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kowitemu zdruzgotaniu. ·Wagon ten
po kilku podskokach na szyna ell osiadł
na os,iach, gdy tymczasem koła znalazły się po obydwóch stronach toru
kolejowego. Wagon uległ takiemu zniszczeniu, że resory i inne części wagonu były porozrzucane na trasie dwustu
Tylko dzięki przytomności
wywołały metrów.
umysłu maszynisty, który pociąg natychmiast zahamował, nie doszło do
międzynarodowych?
japońskie
większej katastrofy, która Skollczyłaby
się niewą.tpliwie fatalnie.
Na miejsce wypadku przejechał natychmiast, w cią.gu 20 minut. wag(Jll
ratowniczy z Jal'ocina, który odczepił
wykolejony ambulans pocztowy i pociąg z opóźnieniem 3D-minutowym wyruszył do Poznania. Na miejscu wypadl{u znalazł się prezes Dyrekcji OkI'.
Kolei Pallstwowych, który jechał w
ostatnim wagonie tuż przed ambulanSE'm pocztowym. Pocztę z wagonu wykolejonego przeładowano do wagonu
sobowego.
Miejsce wypadku przedstawia groźny widok. Szyny na przestrzeni stu
metrów są. powyginane, a ruch pocią
gów odbywa się prawą. stroną, jednotorowo. \Vykolejony wagon załadowa
llo na pociąg ratowniczy i przetransportowano o godz. 18.10 do Jarocina.
Prace nad naprawę. toru kolejowego
trwają dotychczas.
Powody katastrofy kolejowej są. według
przypuszcze6 władz kolejo\'Tch - następujące: \V miejscu, gdzie
uległ
katastrofie kolejowej pocią.g
narodowe 1)1 onię.ce kon('('sy.1 pailstw zlinczo\\ al wczol'f\.i w Nankin-Road 4, nr 30, był~r naprawiane tory kolejowe.
obc~'ch
\V
Szanghaju \:zral'tają. co- Japm'lcz~·kó\\'.
Zabity ZOSUH również \V momencie, kiedy pociąg ten przejeżdżał przez miE'jsce kata<;trofy, spod
dziennie.
Obecnie liczę. one 800 żoł filipiil:;ki hokser Rei Mayo, którego
podkładów kolejowych były wybrane
nierzy i 900 marynarzy francu 'kich, \'Iizięto za Japoilcz:, ka.
kamienie, co nie\\"ątpliwie spowodoT o k i o. (PAT) Opanowanie prze2100 żołnierzy i 400 marynarzy brytrjwało katastrofę, która mogla była poskich, 1000 żołnierzy i 900 marynarzy łęczy Nankau pl'zez Japończyków po- ciągn~ć za sobą liczne ofiary. Ofiarą.
amerykańskich,
50 marynarzy wło winno, według agencji Domet, nastą. wypadku padli jedynie ekspedienCi
skich oraz 25 ochotników spośród cu- pić w ciągu najbliższych dui. Straty pocztowi, znajdują.cy się w wykolejodzoziemców, mieszkają.cych w konce- 89-ej chillskiej dYWizji bronią.cej tej nym ambulansie, którzy odnieśli ogólsji międzynarOdowej.
przełęczy, są. tak znaczne,
iż sięgają
ne obrazenia ciala. (jp)
T o k i o. (P A T) Tłum Chi6 czyków dwóch trzecich jej efektyw6w,

Panika wśród

ludności chińskiej

Interwencja mocarstw - Pr zygotowania do ataku lotniczego na Szanghaj
panikę - Czy zniesienie koncesyj
- Straty
T o k i o. (P A T). Z Szanghaju donoWojska chińskie podjęły dziś rano natarcie w dzielnicy Yang-Tse-Po.
Po 2-goozinnej walce wojska chińskie
cofnęły się,
pozostawiają.c
na polu
bitwy licznych zabitYCh .
Nad parkiem Hong-Kiu pojawiło
się wczoraj wieczorem kilka samolotów chillSkich, którtl zrzucały bomby
zapalające.
Tylko jedna bomba wyszą:

