę. dnia 1j bm. pnypada :!j rocznica ś\\ ięCCll kaplallskich ks. l,anonika
Cze."la \\a Stallczaka. pro,b oszcza parafii
ŚI\". Kazimierza. wielkiego
społecznika
i
])uclo\\"niczego "6panialej śI\' iątyni na Widzewie.
IV eklad Komitetu uroczystości jubileUl'>wlyych wrszli: pp. ~ral'cinink Jan. jako
IJJr<'ZCi), Ograhek Piotr i SZ\'lnol' Anrlrzej
.iako \\"iceprezrr'i oraz pp. "'olffowa '\fnria. PorlgÓI',,-ka ITr 1rna, nacz. r.ól'(·cki ;'1fichał, BHI'[1'I10",~ki Frlikr:., 1\:owalr\\l,;ki L.,
Tom('zyk J., Szrpel St., Lrociak \V.
Komitet Iyrlon il sr'kcjc: programOllą
p od przewodn iet weIH pp. Ograhka i " ' ilcZYliskicgo f i nan.so\\ą pod przel\'oelnict\\"em
p. Ral'ano\\,,;k irgo. dekoracriną pod przewodnictwem p. nacz. GÓrcckirgo.
'V toku przygotowall ju'bileuszowych
Komitet 'yrdal do parafian odezlyę nastę
ipującej

zwołuje

treści:

Parafinnie widzcwscy!
nok U'bie.gły był rokiem juibileuszo\\"ym
iparafii św. Kazimierza. który dzięki niestrudzonej prac~- nas'ze-go Pro.boszczn ks.
kanonil,a CZl'8ln \I'a S>tallc7.aka. uczcil'';my
j upamiętnili \\ykofIczeniem nOIYCgo kościola.

IV ro'ku biC'żąc~ m mija 2:1 lat jak bu
dOI\'niczy nOI\('j ś,,' iątyni i życia katolicKirgo nn,"zrj TH11'nfi, k". kalnonik Sl,111cr-ak,
.iako mlod? lewita w dniu 15 'ierpnia 1912
roku z rąk na,~tępC)' .\,po6tolów Bi61,upn. oll-zyma[ ~I.,·ięcenia kapł rui.slde. h}odtąd fll'zez ('11 ierć wielw na różllvch placÓllkach dUt;zpa"ier<:>,kich siać Zilll'UO nauki Ch",· t 111'>0\\ ci w sercach lu-elzi.
O"lat"nie rlziri,·ięć lat pracy duszpaster,.;kiej Czcigodnego JlI'bilata - to nasza
parafia \\idzcm:;ka. Szczęśliwi
przeto
jr",tĘ'śm~', że wlaśnie nnffi pl>z~rpar110 \V udziale razem z Ju·hilatem obchodzić trn
wielki i urocz~-6ty dzirll Jego ślvięc('ll ka'Pl ai'lIsk i ch.
To te-ż ufam~', że jaik dotychczas cnła
parnfia 1\"/"pólpracol\'ala przy ly,~z~'sNdćh
zi1miel'zrninrlL kr:.. Kanonika - tak i tpraz
wr;z~',~c~- dolożą starań, b)' elziell 15 sierpnia b~' ł dnicm wyrażcnia naszych glę'bo
kich uczuć prn'wiązana, czci i "clzi~czno
ści wZg'lęelem osoby Do.stojnrgo Jubilata.
'" cUI"';i1cl! gdy wrogowie Kościola św.
r-oll~' (lzają knplanów
stańmy w uroC7. y•.;; t y dziel'i. jubileuszu zwartym kołem
obok swego duszpasterza i oZC'ząc Je·go zatilugi 2,j-IctlDiej pracy na niwie Chrystu-

włókniarzy

Dziś,

dnia 8 bm. o godz. 10,30 rano w lokalu
przy ul. Bandurskiego 9-11 odbędzie się
z

własnym

włókniarzy

ogólne zebranie
następującym porządkiem

dziennym:
I. sprawozdanie delegacji z przebiegu obrad Komisji
Rozjemczej,
2. przyjęcie albo odrzucenie orzeczenia Komisji Rozjemczej.
3. Wolne wnioski.
Wstęp wolny za okazaniem legitymacji!!

APTEK

Nocy r1z i ~jej s zrj dyżnrują ap'teki Kasperkiewicz, Zg lcl'ska 54. Rychter i Loboda. 11 Listopada 81l.Zunrlelcwicza (Żyd ). Piotl'kowska 2~.
Bojar~ki i Rc h a tz. Przejazd 19. Rytcl
Kopern ika 20. Lip;pc (Ży,]) . Pio t rkowska 1UiI. Kowalski i S·ka, Rz,gowska 147.

'S{rbnii Ił

Związek ,.Praca
Polska" wŁodzi
ogólne ze branie

Sierpień ~

Kalendarz rzym.-kat.
Niedziela: Cyriaka m.
Poniedziałek: Romana
Kalendarz slowiańskJ
Niedziela: Nie~amyśla
Poniedziałek: Borysa
i Chleba
Słońca: wschód 4,23
Niedziela
'Zachód 19,33
Dlugość dnia 15 g . 10 min.
Księżyca: wschód 6.56. zachód 19,47
Faza: 2 dziĘ'll po nowiu

'OIfĘDO'WNI!{, ponleClziałelt, Clnia II sierpnia 1m -

Akademia ku eZli Dmowskiego

Dziś w niedzielę, dnia 8 sierpnia rb. w lokalu Z. Z. "Praca Polska" przy ul. Ks. Biskupa Bandurskiego 9-11 o godz.
16,30 odbędzie się uroczysta Akademia ku czci Romana
Dmowskiego pt. "Wychowawcy Narodu - Młodzież",. urzą
dzona staraniem Młodzieży Stron •. Narodowego w Łodzi.

NOTUJEMY

sOlyej zadokumentujmy gotowość naszej
z Xim wSIpólpracy do obrony zasad Wiary

Nienormlane stosunki w gminie Radogos:r:czu. IV Radogoszczu koło Łodzi odbyło si.ę zebranic mieszkańców tej gminy,
na którym uchwalono ostry protest przeciwko niesłychanie wysokiemu wymiarowi podatku gruntowego przez organy
gminne. Mianowicie Zarząd Gminy kierując się nic\\"iarlorno
jakimi względamI,
wI'znaczv! poszczególnym mieszkaIicom
podatki '1\' naturze, które swymi rozm~a
rami wprost rujnowały drobnych pos~a
daczy. Niektórym mieszkaI1com wymlenr.ono podatek we formie szarwarków,
sięgających przeszło sto dni roboty. w roku. Tego rodzaju nadmicrne obCIążenia
by Iv ponad sil~' podatników, rekrutu.ią
cych się przeważnie z pośród robotników
i niższych urzędników, którzy z drobnych
oszczędności po budowa li sohie domy. Postanowiono też przystąpić do obrony
przed wymienionym Zarządzeniem G~nl
ny. ~a zebranIU mieszkallców tej gmll1y
pa(UY ostrr !'towa por! arll'escm Zarząd~
Gminnego i jego polityki. 'V uchwalonej
następnie jCclnogło::inie rezolucji podstawę
do wymiaru okl'e{;lono jako bezprawną
zmierża.iiłcą do częśeiowej konfisliaty mienia. obywateli. IV clal~zej Rwej treści rezOłllC.ii1 (lomag-<1 się od wla(lz nadzorcz~'ch
rozwiqzania Racl~' Gminnej i gromac1zk icj, wyraia;jąc równocześll ~Ę' sam,ol:ządo
."'i radogoskJcmu wOtUlI! IIIeUfnc;>scl. ,y
zakoJ'lczcniu rC'zOlucja domaga SIę rozplsa n i a nowych wyborów. Poza t \"n) zebrani wysłali" elo niinistra !:>praw 'wewnętrz1l~'clL' dĘ'pe~zę. domagającą się we.irzcnia
czynników narłzorc7.ych w nieprawdopodobne stosunki panujące w gminie nadogoszcz kolo Łodzi.

Świę'tej

Komitet Jubileu.s'Zowy za'prasza wszystkich parafian do jak najliczniej.szego udziału IV urocz~'stościach jubilcuszowych.
Nicch w dniu akademii zapełni się sala
Domu Parafialnrp-o. II ' niedzielE;. zaś IV
czasie Ul'oczystrgo nabożellsi \\'a sercem i
m~'ś:ą II·znie;'1I1~' się

w

gorącej modłitwie

do Bo·ga i uprośmy Najwyżózego o dałszą
opi~kę. pomoc i błogoslawiellstwo dla Jego Sługi.
KO'\f1TET JUBILEUSZOWY.
Restauracja kościoła w Kołacinku. Staraniem księdza pro·b. Jana Kaweckiego i
komitetu pal'afialnrgo w Kolacinku proII a-dzone są prace malarskie nad \\'ykonnniem wi';opa.nialej polichromii \ynętrza.
IV od€loniętych częściach kościola widzimy ekstat~'czne poslaci aniołów, które
tworzą formę kl'z~' ża, Uem zaś są bajecznie kolorowe k re" ki o orrgi na ln~'ch motywach .. \utorern niezl\yklego malo,,·ania
jest art. malarz Jan :\figdal,-;ki f. Łodzi.

Z RUCHU NARODOWEGO
Zebranie Str. Nar, '" piątĘ'k wirczorem, IV sali Stl'onnictwa Xaro(]oweg-o kolo Lódź - Poludnie (Slowifll'lska 5) odb~'lo się zgromarlzrnie puhliczne Stronnictwa ;\'al'odo"·Ę'go, które zgromaclzilo
\rjĘ'lką liczbę uczl'stników.
Rrferaty nt.
,.Dli1czPg"o socjalizm służy Ż~'clom" wygłosili ].;:pt. r.rzf'goJ'Zn k i hyli radni Czernik i Relk[l. \V:<ród (lużego entuzjazmu
zebranip znl,0(lczono o(Epic\Yaniem .,Hymnu ;.Itod~'ch·'.
śWIATA PRACY
Zatarg w firmie Lasch. '" drukarni
i W~' kOl'lczalni firmy Lasch (Lipowa R:3)
pc,wstnł
zatarg'. ohrjmu.iiłry 86 robotników. Fnhr.I'kanf z powodu nierrg-ularnoi'ci w rło"ial'cznniu nlalrrinlów nir mógł
~ciRlt' 07.llflI'ZYĆ godzin prnCl', "'ohrc czr'
go robotnic~' rZf'kali po kilka godzin na
r,r[lcp'. a czę;:;to na próżno. "'obce tego
7.wl'órili !'\ię r- ził d ani r l1l wvplacrnia orlf,zko{]o\\"nnia. I'onip'''aź jpclnak porozumir'nin nir uz~' sl(ano, Rprawę rohotnicy
f:kil'ro\\"nli do Sądu Pl'ac~'.
Oryginalny zatarg o pOdwyżkę płac.
On'ginalnv zatarg w~' hucbl obecnie w
Lorlzi. Zall'lJflnionr w drobiarniach łódzkich przy skuhnnill clrohiu kobirty, IV
liczbir około 100, z1'7.(,Rzyly się i wystąpily cło insprktora pracy z wnioskiem o
z"'olanie konff'rrnc.ii i zawarcie umowy.
Skuhaczki wskn7.ują, źr place są nirjednolite i ni('\\"spólmil'l'Ilie niskie. 7:a 10
god7.in pracy kOhirty otr7.~'mu.ią niespclna 2 zlolr dzirnnic. IV sprawie te.i l,onfrrC'ncja odbędzie się w dniach najbliższ\"(:11'.
.
"
.'
.,
Akc~a ma)strow fabrycznych •. ~\\ lązf'k
~aJ:-;.tl'O:I' fi1br~ cZI:r~h, Jak to, JUz. poc1~II alhm~ podJął akCJę o U1l101~ ę Zbl?l'OIl ą
I nalnązane ~o.,>talr r~kol\'ama, ldor~ IV
ostafn : m. cza~le II" ZWIązku z, zatnrglem
z robotnikamI zo,,;taly pl'zerwane. 'V wyniku dotyehcZ11sol1 ych rokowań wvlonione
B]l('cjall1~ kom;.~je fachowe opraco~\'aly już
oclpowirrlnie taryfI' dla majstrów w potlzcz('gólll~' rh dzioc1zinach
ą)["lumyslu,
a
więc przE;r1znl1niach l·ki1lniac11, \\-y'kol1czalnif1ch, farbii1rniach ile!. Obecnie, wo.b ec
czę'ściowego uZ~'.<kania
postulatów przez
robolnikól\", ZII iązek majstrów 'Podejmuje
akcjE;. przenl"aną or! pClll1ego czasu. ~ie
zależnic od popI7:f'rlnich już spraw. zwią
zrk "·~·,,unąl zgodnie z ucll\\"alą porozumienia mięelzrzwiązkowego pracowników
um~'sloll· vch. żiłdanie podniesienia plac o
20 pct. IV rln iu 12 bm. odbyć ma się kolejna konferencin. mięrhy przedstalyicie!ami zw. maj.,.tró\Y i przedstawicielami
związ,ków pl'zem~'słu wl6kienniczego. Majstrowie zapowiadają, iż akcję prowadzić
hę'rlą aż do uw~lęclnienia ich
postulaiów. (x)
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srebrn!/'łJt

ekranie

"Wiosna zakochanych"
Kino "Rialto"
Kapitałn~

film. Zdaje się, że \\Tcszcie
\m(,l'yka I.rtoh~' ln bię na sllój I\'la611)' styl
fiIrIlOII·~'. zuprlnie odrę-hny od produkcji
ldno\\"('j innych krajów, a zarazem wysoce
wart(J~ciowy. :\Iamy prawo przypu,,;zczać
tak na pod.stawic juz dwóch filmów, któl'e
ukazaly się" krótkich odstępach czasu.
Picr\\.,;zy 7. nich to .. Burzliwa miło';ć', a
terar. znowu ,,'Viosna zakochanych". Dawniej filmy amerykaJlskie byly robione z
duż.ym nakladem 1,0.sz1.ów, mialy dynamiIkę. czasami ciekal\"e problem~' \\' nich poruszano, reż~'.seria amerykańf<ka osiągnęla
l
b 1'1 ta
'ak
,
.
~T~O 1~l pozl~m',a e z~wsze ,r a, 0 , '.m;l n,...d~u~ dusz~. ~atoI?last dlla 1~~.mlE'nIO e
fIlm, s~ ZU)Jcl!lle mne - tu .Slę. ma do
czynIenia z zyclem, a zaraze'm zycle to z~stalo przedstawione z kolosalną clozą mlłości dla ludzi i ludzkiej wyrozu.miałości
na słabot:>tki bliźnich. Da\~· nie'j ten ton czasami tylko spotykalo się w filmach Chaplina i krcacjarh zmarlej, wielkiej artystki :--farii Drcsler.
.
"Wiosna zakochanych" to clzieje jcdnego dnia wi06ennego, gdy cala rodzina zło
żona z ojca. maild dwóch cÓl'e-k i syna
,pl'ze,żYII'a powiew miłości. Każde z nich
na ",lasną rękę <>tyka się z milością i do
wieczora jeBt już po \\...,zY8tldm.
rezultacie mamy aż pięć faktów. które są ze
sobą umiejE;tnie splecione i razem dają
fiłm pełcn humoru, werwy. a zarazem ciekaw~'ch
psychologicznych
momentów.
PI'ZY tym wr>ZYet,kim niema IV .. "'iodnie
zakochnnych" . ani krzty trywialności fj!.m można pO'kazać dorastającej młodzie
ży bl'z najmniejszej obawy jej zgorszenia.
Xa widowni przez caly czas wyświetlania
panuje nif'pohamowana weBolość, choć
film nie ma w sobie nic z glupich bła
zenarl F'lapów czy Patachonów. ale przecil\"nie jrst głęboko realny i pełen psychologicznej wniklhvo&ci,
m-t.

'V

KRONIKA PABIANIC
Adres Redakcjt I Administracji: ul. Gen.
Orllcz.Dreszera nr. 5 telefon numer 230.
REPERTUAR KIN:
Oświatowe "Hotel Sa voy 217".
Luna "Przygodny Romans".
Sprostowanie. \V numerze 175 "Orędownika" podaliśmy z komunikatu policyjnego, że Groman l\Iatcusz, zranił bagnctem I{ukulę. Obecnie lwmisariat P. P.
prostuje tę notatkę. Hzrcz miała się odwrotnie, Kukula Bronislaw napacH z bagnetem na Gromana Mateusza. Kukułę osadzono IV areszcie. Gromana zaś oclwieziono rio l 1bezpieczalni Społeczncj.
Radni Narodowi złożą odwołanie. \v.
związku ze złożonymi mandatami radzirckimi przez Radnych Obozu I\arodowcgo
i ich zastępców w dniu 24 marca, jak się
dowiadujemy, zostali oni ukarani przez
Zarząd Miej sld grzywną od 10-50 zł. Wobec powyższego radni i ich zastępcy zlożyli odwołanic clo Urzędu Wojewódzkiego.
Lądowanie szybowca. \V czwartck dn.
5 bm. o g. 5-trj po połLldniu lądował na
polach wsi PiątkowiRko chroniąc się przed
burzą szybowiec L O. P.,
jadący z Inowrocławia.

Lądowanie

oc1b~' lo

się

szczę

śliwie

i bez wypadku. Szybowiec odstawiony zostat do Lublinka pod Łodzią.
Kary policyjne. Połic.ia pociągnęła do
odpowiedzialności karne.i Misiala Józefa
zam. -we wsi Młyny gm. Rososzyce pow.
Sieradz, DE;bka Piotra i Sawickiego Józefa zam. we wsi Gastary pow. 'Vieluń za jazdę po chodniku na ul. .Warszawskiej.