buchła,

wywołując

pożar

w

pobliżu

centrali telefonicznej.
Japollskie lotnictwo morskie zbombardowało most żelazny w alei KwiSan i odepchnęło wojska japońskie z
pozycji Tahan-Czen.
S z a n g h a j. (PAT). Po wylądoniu przybyłych z Japonii posiłków,
wojska japońskie rozpoczęły natarcia
na sianowiska chillskie pomiędzy
Kiang-Wan a Wusung. Japończycy w
pierwszej fazie walki odnieśli pewne
sukcesy.
To.k i o. (PAT). Z Tientsinu donosZij, że E'skadry samolotów iapońskich
bombal'do', aly pozycje wojsk chi 11skich w oko1i('y Nan-Kau.
p a r y ż. (PAT) Gahinet hl'r1yj<;ki
zamipl'za w~ s1l)llić do obu walczących
stron w ChiilRf'h z p]'opozycj~ zaniE'chania "·szelI-ich operac~·.i' wojennrch
w Szanghaju i okolicy, z tym, źe rządy
brytyjski, francuski i St. Zjeclnoczone
zobowiążą. się do ochrony
Interesów
chińskich i japOllskich na tym terenie.
W odpowiedzi na zapytanie rządu brytyjskiego, czy Francja przyjęłaby tego
rodzaju zobowiązanie, rz~d francuski
wyraził swą. zgodę.

Tientsin. (PAT) \V natarciach
na przełęcz Nankau, leżacą.
\ ielkiego Muru 1 zamykado Kałganu, nastą.pił za~tój.
1apoJlczycy zamierzaj~ - jak się zdaje
- pokonać trudności terenowe i sforsować przelQcz od strony Mandżukuo.
T i e n t s i n. (PAT) W Tientsinie
czynione są. gorą.czkowe przygotowania
do odparcia ataku lotniczego wojSk
nankil'rskich.
Przygotowama te wyWOłały nastrój paniki wśród ludności
japońskich
w pobliżu
ją.cą drogQ

chińskiej.
Tysi~ce chińczyków

chroni się poponownie w koncesji brytyjskiej, lecz
z powodu przepełnienia dom6w, zmuszone s~ do obozowania mImo ulewnego deszczu na ulicy. 6 tysięcy uchodź
ców schroniło się w koncesJl włoskiej.
Ogólnie panują.ca niepewność ""rpły
nęła również ujemnie na dostawę ży
wności.
Ruch kolejowy l pocztowy
został prawie w zupełności przerwany.
Ewakuacja koncesyj w Szanghaju
uważana tu jest ogólnie za ostateczne
zniesienie koncesyj cudzoziemskich w
Chinach.
T o ki o. (P AT) Ze źródeł japoń
skich informują., że straty towarzy?
stwa żeglugowego, do którego należa
ło część statków
zatopiDnych przez
ChiJ·lczyków w Szanghaju, oraz straty
poniesione sku1kiem działan wojennych, \\'ynoszi). 100 milionów Jenów.
T o ki o. (PAT) Admiralicja ogła
sza nasiępllję.CI-). listę strat .1apollSI{ich
od 15 clo 18 sierpnia: 23 stl'7.etcó\\' marynarki wojennej
zgincło
podczas
walk w Szanghaju, 13 lotnikOw marynarki wojennej utraciło życie pcJjczas
at&kJ. pOWietrznego na Nankin 15 sierpnia, jeden 10tnN{ zginą..ł nad Suczau
16 bm.
S z a n g.h a j. (PA T) Siły między-

Rewolta wojskowa wNankinie?
L o n d y n. (ATE). "Morning Post"
donosi z Tokio, że krą.żą.. tam niepotwierdzone pogłoski, jakoby w Nanki·
nie miało dojść do poważnej rewolty
wojskowej, zwróconei przeciwko rzą.
dowi centralnemu. Są.. z,abici i ranni.

Przyczyną..

wybuchu rozruchów były nieporozumienia pomiędzy kierowniczymi kołami nankińskimi. Część
tych kół dą.ży do zaostrzenia stosunków
z Japonią., podczas gdy druga część
pragnie załagodzenia konfliktu.

Tragiczna śmierć trzech górników
w płonącym bieda-szybie
Poitar odciqł drogę tr~em be~robottly'ln - I{olumna rato!#)nicza wydobyła z lJło mieni trzech górni1~ów

K a t o w i c e. (AJS) Wczoraj pówieczorem w czasie pracy bezrobotnych w jednym z naj głębszych
hieda-szybów w Zagłębiu Węglowym,
pomiędzy Dańdówką. a Niwkę. w Zagłębiu Dą.browskim wybuchł na głębokości 74 metrów pożar.
Na ratunek pośpieszyła bezrobotnym
kolumna ratownicza kopalni
"Niwka", która wydobyła trzech bezźnym

robotnych, trzej zaś dalsi pozostali za
ścianą. ognia, przez którą. ratownicy nie
mogli się przedostać. Akcja ratunkowa trwa jeszcze dalej, jednak są. słabe
nadzieje uratowania ich. Pozostali w
5zybie Doma6czyk, Goła i Romańczyk.
Trzech szczęśliwie uratowanych górników, którzy ulegli zaczadzeniu, przy..~rócono po zabiegach do życia.

Katastrofa koleiowa pod Jarocinem
D~i~ld pr~lItomno,';ci tI'I'nysl'ł.ł m (l.fiz!/ni.fłt y 'łf'lIP(ł,del~
;j({I !/ro~'I1ie,Js~yc1t rozm;m'ó'ł#)

Jar o c i n. (Tel. wł.) W czwartek
ub. o godzinie 12.40 w południe wydal'7.yla się na szlaku Ostrów-Jarocin
między stacjami kolejowymi KotlinWitaszyce katastrofa kolejowa, której
uległ pocią.g
przyśpieszony,
dalekobieżny nr 20. Lwów-Kra.ków-Pozna:ń.

n.ie pr~lI.

Przebieg kata trofy był następujący: 1300 metrów przed stacją Witaszyce uległ wykolejeniu przyczepiony jako ostatni wagon-ambulans pocztowy,
który z powodu wielkiej szybkości pocię,gu,
jaki w tym miejscu idzie z
szybkościQ. 75 km na godzinę, uległ oa.ł-

Cholera wHonkongu
Singapur. (PAT) Wczoraj wystąd
do Hongkong transport
szczepionki pl'zeciwcholen' cznej, wystarczającej dla 250 tys. ludzi. Szczepionka pochodzi z Bandoenge na Jawie. Epidemia cholery w Hongkongu
rozszerza się poważnie. \V ub. tygodniu
zanotowano 82 zgony, podczas gdy w
tygodniu poprzednim tylko 19.
słano

Gnębienie polskości
na Śląsku Opolskim
B e r l i n. (PAT) Jak się dowiadu"Nowiny Codzienne" (Opole), przeprowadzono ponownie rewizje w niektórych wioskach powiatów strzeleckiego, raciborskiego, oleskiego i w Bytomiu. Aresztowano 24 młodych ludzi.
Są to wszystko członkowie Tow. sportowego "Sokół". Powody aresztowania
nie są. znane. Sprawą. tą. zajął się Zwią.
zek Polal,ów w Niemczech.
ją

"Usypiacz" kolejowy
Rozensztajn ujęty
War s z a w a. (Tel. wł.) Na 15 minut przed odjazdem pocią.gu pospiesznego, idą.cego do Pragi, \Viednia i
Rzymu, władze policyjne 'Przeprowa'
dziły reWizję w wagonach i w ostatnim
n.atrafiły na mlodE'go i
eleganckiego
m~żczyznę, któn'm okazał Slę ~~-d Eli
R07.en.7.tajn.
Poclc7.as rewizji znaleziono u niego trzy sztuczne brody:
czerwoną., ruda i siwą, tuuzież dwie pa_
ry okularów czarnych oraz "paczkę papierosów usypiają..cych.
Rozensztajn
należy do grupy złodziei mięclzynaro
dowych. Został on zatrzymany i os ..
dzony w areszeie. (w)

orn~nOWNIK,
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M bilizacia gospodarcza Japonii