KRONIKA ZGIERZA
Konferencja w sprawie czeladników
i robotników budowlanych. W środę ·l
bm. w sali obrad Rady Miejskiej w Zgierzu z udzialem insp('ktora pracy odbyła
się konferencja pomiędzy mistrzami rzemiosł budowlanych, a zatrudnionymi czeladnikami budowlanymi i robotnikami.
Konferencja ta zostala zwołana celem
zawarcia nowej umowy zbiorowej w miejsce wygasłej już w m. czerwcu br. Mię
dzy innymi robotnicy ·wysunęli żądania
podwyżki zarobków dla robotników murarzy ze stawl{ą dzienną od zł 0,70 do zł
0,90 za 1 gocl7.inę. Na.tomiast dla robotników n iewykwalifikowanych
domagano
się zł 0,50 za godzinę. Ze względu na róż
ne poważne przeszkody po trzygodzinnych· obradach, sprawę zawarcia umowy
odlożono na czas nicokreślony.
Żydowskie kombinacje. Od dawnych
czaRÓW w każ(l~' odbywający się targ w
piąt('k i ,\"e wtorek handlarze Żydzi wychodza, w godzinach rannych na ulicę
przcdmirść miasta, gdzie zatrzymują furmi1nki i wykupują warzywa - owoce i
drób, uniemożliwiając przez to mieszczanom bezpośrednie lIab~'I\"anie tych produktów od gospodarzy i pobirrając potcm
na<lm ierne ceny. Sprawą zlikwidowania
przedwczesnego wykupu produktów rol
nycll przez handlaJ'z~T żydowskich winny
się zająć kompetC'ntnc władze.

KRON I KA TUSZYNA
Ci mają za dużo. Czasy są ciężkie. Są
jednak ludzie, którym się jeszcze dobrze
po"'odzi. Xp .si. po.slerunkowy Truskola6
w Tuszynic ma posadę paI181\\"ową, oprócz
<tego pracuje jego żona w Sądzie Grodzkim w charaktcl'ze sekretat'ki. Jest to matżeJl.stwo bezcl'zielne ma SII'Ój elom i clll'i o
pensje. Tymczusf>,nl trIu ludzi jc<;t be-z pracy, ma Ila lJll'7.~· mallill liczne nieraz rodziny, latami całymi powetaje be>z pracy
i żyje \\' np'dz~' . I"ie'nr~' , że dzieje się tak
wszędzie a łe II' ma I~"1J1 Tuszynie I\'SZyBCy
na to pa tJ'zq, ja k '-;7. c zp.~li we m a lżctllStwo
ma zarobki z dwóch źródel, a są ludzie,
którzy przymierają gloclem. Co sobir o tym
pomy~li przecięt n~' Bza ry ob~'lya tel?

KRON I KA

.

ŁĘCZYCY

KOMUNIKAT S. N. Zarząd Powiatowy Str. Narodowego w LęczyCY, zawiadamia. że w niedzielę, dnia 8 sierpnia br. o
~odz. 1 po połuduiu odbędzie się w sali
Demu Ludowego "TopoIanin" w Topoli
Królewskiej wielkie zgromadzenie publiczne. Przemawiać będą na temat "Naród a
Państwo' p. Z. Grzegorzak z Lodzi oraz:
delegat Zarządu Głównego z Warszawy.
O liczne przybycie uprasz:a Zarząd.
Uniewinnienie narodowca. Dnia 2 bm .
Sąd Ok r. \\' Łoelzi rozpa II'~' II al spl'a wę RoI mana ~~otac;i!'lr:;kiego skazalIrgo przez Sa.d
Staroclllc;ki. za zlIGlanie rzekomo nielegalnego zebrania l\' dniu 11 p;rudnia 19:36 r.
we ,,·si Józefów gm. \Yitonia - na 15 Z1
,grzy\\·ny lub 3 dni arcr'ztu. Sad OkręO'o\\"V
p. I'otasi!'lskie.go oc! \\ iny i l~ary U\~-:-olnil
uzaR.ac1niając, że zCbraniazgoc1ne z przepisami ustall·~' o zehraniach nie można uI\"ażać za nielegaInc.

KRONIKA LASKU
Nieszczęśliwy ",ypadek. Dn. 5 bm. I\"e
wsi Kosobuc1y, gm. DobroI1. podcza,,; IY~' 
kopywania starej pl'z~' cll'ożnej 6o,.... n~· . został przyciśnięty
dl'zcI\"em mie<,<zkanirc
tej wsi Teodor '\fass, który nie odz) ska 11'ezy przytomność zmarł.
Pożar. IV nocy na 5 bm. we \\-c;i SiE;ganów, gm. Bucze.l< na szkodę Luclll il,a Olrszczaka spalili' się dwa elom" IHir,~zl\ałne
i szopy, Straty są znaczne. \V celu u,.talenia przyczyn pożaru, dochodzenie prowadzi policja w Łasku.

mie6ieczwe \7 wydan t y godni{,wo). z odblvrem w agenturach 2.35 si. Za
POZlla1\.. hr. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200 1411. Telefony centrali: 40-72 14-7tl.
odnoszewe do domu odpOWiednia doP/ata. Na poc:l:tacb I q lietooouÓ ..
aa-m. 44-31. 3~-24. 35-25: po ~z. 19 GrU w niedziele i 8wieta: 40-72. 14-76. 33.07.
miesiecznie 2.84 si, kwartalnie 7,~..Poczta prz,yjmoje za.mówienia tylko
Redaktor
odpowie,bialn,- Andrzej TreUa I Pozna.nia. Za .via domo§ci i artykuły ~ m.
na ~ wy~ań .tygodn.iow,! (bez pon·edzI8łkowegol.. - Pod opaską w Poł.~.
Lod~ odJ)()wia.da W/adysław Ma.cillC. Lód&, Piotrk<m&ka ~1. - Za oglos1lenia i rekl .my: Antoni
S - si m.ieeieet;n!e Naltfad I czclonk.i: Drukarn.a Pol~ka, Spółka AkCYJnI.. POZllań. Św. Ma.rc13I
Le.śm&wicJ: z POSIlania.
70. Rekopisów wezsmówionycb J:6<.skcja ni. zwraca.
W ruie wypadków spowodowanych siłą W,.tsZlI. przeszk6d w za.ldadzie, strajków itJ) .. W7d_wn.ictwt\ ni. odpowi~da Ba do.tarMeftle l)!ema. a &bon_ci nie maj, !n'awa domagania s1e nled08tarWI
czonych n>1ml'ró .. lud (\·i~7,k"j'l\l\'~nll.

P renumerata
O rę d OWDlOka

Centrala

II
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Niędziela

ORT

Zwycięstwo odniósł Amerykanin Bush
w czasie 1 :53,5 sek. Drugim był Włoch
Lanzi w czasie 1:53,8. Kucharski ujął dopiero trzede miejsce uzyskując czas 1 :54,1,
czwartym był • iemiec Mertens 1 :54,9.
W skoku wzwyż Amerykanin Walker
ustanowił nowy rekord świata wynikiem
2.08 mtr.

sportowa w Łodzi

KOLARSTWO: Halcnów, godz. 16: Wielkie
międzynarodowe wyścigi
sprinterowskie
o m,iędzynarodowe mistrzostwo Łodzi przy
udzmle narodowe.i drużyny niemiecltiej.
PILKA NOŻNA: Boisko Widzewa, godz.
11 - Towarzyskie spotkanie Wimatwidzew. Poza tym spotkania o mistn:o-

Drlś

start kolarzy niemieckich w Lodzl. Na torze helenowskim czynione 81\
ostatnie przygotowania do dzisiejszej imprezy kolarskiej przy udziale sześciu najlepszych torowców niemieckich z mistrzem Olimpiady Ihboro i zdobywcą brą
zowego medala olimpijskiego Karchem na
czele. Opracowany przez organizatorów
program imprezy pr:r.ewiduje szereg ciekawych biegów o mil!dzynarodowe mistrzostwo Łodzi. Poza tym uwzględniony

W piątek wieczorem, w trzecim dniu
mied:r.ynarodowych zawodów lekkoatletycr.nych w Sztokholmie, Eu~hal'15ki startowal IV hiel!u na 800 m. Tym razem !(ucharskiemu nic udalo sil! zająć pierwszego
miejsca.
I
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Chrześcijański
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Sklep
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Bławatów

"

,

'

•

Piotrkowska 286. Tel. 260 -53.
Pl?leca w: duży~ wyborze: WEl..NY na płaszcze, kostJumy J suknie, JEDWABIE gładkie i wzorzyste,
towary białe: pościelowe, bieliźniane I stolowe. Firanki
odpasowane i na metry. Tiule wszystkio szerokości
~ koronki Siatkowe na story I kapy. BIELIZA damska
l męska, pOllCzochy, r~ka wiczki, skarpetki. kołdry
watowane i gobelinowe. Wszystko w dobrym gatunku.
ceny jaknajniższe.
n 43998

Zapas.-.·ctwo

RI
. ,
W ~o~lenlcac~ w ~lllach od 14 bm. de
5 w:ze~nl(l. POI~l{). ZWIązek ~tletyczny orgamZUje zapaslllczy kurs mstruktorsko-

Skł

adkl I po kwiłowan Ia

W admMlistracjj pisma n:ouugo ziołoM •
dalszym ciuu:

1

~....o: ,8I!Ioea JeZ\ll'owcgo: J. N..10•..,
X. N. II ~nIpm ZI\ otrzYffiRne lukl I,~
N. N. 1011,-, M. L. z podzi<;kowaniem sa od~
tikane zdrowIe 2,-. M. Luszcz('wska 1.-, A.- W.
II podziękowaniem Za otrz~' manil po~antl 2,-, r&um z poprzednio pokwitow~nymi 139.M slo
Niklowanie i Srebrzenie
zlocenie. chromowanie l wer..
kie rohoty w('hQclzllCe w zakr.
galwanizacji wykonuje .olidm..
pod &warancjll. i po eenaela

W dużym wyborze na sezon letni poleca MATERIAŁY MANUFAKTUROWEI
wełny, jedwabie, aksamity, płótna lniane, białel poaełelowe,
bieliźniane, purpury or.a fjranki i kapy.
Wszystkie towary w ;aknajlepszycb gatunkach po cenach ściśle fabryoznych.
Dla .klepów rabaty.
ol
Dla .klepów rabaty.