Rząd japoński

Utworze~i~ specj~Jnych

przygotowuje wszystkich do długiej wojny

I

urzędów

Tok i O. (PAT). W zwil).zlm ze zmia- n~r; 5) urzad kontroli handlu, który tałów, który. zajmie się głównie loka~
polityki w konflikcie chiilsko-ja- drogą. restrykc.il i sy temem zaświad- pożyczek wojennych i ograniczeniem
P011skim, zmianę., narzucona, przez czell regulować będzie sprawy impor- działalności inwe. tycyjnej w przemystronę chillSką., pOlega.iQ.cl'), na porzutu i eksportu; 6) urzą.d kontroli kapi- śle do ścisłYCh konieczności.
ceniu dotychczasowego stanowi~ka nic
s
zaostrzania konfliktu, minister wojny
Sugirama przedstawił Radzie Ministrów kon ieczność przekszt.ałcenia o, becnej gospodarki narodowej na gospodarkę wojennI'),.
S ta m b u ł. (PAT) Dziennik "Tan"
l\fini~trowie finansów i handlu wyotrzymał
od swego korespondenta z
P
a
ryż.
(A
TE).
Z
San
Sebastian
kończają.
prace, zmierzajślce do powszechnej
mobil izacji gospodarczej donoszą: Ofensywa wojSk POWSta.il- wyspy Tenedos depeszę donoszą.cą., że
krajU, która zostanie przeprowadzona czych na froncie Saniander rozwija sic wczoraj o godz. 17 łódź podwodna nieznanej przynależności
państwowej,
pomyślnie. 'V ciągu niewielu dni oddrogą. ustaw na najbliższei sesji nadzwyczajnej parlamentu. Beane jest poLl działy powstallcze zdobyły 40 miejsco- lecz jak przypuszczają. ta sama, która
zatopiła "Ciudad de Cadiz", storpedowości na terytorium 1.12:'> km kw. Pouwagę utworzenie
~zereg' U
urz~dów
dla l\Ontrol i ~ródeł surowców, pro- wsiaJlcy posunęli siC na froncie około wała statek "Armurro" idą.cy z ładun
dukcji, konsumcji, transportu, finan- 30 km dlugości, na 25 km w głąb linij kiem zboża z Sowiet.)w do Hiszpanii.
nieprzyjaciełskich.
Liczba
jellców, Trafiony torpedą. statek zdołał dojść
sów i handlu 7Algranicznego.
wziętych
do niewoli, wynosi około do wyspy Tenedos, lecz u brzegów zaProjektowane iest utworzenie na- 5.000, w iym wielu dowódców, zaś tonał.
Ofiar w ludziach nie ma. Na
stępujących urz~clów: 1) urzędu mobiilość zdobytego materiału wojennego
r.att;nelc pospieszył statek turecki "Kelizacji źródeł surowców; 2) Ul'zędu mo- .iest bardzo wysoka.
mai" oraz motorówki ratunkowe .
bilizacji przem~- stowej, która regulować będzie produkcje amunicji i ograniczać iIme działy produkcji na rzecz
potrz.eb wojny; 3) urzą.d kontroli produkcji, zadaniem którego będzie u(pełne prawa szkół państwowych)
zgadnianie potrzeb rynku i przepro- oraz Prywatna Szkoła Powszechna Męska Zgromadzenia Kupc6w m. Łodz.i
wadzenie dalelw itl~cych oszczędno
ul. Prez. Narutowicza Nr. 68, tel. 115-31
SCI
w konsumcji; 4) urzlJ,d kontroli
marynarki handlowej - urząd ten zawiadamiają, iż nowy rok nkolny rozpoczyna się daia 3-1'0 września o godziale
9 rano, egzaminy wstępne do wszystkich klas z wyjatkiem ósmych w tymże dniu.
będzie miał zadania podobne jak anaod godziny 9 -14.
•
logiczny urzad w ol,rasie Wielkiej woj- n (8 37i Podania przyjmuje kancelaria codziennieDyrektor
ANTONI IDZKOWSKI.
nę,

PomYślny

rozwój ofensywy powstańców

PRYWATnE filMHAlJUM M[SKIE - U(EUM MATEMATUZnO - fiZYCZNE I HUMAnlSTYnnf

Portugalia

Zarządzenie podręcznikowe
,V a r s z a w a (Te1. ,,1'1 .)

l\finisterstwo Oświaty wydało zal'zlJ,(lzenie, aby
w niektórych liceach można t>ylo uży
wać star~' ch podreczników,
a nawet
takich, które były u7.ywane w klasach
siódmej i ósmej i są. już wycofane. (w\

Wybuch na

okręcie

Filadelfia. (PAT) I1oś<.: zabitych. podczas eksplozji na ameryk ań
~kim kontrtorpedo :vcu "Cassin"
powiększ)rła się do 7, skutkiem śmierci
. Ci-ężko rannych. Są. obaw~' o życie jeszcze 7 marynarzy, ciężko rannych,
przebywających obecnie
w szpitalu.
Kontrtorpedowiec "Cassin" liczy 1500
ton, do służby wszedł w październiku
ub. r.