MEBLE
odświeża

i przerabia na nowoczesne Zakład Stolarski
B. OLBINSKI, Łódź, Piotrkowska 112, w podwórzu.
Ja składzie meble w komple.
wszelką biżuterię tach I poieuyńcze ntuki po
cenach Pl'zystępnych.
• t8SS3

i
zegarki i

Slplński, wielokrotny reprezentant Polski. opuścił Poznań i przeniósł jSiłl do 0str:owca .Kie.leckie~o, .gdf:.ie b~d~ie prowa.dZlł tremngl sekCJI pięŚCiarskiej l{SZO.

B. JASINSKI, Łódź, 11 Listopada 5, tel. 15'1-60

i GalanterJl

Łódź,

Obrączki, ślubne

Pięściarstwo

.

.

'W. CZ:I.DEL

zegary,

treningowy. Kierownikiem kursu będzie
p. Gałuszka, a instruktorami pp. J. Gałuszka, Ziółkowski
i Szezelllewski. ~
kursie weźmie ud7.iał okolo 100 zawodników z całego kraju, którzy wy.tnaezetli
zostaną
przez P. Z. A. w na.iblitszych
dniach.
Wśród nich znajdować aię ~
dzie kilkunastu lodzian.

Kolarstwo

Kucharski trzeci

•

został w programie pełny prvgram olimpijski. Na .t&wody niedzielne :r; uwagi na
ich atrakcyjność zje:Mtają do Łod7.i
przedstawiciele PZTK. Prawdopodobnie
obN"ny będzie również na wyścigach pulk
Gebel prezes Związku Kolarskiego. Kolaru stołeczni startować b~d", w Łodzi w
znpowicd7.ianym składzie.

przystępn'Yc"h

CH ROMOWNIA"
L6df. Piotrkowska 158

pop. of. parter w poow. \VI.
sllmodz.ielny gnlwanizatoJ;. h"ł,.
prac. fll'my .YAMAK" ol. Garbara i W. Górski.
II «87t

l

platery

poleca

"7.

SZYMAŃSKI
Łódź, Główna

DUZY WY BOR.

41.

D

42 &11

CENY NISKiE

Fabrvka fOOtV, fOataliny i kołder watowYCh
lValłleluar

I;.ódi, nI.

Zakątna

86.

S ".' E,." K

ił.

Tel. 214-95. P. K. O. 603-326
n .p,

"4-ł

e,deski

Podłotom

~RZYąZLOSC TWĄ WIDZI.
Naj lynnieJsz)'
lunow~ dz peycho-grafolog. IIznar y przez Zwili'
zek M I Gdzyn~rodowy ~ll'lnpsvchik6w Mistrz

Wiedzy Tajemnej WO)fOU'l'II ''/ldal'Zony fe'
Jarem jJ nowidzenia w tra n<lie
medialnym. Powie Ci czy. musz i 1<:'e<!y IIIzc~iicie w grze loteryjnej oraz wybierze we·
dług o.bJiczenia daty urodzenia Twej pln nely.
zupełn ie be7Jpłatnie szczęśliwy nUIll(>r losu. który pod gwaranCją musi być wygrany. N;ezamożl)y,n. jedn~k mnjacym <lzcz,Hc'e w gl'ze 10ternneJ wylooe ze SWOIch pi.<'niedzy lU III na
kle. aby przekonać o prawd7.iwo~ci wygrnn"j.
Dowodem ~ego SĄ w moim posiarlanill setki li.tów pOdzll~lcowa]. od os6b. które na w~kazalle przetemnie Io..'y
wrgraly po 101.000. 50.0\10 20.()OO i 10.000 zł. Na ;~danie przepoWiadam .przeszlośe i .przys7.loge - opr!i(;owuie horoskopy i analizy
grafol?glczne. Ra:ly I wskazówkI. dajl\c motność zdobycia trwalej
mIloścI. pożadaneJ osoby. ~ie zw lekaj
pillz ie/S7.cze dziś nic nie
ryzTkuJąc a ..skorzystaliZ Wiele. Porłal' czytelnie im
i r·uwisko.
date urodzenia, zal!\cz 1,- 1.1 znacz.l<nmi pocztowymi na koszty
pocztowo kanc. Bez załllczenia znaczków O·ł'lOwierJt nie nastąp i.
Adre.,: Jasno, idz WOMOUTB. Krak6~, LeJlJ\rtowiel'.a 11'11.
nom~nalnYlD

6zpundowane i heblowane.
listwy podłogowe,
wyłogi,
listwy
profilowe,
poręcze,
beJ.k.i, kantówkę. szalówkę
l łlltv oraz derki obrzynane
I nioobrzynant> !lO cena ch
konkurencYinycJ.· poleca

.

Leon Zurowski
s\tład drzew~

i obróbka,

Poznań, Raczyńskich

przy pl.

5/8

Bernardvńskim.

Telefon nr. 10-87.
P 28 857-27.31

n 46141 /2

~ ~ . świetne. choć tanie ~
~

DOM

ehlBW mllJlYw budowo 1931 r. , 2

mon. roli. bC'Z dlugu w Witkowie
zarar: na spne(!aż. C('na 5.300-.
OfC'rtr Orl)r1ownik Witkowo

Węgiel,

~ement, żelazo konstrukcyine i
zel~zne, . bl~cby żel~zne, cyn.kowa

" 48162

ośwletl~nta

l

materIały

handlowe, belki i korytka
ocynkowane, karbid do
spawaDla, gwozdzie, wapno, gips oraz inne
budowlane poleca po cenach konkurencyjnych
ze składu i wagonowo
.47 m

R

~LI

~
Oddział

w

Łodzi, Kilińskiego

i

POLECA

KĘDZIERSKA

Tel1IIlin parcelacyjny odbf!'(lzie si~ w kancelarii
w Kępnie, ~ynek 38 • czwartek, dn. U-go
Slerpnla o godz. 10-łl~) rano. Do sprzedania 3 o8aóy
po ca. 10 he<ktal'ów ziemi IPszenno~bu,,'aczanej i łąki
Cenn. 1100 zł za 1 ha na wyplaty do 8 lat
L U D W I K G N I E W O S Z P 2. .0.-&8814
Binro parcelacyjne Poznań, PL NowomiejSki !I.
n.otari~sza

POZIIAII. UL. SKARBOWA 3

RESZTKI
Ille ubrania

męskie.

płaBz~e

letJnie, komple.ty i BU knie dam·
skie oraz na ffilunou.rki p()l~&
Lanio w dużym wyborze

A. Wasilewska

LECH
POZNANS~A

HUTA

SZKŁA

Lódź,

wejśoie

nI. Nawrot 13.
z lmlJtny.
n UOO

~r

H. RflIf~~W~Kl

specj. choroby

płucne

przeprowadził się

Ng 47 :177-8

"'DoArCIYNSlowy"i
z ogrodem w śródmieściu (Rynek). 13 lokatorów •
i skład, od zaraz korzystnie do nabycia. Dochód
3.600.- zł rocznie. Cena 30.000,- zł. Wplata według
ugody. Zgłoszenia: K. K. O. miasta Wrześni, ul. Poznańska ł.
~ 4!81MV50/61

na

ul. Piotrkowsk2\ 108
n

m71

tel. 166-90

przyjmuje od 3-5 i od 7·8

Jak

B. MICHALAK

LODt,

ol.

św.

Andr7.t!ja

Zł.

n 46627

I'~ ••J. Borko"rskl
70. Tel. 204-94 l 101-73

PARHU[JA MAJArKU nU~IA POD KfPn~M

WIELKOPOLSKI LAJ:Ł AD
HAFTÓW ARTYSTYCZNYCH

Ic~

rowerk6w. dr&.
zyn i Illmochlt'
dzików dzleeior
eycb, oru W6Z!'1
reperacje Vf tym r.akrNi ••

Sp.Ake.UAn(II.PrzeID)'sJ.

PARAMENTA-SZfANDARY

K.

YtI:

Koks i Drzewo

Wyt'wónd,
wózków

Chcesz mieć
wygodne o.buwie?
~o

zamów do swolel no&! formę
I każdy .7ew(' ci. zrobi wy::odne
buty. Wytwórnia nlljnowezych
fasonów ron.
i prllwidel uew.
.kich i dla fabryk g-umowych
kaloszy. botó itr. F 'ma .. ~wit"
ł..6M. KiliJ"sldc(ro 121' tel. 20~·88.
l<'il'mn Clu'zf"'ciJUI1skn
n 46020

Pn,..,tlu,lolł. d. pareeJI\~ji folwarku
HUTA WISKI'l'SKA

(pod

LodziĄ)

,m.

Wiskitno.

pa.reel 0.1 li hl.. Cena
od 2.300 za ha. J)os ..onl.le ląki
nad r7..ekll N~r. Zi~mi.. dobra.
Bliskość Łodzi.
Sil to warunki
kupna n ie wą ~ pliwie korzystne
Informacji udziela oI!i~: !\[lc.-rn:
))rzys. S. Spftski, Lód .. Andrzeja
Wie\kOl1ć

1 m. 7. tel.