Zatarg
w przemyśle

węglowym

zerwała

stosun i

dvplomatyczne z Czechosłowalją

P a ryż (P A T). Agencja Ila vasa
donosi z Lizbony: l\Iinisterstwo Spraw
Zagranicznych opublikowało wczoraj
późno w nocy notę donoszą.cl;l, że rząd
portugalski zrywa wszystkie stosunki
dyplomatyczne z CzecHosłowacją.
Poseł portugalski \V Pradze opuścił
Pragę udajac się do 'diednia. Posła
czechosłowackiego w Lizbonie zawiadomiono, że dla. ządoścuczynienia wymogom międzynarodowej kurtuazji
zostanie mu udziełona nietykalność
dyplomatyczna na okre potrzebny do
poczynienia przygotowall do wyjazdu.
Lon dy n
(PAT).
Korespondent
Reutera donosi z Lizbony: Rząd porlugalski \V wydanym komunikacie wyjaśnia przyczyny zerw'ania s losunków
dyplomatycznych z Czechosłowacją.
Rząd portugalski zamierzał
zamówić
w czeskiej fabryce broni .. Czeskosloveńska zbrojovka" większą. ilość kara-

binów maszynowych, naskutek jednak
interwencji rzadu czeChosłowackiego,
fHbryka broni odmówiła przyjęcia zamówienia.
Po wielokrotnej wymianie not po,
mi~dzy obu rzę darni, l'zą.d portugalski doszedł do przekonania. że Czeqhosłowacja wbrew temu. co oświadczyła
w notach, odmówiła wykonania zamówienia portugalskiego pod presją.
innego pallstwa.
P r a g a. (P AT)
rwaniu stosunków

Informacje o zedyplomatycznych

miQdz~r
Portugalią. a CzeChosłowacją
potwierdzają się.
Poseł
portugalski
wraz z personelem poselstwa opuścił