2U"~1.

W

Broni~inle

(obok fol warku) n ,oepodarlll
ChaehulT. Dzialki mOIfll nabywnć
Vl'szyseT.

n 47013

•••••••••••• ~

Praczka

bez gazów. płynów ł proszków
..•
porarlzl "Polus". Poznali. Pod- komplety I pOjedyncze poleca
~órnn 4 . po p.rze5laniu zł 2.-.
po przystępnych cenach
~po~ób Ole poclngll za <loba żan- J C
ński Łó ... .., Kłllń
nych dali'zych kOHt6w. Podać • ypr)'
I
oaz.,
cz,-tl'lni" rIokIMlny arJr~.
.klego 229.
• ~f\.~4R
I' \l "!)
~"O
1.~G
1113
7
••••••••••••••••••••
-~...
.
_
-

kawę

"S~EW"
Hfi3..
D

i pra.sowaczka Da koł.
I
ki
k'
n erzy
męs 1e,
zna-

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

wykonanie
potrzebna
Ot 't
d .
za.raz.. er y z o pusami ś''\o' ladectw skladać

Sergiusz Spaski

łąca

pienrszorzędn8

M·;;bl;··· I~~i~~:i~?s?~;:~r,~i~,:

PIU~kWY WYUpit ....

Lepszy i WYdainieJsIY!
Pijcie rodzlml\

• •••••••••••••••••••

Mierniczy

przeniósł

przysiqgły

swe biura

na ul. Andrzeja 7
tel. 244-51.

Pl'zyjmuje zamówienia na.:
S
d
parcelacje rolne, budowlane,
prze
am
młyn pTJ.elni~1 lOn q. nA dobe - plQ,ny do hi potp
rozgrani'.lotn 7.~budo,;\'anill lfOSJlorlnrCZ(!, cz~nia (.. por)' '!";,nic7.np ) p" filo\\'o,
Ill('rzlJ. ZI~ml.
BrykaIski
J{"klln I: ( ;.~
ho\\ al.
11l: J::: 1li dZlal) rodzinne itp.

OlU~DOWNTT{, ponfc"~zTaYe1{, C!nla

~umer ,~

?

t

Nagłówkowe
słowo

słowo (tłusto) 15 gr08zy. katde
10 groszy. :> liczb = joono słowo,
i. VI. z. a
katde .5tan0wi 1 słowo. Jedno o~ło·
dzenie nie mate przekraczać 100 słów. w tym
5 nagł6wkowych.

dals-ze

OGŁOSZENIA

=

11[1.- DOMY - PARCELEli

Ogłoszenia wśr6d

drobnych: 1-lamowy m.Ulmetr 30 groszy.

I

__ 4

Znak oferty napnrklad: z 18924. n 27\5. d 1790
I t. d. = t słowo.
DrobnI' ogłOt!!lenia w dnI powszt'dnte przyjmuje
się do godz. 10,30. w sobotv l dui przedświll,'
teczne przyjmuje ei,! do god.z. P ..:;

DROBNE

•

l

,

~Tronj[ 11
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?oJ! 2 8~3 bateryjne. siN'iowe
I'o ZI1;ł1'!. Strzcleek:l 2
ZII~Ih,kiej r,orl r!yr. ]-'('1'< 1)'11:1110(:1 .. Izioi": 1~ .1ii " \\-,z)'-tkiln po tl'n- <oli, ló\\, .
' Praczka
Telefunken
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pr7.yjmujp udziela pornrly Ilomo· ~)I~~tJrl;~?': _ ~lldy~ja')' rll';'lc"c~~i:p; .giclclo\\'r: 18./10 r.'li"ton !:'połl'r>z,ny :\Iecliolall. ~J uzrb l·o1.l'y\\'k o\\'n . potl'z!'llIl:l zal'az. oraz pokojo\\':!.
Dedektory
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dg '23 342-3 w opracowaniu ~tani.'''\\·,l Ron - .,~tr:lż (ll!nio"':1 \V J('cip" - 21.30 Koppr.hHI!8. ~luzykn fi11ll0./I :\l nj'llCk Obrn. powiat \\'olsztyn z glośnikiem
rwy
(7. Poznaniaj: 16.20 Dariu:z "Iii· w)·zln.i i! <P. ~li0('z)'.la\V KlI la: \\':l. 21,;}5 BllrlallC'S"t. .. Olc·llo" Ol':
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Plusl•
hauo!: son"Ul na ~kl ' z\'pce i fOl" HUO .. -")'I'ir :ll'i)',I)'I'zl)e": 18.1ii r"!'ll ie;:". 2l..fO LondnI R. Kon
ozycz I
z"l'orlku l~"i
md)-kalniC' plyn U'pian' 1~.45 od \\'~ilJcro",a "o '(·7.E'<k:l_lIlllzyk:l ")'I11f.oll1(:zl1n (p~Y: cel't Hllllollil':<IIY.
Uczeń
Pań~t\Vo"'e lllO za 100 _ rllu):o •
22.10 Hl'lIk-elll fl a m.
..n"l] z uCZ('''\CJ tlJd7.IIIY. elektrome'lt"I;l1lidI1O\~:e s llaty asygnaly
.. Plu sk\\'a" Zl1:111)-. WYPI·(,!JOW311Y Pueka' _ felidon _ -w\'"lo,i rp, ,b' 7. J\.r:lk n\\':tl: 18.4.) WWcl'lIllCh;'1
niez:lwoclny
~rorlck.
Drog.cria fIAktor Leon ::';obocili~ki' (z 'l'orll' -'portowe Ink;III1"; - 23.00-23.:10 f' ",qu,II,." op . J) ollizcti ·,.cco. 22.1:' ('hanik ""trzC'hll)'.
OfPrty Orc:. "h.rc yt
Jo'u(·hnrskiego . I'owal!. Porl;;nrl1a nia): 17.00 koncert orki I< tl')' Fil· 'mu zy k .. tanN'wa (pl)'!y).
lJroitwieh. l" oll('crt popul. 22.20 'c1o wlIik. l'oznall z" 2 Gn3
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nr. 6.
7.cl 2899 harmonii " 'al'<znw,ki"j pnd dyr .
" ' lorek, 10 sierlmia.
Koenil!Sw. "Inz) kn rozry\\'ko\\
I1ncliotrchnik. Poznal] . ~w. Mnr.
•
Józefa OzillliJ',kil':;o: 17.S0 ~7.I·Z"·
Mo na chium. KIlnCC'l'l.
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"-ar~7.awa JI - 13.00 koncert
l k
1'1
1
Of
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POllgórna 6.
zd 28',16 ,Ja !> Jr,oAm e)~eCl!'w!al1.( zl'k' )'n2\ -00 18.40 progr:11l1 IM jutro; 111.45 , , - i a - .
zd 211~
:::?-J:i.
11 .C! _ fi82
lt"pl~a
ntonl woJ( zlil~ ·I:~.
c1(llno~ci ~portowe 7. Pomorza;
18.00 JTlh' tr~llm ?lftll!:yka lekkoncert niewirlol11~'('h art-y" tciw, 00
ka . Kolonia. ",ruzyk~ kamel'alnll.
zor;;anizo""llU' Z okazji ~{ir.<lv,)'· :.3.
1;]llczyltly - plyty.
19.00 UroiŁ",icll
Koncert ra. .__
narodo,,,eJro Kongr"su Odcmn ia ·
Lw6w 13.ii5 muz)'kn lekkn dio·ork, Koenit!"w
"fllzyka tn.
IY0h; 22.ÓO o.latnie wiac/omoś c i. 7. pl~'l; lii.OO G. Puccini: opera l1ecznn. 19.10 KO~7. )' ce. Muzyk~
Zgubiono
13.00 Artur Honegger (p lyty); - ""h(lamC' Hutlcrflr" - l·~zy akt eyg:ulskn.
- płyt,.; 15.40 Iwow"kie Wi3do·
k"'it kn\lC~-jTlY EI!'ktrow ni ł,6dz
mo;id bipżąt'r; 18.10 e)!'zotyka. w
20.00 Londyn R. Koncert ~ym.
ki(>j n:l l1Azwi~ko MichlIla Pakll1y
KRA OWE
11111Z)'C'C - plyty: 18_U ,.Pal11i~ci foni('ZllY utWOI'ÓW Elgoua, nn .
ul. Lpje"'eJa !Ja.
n 47 ;i83 _
'C1",IIi,," TI 0kit ny" kWMlrans Sir J. ,," ood. PrRI!8. Koncert 50'
Poniedziałek. 9 sierpnia.
pnrzji: 18.40 program n3 jutro ; listó,;",. 20 . ~O Paris P. T. T. Kon\VnI'SUW8 n (;\{okotów). 18.45 wiAdomo~ri ,pol·towe; 23.00 cert orko gw~ nlii republikatiskiej.
N.A.U.K.A
.....
14.00 parł) informacyj- 14.06 kon· - 23.~O konccrt życzeń.
R. Paris. ,.FRust" OP. Gounod~ .
cert rozrywkowy (plrty): 1iUIO
21.00 Rzym. ..Turandot" (lp.
Samouczek rachunkowy po):adanka aktualna: 15.10 "Życie
KatClwiee - 6.00 au(ly('ja por~n· Puc0inil'go. MNliolan. Koncert
na: 12.15 wiaclomo;;ci hi"żace; .ymf. BrukselR flam. ..Fall~t"
kul
t
urRlnp
stolicy"
:
15.15
koncert
i geometrii
,oli tów: 22.00 wiarloLllości ~porto· 12.20 7.ycie kullurnlne ŚI;J.ka; op. Gonnocla (fr3gll1.). 21.10 Mil'
::<ilo"'~kjp~o, 1 000 zcJllil rozwi,,· wc: 22.05 .. Teatr. jn kieg0o jt'nczl'
t,~OOlc~,°k:;Pit tli/~'~~~I;/3~r; ~I~~t;; naehiuDl. K()nc"rt utworów Frr·
zan;.(' h. Lat\"H lIaul,a bez n~u' lIie
- "zkic litcl':!!'ki Hog· l ~.30 G race Moore ~Jliewll _ ply_ dcr,kll \"ielkiego.
r'z~·c iPla.
Uniwersalny poradTlik dan aznamy"
K
arpackie;::o:
22.~0-24.00
dla k,,:i;(/cgo zawodu . Cena 4.80 muzyka lekka i t;Llleczna (plyty). ly; 15.43 wi"clolllo~ei giel<.lowp:
22.0a 8ottl'ns. Muzyka bne",·
zl. "' płacone pl'zckazem z ll'ÓI'Y
pl'OgrnT\l na jutro: 18.15 n~. 22.10 )(ollenhaga. Koncert
Toruń 12.19 .. Organizujpmy 18.10
z posylką ;;.10 Za zali!'zenicm
fr:lgment
z
k,il\i.ki
7-ufii
Kns~a,k · symf.
22.20 Droitwich ... " 'esole
(z \\'al" SZ07.n~kic.i pt... ~Z:lICI1CY Ho?:y"; kumoszki
JlOcz(O\Y~'m ~.i<O wysyla: Ksie::-nr· bursy dla rlziewcz:\t" z ,,'ind~oru " op. kom.
llin "[jkulskiego. Kato\\'i(·p. Ma· ~za \\,r); 12.23 jildwarrl GI'il'/! (ply- l R.30 "Ii,.hale l/'l"ta plyty; Xicolaif·go. Budnpes zt. Mn7.yk3
fincb 2.
l' 28 .>93-71.4 tv z ,r arszawy); -13.00 III 1'1 orli l'. lRA:i wiadomośd sportowe lokal- r·ygal',ka. 2Z.30 Londyn R. "fuzy·
k'tóre WS7,ysry 7.naj~ ... (plyty): ka tanerzr.:1 .
13.00 z oPl'retl'k ... (plyty) : 15.4/1 ne.
"Buch alteryjne
23_00 Budapeszt. MuzykI!. b·
KrRk6w - n.lii kilk3 informll'
" ~8I1rilczP"I" \\-y kłacJy". 'YarS7.a· wiadomości z Pomorza; 18.00 po·
..... a. ?\owogl·odr.ka 48. J:wal'a Tltuj ~ gadanka aklllnlna: 18.10 uawnn ('ji; 1;l.55 lekki kOll0ert Sl'1ll fonicz· neCZlla. Koenil!~w. Koncert z ka·
"
riarni.
pl)-t)': 15.05 .. Czy wipcie,
" ielodzi~dzino\\'~
st\modzielno;;c. IlllUr.yka wlo,k;r (pIYlj'): - ]8.40 ny - Wict'7..Yć .się POpl'Oi'otu nie chcc . .iak ura.iajnco cJz;ała
24.00 S7.ttllllart I Frankfurt.
nat)'f'hmiasto\\'y wal'sztM pl'3Cr. pl'ogram na jutl'o: 18.45 wiarloJllo, ;;,e ... ": 15.2.i r08yj.kie pie.<ni w
płyty; .. Parys i Helcna" OP. GJucka (do taki piękny dzień. Z tl'ultem pocią.gam nogami!
(:\1)
Zamiej sco \\'ym korl'~pondellCyjlllc "ci ,portowe z Pomorza: 2a.00 do wyk. 'J'. H1.:lli;lpinn
23.30
ta/ice
i
piosenki
(plyty).
'1' 21 334
15.40 lokalnc wiadomości KOS1JO' 1.15).
(Lu6lige BliitLer. Berlin).
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Humor zagraniczn,y

l-lamowy milimetr lub jego mi~j&~ ko<>"Ztuje.: :!' l.wyczaj n ych na tJtr~nie 6-ła.~owej 15 grQóz y, na ~tro~je r.edakcy j nej (4-la mo wej) al przy końcu czę~ci
reda'k cyjnej 30 groezy, b) na strome czwartp.j 50 'lr06zy, e) Da 8'tronle dl'1l~leJ 60 ~r06'ly. dl na ~tronle wladomości lok~llnych 1.- zł. Drobne oglo<'.zenia
(najwyżej 10') ,;tów, w tym 5 nagłÓWkowych) ~!owo na .l! tó\, kaw ... u,·IJ1.:iem tIU<łLym, 15 g-~Ot'iZy, ~a.ide dals? e s:to wo 10 gN'Jt'! 7.. 7'. OglCi>zenia wi~ksze wśród drobnych pc<cz.~-oaj}1C
od oiStatniei ~trony, l·lamowy m!lime-tr 30 groszy. Ogloo>.zenia skompll kowane, z zastrzeożemem mle;dca - od posz?ze;wlne~o wytpadku W% nadwyżki. O.!!loo;zenia do bieżace!!o
\\ydariia przyjmujemy do ,\"odzinv 10.30. a d() wydań niedzieln~.ch i ś~iątecznych do a:od?iny 9.M; .rano. OgIV.d'l&nJ.a z poz!.. Wielkopolski przyjmu.iemy do wydań bieża c~'ch
clo I!'odz. 10, do wydań niedZielnych i świe,teeznych dnia poprzedn :e.go do '\"odz. 8. Za b!~d:v drukarskle. które flit' 7nlek ... zla l!c3ją trf'ści op:loszenia, administracja nie odpo ...... iada.
.
O\!loo:nnis przyjmujemy tylko 1,a opIa t!!, 2'ot6""ka ~ 11"6ry Kont.o w P. K. O. nr_ :'>f\()-lMł.
0'
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W tej chwili jeden z ludzi wpro-

wadził

do pokoju Piotra, ch~·ieją.cego
na nogach.
- Zagapiliście się, BukowI
z
wyrzutem powiedzial Rybkow.
- S'lm nie wien}. iak sio to stało!
Usł.l·szałem,
jak biegli po schodach.
\Vymierz~'łem rewolwer, ale nie zdltżyłem pocii,\gn[),ć :&a spust. gdy dost~łem takie uderzenio w szczękę,
żem
stracił prn' tomność ... _ jl).kal
zawstydzony Piotr.
- John iest mi~trzem bokserskim
w wadze średniej _ wytłumaczv!
'''ood.
.
- CI) panowie zamierzajl). teraz 1'0bić? - !'\pytał Rybko,,,, niezupełnie jE'::;zcze dowierzajl).c szczerości prz~'b~'I'zów.
- Nie hcrlziem~' panu przeszkadzać
w rozm~wie z Greminem. A gd~, ją
pan ukonczy, wyruszvnw razem do
~ialszego działania. ]\fyŚle.' że srtuacja
Jest zupełnie jasna - mówił przeko~ywujl).co \Vood. A jeśli pan mi
Jeszcze nie wierzy, kapitanie
co
zresztą. ma pewne pOdstawy
to
służę panu, tu jest moja służbowa legitymacja.
- Dziękuję,
panie pułko~-nikul
.To oczywiście zbyteczne! _ zawstydzi1 się swego niedowiarstwa Rybkow
- Pan ma zupełnl;t rację. Zajmijmy
się Greminem.
Gremin z nie'POkojem słuchał całej
rozmowy. Zrozumiał, że jego sytuacja
przedstawia się teraz zupełnie rozpaczliwie. Miał przed soba. dwie drogi: albo zgodzić się na wydanie towarzyszy,
Co dawałoby mu niewiell<a" ale iakq.ś
chociaż S7..ansę ocalenia. albo - kulka
w łeb. Dreszcz przebiegł mu po ple('ach. Nie! \Yybrał pierwsza, możliwość. '. Ż~r cie - za wszelka. cenę żydc! Cóż go obchoclza, takie słowa, jak
zdrada, podłość, tchórzostwo! On chce
ż~' ć. mieć nadzieję uż~rwania jC!1zcze
się

kie(\~'ś pełni życia.
Stał z pochylona g-łową. rozważając
~, czasie rozmowy 'Vooda z RYhl<ow\"m

~zanse ocalenia.' Nagle

wz~ok

jego

padł w Iderunku otwartYCh drzwi na
halkon. Błysnęła nadzieja ocalenia.