ś.rodc wieczorem Pragę, powierzając
opiekę nau obywatelami portugalski-

w

mi po elsb"u ,,·loskiemu.
Katowice. (Tel. wł.). Trwające od
Dotychczas nic w~- dano w tej spradłuższego czasu na Górnym ŚląskU rowie żadnego komunikatu oficjalnego.
kowania pomiędzy zwiazkami zawodowymi a. pracodawcami ?Ostały zerwane. Pracodawcy odrzucili postulaty robotników, którzy domagali się
zmiany ugody taryfowej i list za~zere
gowania, skrócenia. czasu pracy oraz
Al'es~towa'llie 'ltiebe~i>iec~ltego awantu)'nika
20 pct podwyżki. Przedstawiciele pracodawców motywowali, że uwzgl~c1nie
l{ a t o w i c e.
(AJS) Na wniosek niem luclziom, którzy usunęli go i
nie tych żądnil spowodowałoby k~ta
prokuratora.
dr
Stankiewicza
został
chciał nawet swó.i zamiar urzeczywist'strof Q przemysłu w~glowego na Sląaresztowany
i osadzony w wi<~zieniu nić. 'Yobec tego zwrócono się w tej
sku. 'V ten sposób sytuacja. ogromnie
założrciel i kiel'ownik "Przeclsi~bior
sprawie do prokuratora, który postasię zaostrzyla i nie "'iac1omo jakie forstwa
Stróżowania Mienia Publicznego'·
\\' ił \\'niosek o aresztowanie.
my zatarg przybierze.
Wincenty 'Vaniek z Katowic (Młyńska
Przytrzyman~7 przez policję i dopronr 17), b. przodownik policji.
wadzony clo s~dziego śledczego Sądu
\V przedsiębiorstwie tym, zalożo Ol<l'ęgowego w I<atowicach, został po
llym przez Wallka i b. członków policji przesłu chaniu na mocy decyzji tego
Stanisławowem
i żandarmerii
G. Ślą.ska ("APO") ostatniego osadzony w · więzieniu. NieStanisławów, 19. 8.
Nad gro- stwierclzono ostatnio pewne nadużycia za leżnie od sprawy o niebezpieczne poi sprzeniewierzenia, wobec czego 'Va- gróżki będzie on miał - po wniesieniu
rriadą. Oporzee w powiecie slryjskim
niek został usunięty z kierownictwa i uzupełniającego doniesienia - dochoprzeszedł hm'agan, kióry porozrzucał
sprzeniewiek{)pice siana w polu, 7.l'rwał pokład z wydalony z przedsiębiorstwa. Począł dzenia () nadUŻYCia
wiaduktu kolejowl'g'o mi<;(l7.y ł,awocz się on wó',"czas wygrażać zastrzele- rzenia.
·nem a Beskidem, ora7. wY1'7.ądzit ogromne s7.koc1y w płodach rolnych i
dl'zewo sta n ie.
"'skutek zwalrnia kilknnastu (lezew
pl'ZI'Z orkan na tOI; kOIe.jowy, r7.E'ski po. 1(U' .':: ," , ł..ł'Ieger"eł'eII'lU, ~(1!IOł'~(fl!1 gerłlurnofil _
cią.g nr 30:1, zdQiający do \'olovra, muD ((W"!J ( 1.~If'
siał pO~'l'órić tło Ławocznego i dopiero
,Id!; 1.·omi.s(rt·!I(':~nll ł('ójl!
po usuni<;,ciu pr7.eszl<ó<! przl'z służbę
kolejową. odjechał z opóźniE'niem 85
, . "Słowo Pomorskie" przynosi z l{o- \n'go mint sposobność czyiać w przellumaminut.
sClerzyny sprawozdanie z zebrania czeniu na język polski, brzmi następująco:
O sile huraganu może świadczyć Związku \\'et?ranów Powstall Narodo"W naszej gminie wybrany został ~oł
fakt zniesienia 'przezell tzw. "zimów- wych, na ktorym wygłosił referat p . lysem p. Karuitlski. Proszę p. landrata o
ki", którą. wicher odrzucił na odległość Marchlewicz. \V ; referacie tym czy- nit\zatwierdzenie takowego, gdyż jest on
Polal,iem. Tenże czynny bierze udział w
40 metrów. 'VV owym czasie właśnie do tamy:
.
.
towarzystwach polskich, posługuje się w
owej zimówki schronił się gospodarz
,,'V gminie Szczodrowo, w powiecie ko- domu języ.l<iem polskim, abonuje gazety
z Oporzec Feclor Czowaga wraz z ko-. śCierRk!m, ~ies7.1{a znany germanofil Emil rolskie, zaś dzieci jego przygotowują się
niem .
von 'VJeckl. Pan ten, gdy w czasftch zu- IV nauce do prl,yjr,cia Sakramentów św, w
. "'skutek wypadkll Czowaga jest horczych w gminie Szrzn!l)'owo lVybmllv ip'7.yku pol~kill1, a zatem nie zasługuje na.
silnie potłuczony, koil zaś ranny. Poza ZOo tat sołlyRell1 Polak r · hamiJ'l s ki, ' zdoll\"ł za l \\'iel',lzen ie go sułty>;cm. Pl'OSZę wobec
' I'
si.ę na ztotenie na ręce landrata pruskiego
tego i błagam, hy p. landl'Ut mnie zatwiertym jednak szczęs nvym zbiegiem oko- pisma, które dobitnie charal,teryzuje- da- dził sołtysem, gdy~ jestem usposobienia
Hczności nie było ofiar. w ludziach.
nego os.obnika. Otóż pismo to, które pl'C- nicmiprkiego. Dążeniem moim będzie sze,
(O<:)
legent Jako b, członek wydziału powiato- l'Zyć w naszej gminie niemczyznę ku

Wydalom, Z pracy groził śmienią

Huragan

nad

Pan von Wiecki - dawniej i dziś
Y

I

•

•

"

chwale naszej ukochanej ojcz~znY' i jej
pana cesarza Wllhe~m~ II.
Na dowód, że jestem takim. CZlowlcluem,
niech poslutą fakty następuJące: ~ależ~
do czynnych członków zarząd u "I{negCTvereinu" i niemieckiego "Volksvereinu".
W domu posługuję . ię jedynie ję~yki.em
niemieckim oraz abonuję gazety memw ekie. Dzieci moje uczęszczają na naul<ę religii w języku niemieckim, .a g.dyby nazwisko moje było nieodpowJedme, gotów
jestem takowe zmienić".
"Sprawa ta była swego czasu ~lośna i
oma wiano ją na zelJraniach publicznych,
zaś pismo, znajdujące się w aktach wydziału powiatowego, czerwono podkreślo
ne zostało przez pierwszego starostę kościerskiego dra Mel1ina wówczas, gdy p.
Emil von Wiecki zamierzał zdobyć magdIti
wójta, co się mu nie udało.
"Niestety, nastąpiła nowa era i o dziwo
p. von 'Viecki udekorowany został "srebrnym krzyżem zasługi" P), zaś obecny starosta p. Tnrowski, zamianował tego
pana komisarycznym wóitem na gminę
Skarzewy-wieś,
aczkolwiek znany mu
musiał być fakt powyżej podany."
P. von 'Viecki dawniej krzyczał
"niech żyje cesarz Wilhelm" i śpiewał
"Deutschland liber alles". A dzisiaj
jak krz),czy i co śpiewa? Wiadomo!
najjaśniejszego