Skok z pierwszego piętra nie jest zbyt
Gdyby tylko dotrzeć do
tych drzwi.
- Dobrze - 'Powiedział z determinacj:,.. - Napiszę, co chcecie! Dajcie
mi papier i pióro.
R~"bkow 'Poszedł w kierunku malego biureczka, stoją.cego w kącie pokoju. Gremin posunął się za nim. RzucH badawcze spojrzenie po lX>koju.
Rybkow, odwrócony od niego t.yłcm, Smirnow, zajcty Nata,szą, która
pn:yszła powoli do sił, \Vood wydaje
r,arzq,nzcni/t swoim lud:r.iom. \Vszysc~'
pochowali już rewolwery.
_ Tera,; albo nigdy! - pomyślał
Gremin.
Szedł powoli 7':a R~'bko'wym zbliiaję.c się do drzwi balkonu.
Nagle Jednym sUSem skoczył do
nich, pchną,ł mocno, w~r-p.adł na balkon. Jednym susem przesadził poręc:>:,
na ułamek sekundy zawi"ł na rękach
nad ziemil). i skoczył w dół.
\Vszyscy pozostflli w pokoju zdrętwicli na chwilę.
Tim zauważyli manewr Gremina. nim się zorientowali w
możności ucieczki, nim podbiegli, popycha,iąc si: w?:ajemnie do drzwi i W~'dostali !'\ię Qa balkon - Grcmin podniM,! siQ i r~dem pobiegł ulicą w stronę ulicv Grochowej.
- Trz~'mać go! - krz~·kną.ł R:vbkow do czuwają,cego na ulicy wartownika.
Tamten pobiegł za Greminem, alp.
zbieg pędził. jak sarna. \V)'!'\forowal
się o kilJ,arlziesię.t metrqw.
Pierw"zy l?iotr powziął decyzję.
Przeskoczyl pr?:ez poręcz balkonu i

ryz~·kowny.

wyskoczył

na

śeig

ulicę, rzucają.c się w

po-

z&-I

_ Nie możemy go wypuścitt Dwóch tud7ń nł&eh 10"tanie tutaj, a rc~z:ta - r.a nfm!

wolał Wood. -

I
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- Zostall, Smirnowl rozkazał
bkow i pobiegł ku wyjściu z mie5zkania.
Za nim podą.żył Wood na.
czele swoich ludzi.
Gremin t~rmczasem, dopadłszy dorożki na rogu ulicy, kazał co koń wyskoczy ruszać doro7.karzowi. Biegnący za nim Pioll', razem z towarzyszem
dopadli drugiej dorożki. Pędzi'li za
Greminem, lIapl'ó:i.no naglą.c swrgo dorożkarza, by zmnieiszył
oddzielają.cą
ich odleg-lość . Za nimi znuw c"'alowało kilka dorożek, wiozących Rybkowa,
\Vooda i jego ludzi.
Przechodnie zatrzymali się zdumieni, na widok t~'ch niezwykłych na ulicy wyścigów.
- Mas". tu dziesięć rubli, ojcze wola! Gremin do swe~o dorożkarza ale wal, co koil ,Y~· skocz\'. Mąż mnie
przyłapał w s.\'pialni swej żon ." i gotów mnie i'ilSZCle gonić, - zazdrośnik!
"'yjaśnil mu, Ślllle.lęc się nieszczerze.
Dorożkarz, zachęcony zapłatą" nie
żało"'ał bata. Ale g-d~' pr'z'ejeżdżali 0bok postoJu luksusowych dorożek,
tzw. "lichaczy", zaprzężonych w ra50we "n"saki", Grcmin z.atrzymał s,,'ą
dorożkę, wrskocz~' ł z nie,j w biegu i
wskocz~'ł do nowej.
.
- Ruszaj, co kOl) wyskoczy! - zawołał do dorożkarza!
Koń szarpnął z miejsca i poniósł
ostro u!!cą..
POgOIl, która. zbliżyła się już do niego, r.nowu zosŁała w tyle.
Obejrzał się, trochę uspokojony,
- Jeszcze d~desicć minut takiej jazd,' i będę bez])ieczn~' ! - pom,dlal.
Teraz zaczł.).t !'\ię zastanawiać, co
czynić dalej.
Najprościej
h"łoby jechać wprost
na. dworzec, '''sią.':ć do pierwszego pocięgu i uciec zr stolic\'. Ale nie miał
przy sobie ani większej ilości pieniędZY, ani potl'zf'hn~' ch koniecznie w czasie wojllr dokumentów, paszportu,
przepustek Zostawić w. z~-stko - cały maią.tek i narażać siO na Bóg wic
jakic przykrości - to nie7,b~·t ponętn/\
perspeJ.;:t~·"'a. To. że pOWinien b~'1 jeclnale ostrzec o gl'Ożą.n·m niebezpiecze(1stwie swoich towal'zrl'z\' - nic prz~rszlo mu "' ~ale na myśl.
\Vażne było
t~'lko ocalenie życia
ocalenie 01aj:,.tku,
- Jed,' na rzecz. to poiechać do
J{orna! 'i'ej kr~" jó"'ki jeszcze nie znają! Przeczekam tam do juka. \V dziell
"'~"starczy mi d'''ie godzinr, aby załatwić wsz~' s1ko.
Jutro mogę z całym
majątkiem ulotnić siC w świat!
- Kie jest jeszcze tak źle! - Z8,koi1czyl swe rozważanja.
Obejl'zał się 7':a siebie. Pościg Zlt
nim daleko w tyle. Stracili już jego

R~

ślad.

Spokojn~" m ~losem kazał c1orożka-

n:owl je c hać okólnI). droga. na ulicę
S:o:óstkl,l. Rożdziestwienskl). pod nun'l.~r
pietnash".
A trmczasem Piotr Buko",r, pędząc
dorożk:,. za Greminem, kla! z wściek!ości i bezsilności.
COI'aZ dalej zostawala w b-le ich kiepska dorożka za
nio,,~c~"m' świetnie lichaczem.
Z początku migała się im ,jeszczc li: daleka.
\Vidzieli, Jak prr.ecięla pędem na ukos
plac Znamiell"ki i popędziła Znamicńską.. ulicą, potem widzieli, jak skręcala na Suworovn'ki prospekt, ale dalej
zniknęła ,;l!Ż im z oczu.
Nie męczcie lUZ, ojcze swoJeJ
szkapy! - pOwiedział Piotr zniechęcon~'m głosem do dorożkarza.. I tak
już ledwie sapie, jeszcze z niej dusza
wyjdzie.
- Cóż na to poradz." że nie potra.fi biegać, jak rysaki! - mrucuł niechętnie dorożkarz.
Robiłem. co mogłem!
Sami widzieliście.
Zapłacili dorokarzowi i wysiedli na
rogu Szóstej Rożdziestwieńskiej, ani
się domrślają.c, jak bliscy są. swego
celu,
Gremin bowiE'Ill w tej właśnie chwili, objeehawszv dokoła, wysiadł 7. do'f'OŻki pned d()mem numer 1>iłtnasty
n& Sz6stej Roidiestwieilskiej.
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Nie wiedzą,c, co począć dalej, stali
bezradni. ,
Podjechaly dorożki, wiozą.ce dalszych uczestników pogoni.
Rybkow, a za nim \Vood, wyskOczyli na chodnik. Nie potrzebowali
pytać o wy nik pogoni. Mówiła o nim
wyraźnie mina Piotra.
Iwan Iwanowicz Zotow czuł się 0brażon~' i pokrznnizony.
Nie :&aslu~
żył sobie na takie tl'aktowauie. n~' h
kow kazaŁ mu prz~'j 'ć (lo siebie o godzinie dzie~jątej. ZoŁow wyczy::icił
swój stal'y rewolwer, przygotował siQ
na l1iebezpieczn~ w~'prawc, pl'zyt;zedl
dziC:-<ięć minut pl'zed wyznaczoną godzill? L .. dowiedział się od Wailki, że
kapitana dawno już nie ma w domu.
- Zakpił sobie. ze mnie najwidoczniej - oburza! się Zotow, - Na takie
po, tepowallie nie zasłużyłem'obie
~tano"'czo.
Przecież iednak dzięki
mnie ~pl'awa posunęla siO porządnie
nal)l'zód.
Walika pl'óho"'ał go pOCieszyć, częstowal herbatą. i pierniczkami.
- 1eśli kapitan kazał na dzicsiątą,
to może będzie miał dla was jakę., 1'0botę kombino'"ał Wańka.
Może
zatelefonuje, może prz~· .idzie i razem
z wami dopiero wrruszy.
Te perswazje uspokoiły trochę Zoto\\'a. l 'apił się herbaty, gwarz~' ł z
\"ai1ką i czekał. Ale gdy minęła dziesiąta, pół do jedenastej, zaczął się na
nowo niecierpliwić .
- :Kie! kapitan specjalnie tak mi
rozkazał przyjść, żebym w wyprawie
n'i,e Rzią.t udzi,a ru,
skonst.atowal
t"mutnie. Stary widać dureń ze mnie,
do niczego niezdatny. Pod pierz~'uą,
tylko leżeć. Ha, trudno! Pójde;- pod
pierz~· nę· Niczego się tutaj nie doczekam!
:Kie dał I'ię zatrzymać ,,'ańce i wyszedł na ulice.
Prz~'gaszony i smutny szedł Suworowskim prospektem, kierując się w
btI'(\.l1~ domu przez Szóstą.. Rożdziei"tWJCIl ką. Nawet do SWyCh zwykłYCh
fantast.\'czl1~ ch mal'zCll nie miał ża
unel!o humor·u. Na dudka go wystrychn~li. I to kto? Kapitan R,\'bkow!
1'\awet mocniej zaczą.ł pOCiągać swą
kulawą nogą z tej depresji. Wolno
przechodził przez ulicę.
Malo go nie
najechała dorożka, która. wypadła ~alopem z za w~gła i pęcl7.iła środl,iem
ulic~' .
Pl'zeleciala tuż, tuż koło niego, potn~cila nawet, aż się zachwiał i
potoczył na chodnik. Oparł się o latarnię i oburzonym wzrokiem patrzył
za dorożk:,..
,
- Spieszy się, czortow y s~'n - ludzi potrl}.ca - mruczał niezadowołon~r.
Nagle urwał i caly zmienił się we
wzrok.
Dorożka zatrzymała się w
miej~cu, o kilka kroków od niego. Aż
z pod kOllskich kopyt poleciały iskry.
Z dorożki wyskoczył jakiś człowiek,
podał dorożkarzo~'i zaplatę i wszedł
S~~'~ko do bra~~".
Dorożkarz zawróClI l pędem odjechał.
Zotow odzyskał nagle całl). energię·
Nie kulejąc praWie wcale, pobiegł za
człowiekiem z dorożki.
. Już widać tak sadzone, że los staWla go zawsze na drodze tamtego. Ani
na chwilę nie miał wątpliwości.
. W bramie nie było nikogo. Widać
me b~-ła zamknięt,'l. i przyjezdny nie
potrzebował dzwonić na stróża. Zotow
pChnął

bramę.

Była rzeczywiście 0-

twal:t~. Nie zastanaWiając się
Cll\Vlh wszedł.

ani

Namacał rewolwer w kie>;zeni i prawie biegiem ruszył w podwórze. Znał
ten dom; ma kilka oficyn i kilka podwórz, jedno za druA'im. Ledwie uchwycił wzrokiem niknę.cę. w bramie.
w kOllCU podwórza ciemnę. postać.
,Biegł za nią. przez drugI). sieJl i przez
drug'ie podwórze. Zniknęła w 'ieni
trzeciej ofic~rnr. Nie zastanawiając się,
na jak ic niebezpieczetlstwo się naraża,
wszeqł do sieni i tu
sie zatrzyma!.
SłYS7AU kroki · wchodzącego po, schodach. Nasluchiwl\ł. .,Zatr(':)·rnal !'\ię···"
- Wykalkulował sobie, że tamteJ)

jest na drugim piętrze. Cicho, jak kot,
skradał się po schodach!
Kocny gość długo i mocno dzwonił
do drzwi. Usłyszal wreszcie chrobot
zamków. - Kto tam? - pytał gluchy
głos z zewnl).trz.
- Ot"'órz! To ia - Gremin!
Dreszcze przebiegi po plecach Zotowa, Brł to dreszcz rożiwszy i dumy.
Kapitan R~' bkow w~" strychną.ł go na
,lut1ka, a :;.am, jak dudek szuka Gl'emina po mieście . A on Zotow wpadł
!la jego ślad!
Ale co teraz POCZl).ć? 'Vbiec na clnlgoie piętro z rewolwerem w rękll?
~tl'(.Clać

mordować?!

Brać

pomst~'?!

Kie! ZI·esZll). drzwi już się otworzyly
i zamknęły za Greminell1. "M owy nie
ma, a7.eb~· dostać się tam teraz " . pojetl,\ ' nkę.

Trzeba :-prowadzić' pomoc.
Ale ską.d?!
"loże kapitan Rybkow wrócił już
do domu?
Mimo żalu do kapitana, Zotow do
niego jednak czuł największe zaufanie.
- Na dziesięć minut. na k'vaclrans
można od0jść st~ld spokojnie! roz- '
ważal. Wpadnę
do Wallki, zostawię
wiadomość dla kapitana i wrócę tutaj
pilnować, ażeby mi stl).d Gremin nie
uciekł.

"" prowadził szybko w czyn tę decyzję, rozumując słusznie,
że każda

minuta jest teraz ważna.
Biegiem przemierzył oba podwórza,
Wypadł na ulicę i spieszył w st.ronę
Suworowskiego pł'ospektu, do mieszkania Ryhkowa..
Czuł się, jakby
skrzydła wyrosły mu u ramion..
Zapomniał o niedawn~'m przygnębieniu.
Czuł, że jest potrzebny, że coś znaczy,
żc działa.

Na rogu Suworowskiego . prospektu
z rozpędu na jakiegoś przechodnia. - Przepraszam! mruknął
i
chciał już iść dalej.
Ale spoinal na twarz potrąconego .
Poznał g-o!
To przecież jeden " tych,
którzy dziś rano byli u kapitana. Piotr
poznał też ZotOWI1.
- Cóż lo, po nocy biegacie, wujaszku! - bl;lkną.ł.
- Ach, to wy. . . CZY to wy? ..
Chyba się nie mylę? .. Wyście dziś rano. " - bąkał nie mogąc znałeźć słów.
- Nie mylicie się! - odparł Piotr.
To ia dziś rano miałem zamiar przyskrzyniĆ tego łajdaka,
A teraz wypuściłem ~o z r~k.
- A gdzie' jest kapitan? - pytał
gor~czkowo Zotow.
- Rozstaliśmy się właśnie - objaśnił Bukow, Zostawił mnie tu, żebym
węsz~'I, CZ~7 zwicrzyna nie kryje si~
gdzie hlisko.
-- A gdzie on?
- Tam go marie! - ~'skazał Tf:l, ą,
Bukow. - Id-de z tymi Anglikami na dalsze polowanie.
teb~r mu i
lam nie P011suli, ..
wpadł

RzeczY"' iście

R~'hkow,

ł"f)zstawszy

się

przed cJlwil1). z Piotrem, nie zclQ.iył
jeszcze uHć dwudziestu kroków,
- Zaw./'óćcie go! \Vołaicie! - wy.
krr.yknął 1!0l'l;lCzlwwo Zotow.
Mam
Gremina! Wirm ~dzie jest!
Piotr nie cr.ekai:;lc na dalsze wrjaśnien ia pohieg'! za R~· bkowym.
Po kilku minutach cała kompania
pod przewodn i r;twem Zotowa zmierzała do domu pod numerem piętnastym
na ul. Szóste'i Rożdziestwiellskiej. .
- Ską.d on ,,;ynalazł sobie tutaj
kryjówkę? dziwił się Rrbkow.
- Mam wrażenie, kapitanie,
wtr~cil Wood, żo teraz docieramy dp
korzeni tej szpiego'\ skiej szajki. I n~
ten raz nie damy się JUŻ wyprowadzić

w

połe.

- Obsta wić
stkie weiścia! kow.

do~!
Zbadać WSz~"
komenderował lhh-

Prot i Ger

ce

zy

się obficie,
Wąt zgrubiał niesamowicie..
Z daleka wrażenie czyni

Chłopcy dziwią się niemało,

Z dale'k a czujna gazela
Widzi węża dus1ciela...
Śmierć okropna ją nie minie,
Bo więziona jest na linie.

bł~kawicznym ruchem
w nią., jak obuchem,
Po c:zym bez wielkiej mitręgi,
Po'łamał ofierze kręgi.

P06i:liwszy

Nawet taki wielki boa
Powroza strawić nie zdoła ...
To tet powrót wskutek tego,
Wype'łm: w trawę 'Poza niego.

Mocno się napracowali,
Lecz w końcu mu radę dali
Boa wije się na linie J pewnie się nie wywiniel

Wąt u czarnych łapserdaków
Zalicza się do przysmaków.
Pieką kawał za kawałkiem,
J w ten sposób zjedzą całkiem.

Znów

Hemas ~ jak to pamiętacie,
W niesuzęś'liwym rezultacie
Rozbił się i siadł na skale,
Nie widzi ratunku wcale.

Myśli całkiem

To też wiel'ką radość meCl
Balon, co na niego leci
Bywają przerÓżne cuda --'
Mote się i jemu uda?

Jedna chwila decyduje.
Hernas to zbyt dobrze czuje!
Zręcznie i z ogromnym sprytem
Łapie linę szybkim chwytem.

PodrM taka to nie kpiny:
Ręce bolą go od liny,
To nim wiatr jak szmatą sZ8Jsta,
To mów woda w gębę chlasta...

Jednym

Uderzył

ma ponure,
Bo czy patrzy w dół, czy w
Ani śladu :możliwości,
Aby zdrowe unieść kości...

górę "'-4

Hemasowi czas się d!łuiy,
ma miłej tej podrMy ...
Balon się pomyślnie zniia,
J do jakiejś chatki wliża.
Dość

Pagórka, lub wielkiej dyni.

Puści:! linę, zamknął oczy Kamieniem się w przepaść stoczył.

A no - kto nie ryzykuje,
Ten się i nie uratujel

PRZYGODY BONIFACEGO SZCZYPlORKA

Choć . dneWko traoeh~ sp~ ~
Jabłka piękne i dojrzaił~
-

a.t!acr

się nie lęka,
~ iabł'oń powoli pęka

Co się właściwie stało?!
Ani śladu po ich kozie,
Zamiast niej - wąż na powrozie!

dziękują.

opatrzności,
całości.
sprawił,
Byłby groźny wąż ich strawił ...

Że są

zdrowi i w
Gdyby los inaczej

Dobrze trafił, rzeczywIscle
Spad.! na dachu suche liście
Lecz nie skoń,czyło się na tym,
Były skutki i poza tym.

Przedruk wzbroniony

w istocie,
A Szczypiorek jest w kłopocie ...

~ rozdarło się

Potylice swe obraziL.
A czerpu na jabłoń właził?l