żydzi "garną" się

do wojska

S o s n o w i e c, 19. 8. - Jak bardzo
Zydzi "garną" się do wojska, najlepiej
może świadczyć afera poborowa, ostatnio ujawniona w Zawierciu, która w
Zagłębiu Dąbrowskim wywołała duże

poruszenie.
Zorg.anizowana została przez Zydów
szajka, która poborowym, obawia.ią
cym siQ służby wojskowej, za grubą
opłatą obiecywała zwolnienie.
\V zwią.zku z tą. aferą. został aresztowany Majer Oksendhendler, z zawodu fałszerz, który posiadają.c szereg
bliskich znajomości, zwłaszcza z lekarzem powiatowym, uważany był za
osobę mogącą. wiele zrobić. Poza tym
aresztowano Abrama Icka I{rajcara,
Dawida Genendelmana oraz Abrama
Moszka Zielonkę.
Szczegóły tej na szeroką. skalę zakrojonej afery, ze względu na dobro
śledztwa,
trzymane są w tajemnicy.
Władze sądowe przystą.piły do opracowania aktu askarżenia. Rozprawa w
części będzie się toczyła przy drzwiach
zamkniętych. Powołano do niej kilkudziesięciu ś"'iadków,

Obrót nieruchomościami
w okręgach granicz. Rzeszy
B e r l i n.

Minister spraw
pierwsze zarzą
dzenie wykonawcze do ustawy z dn.
9 marca 1937 r. o "ochronie granic Rzeszy Niemieckiej". Według tego zarzą
dzenia w pewnych okręgach granicznych nabywanie ziemi i nieruchomości
jeśt zależne od zezwolenia kompetentm-ch władz. Zarzadzenie to dotyczy
rÓwnież ziemi i ni~ruchomości obejmowanych w drodze spadku.
wewnętrznych

(P A T)

ogłosił

JI

Na uboczu

Rechtleben, Bogen i Haftman
Ostatni numer ,.Merkuriusza Polskie·
go" w artykule pt. "Handlarze muz" od·
słania rewelacyjne i nadzwyczaj ciekawe
rzeczy na temat stosunków panujących
w teatrach polskich w dziedzinie dostar'
crania naszym scenom utworów pisarzy
obcych.
'V rl)",clacyjnym tym artykulc cZl'la·
my między innymi:
"Trzech ich jest, trzech handlarzy
muzami.
Jeden nazywa sie Rechtleben, drugi
nazywa się Bogen, trzeci Baftman. ~lieszkają w "'arszawie i zaopatrujł\
wszystkie teatry Rzeczypospolitej w
utworv dramatyczne.
Jest to kartel nie mniej z,,"arty, liii
kartel juto,,,y, cementowy albo ia·
rówko,,,,·. Bez zezwolenia Baftmena,
Bogena 'lub Recht1ebena ani Jeden te·
atr nie wystawi komedii bądź drama·
tu, ani jedcn autor zagraniczny nie
oclwaiy się na bl'zpośrerlnic rokowania z teatrami polskimi.
Gclzil'kolwiek
zapowi!'Clziana jest
rt'emil'ra, czy to w 'Varszawie, w Po:.maniu, czy we Lwowie, moiemy hl'~
pewni, że szarl\, eminencją, która zt!~
cydowala o wystawieniu sztuki, br ł
wszechpotężny Rcchtleben, albo \\'spóldzialający z nim Bogen,
albo poczqtkujący
IIaflman. Ci trzej potęntaci
kierują Daszym życiem
teatralnym."
(podkr. nasze)
Chyba wystarczy. Nie będzie jut (p.
raz nikogo dziwił poziom i dobór sztuk
granych na Acenach polskich. Opinia pu·
hliczna polsl,a ma jl'RzczC jeden )Joliczek
dl' sll'awirnin. l'omy;'ilp(o, cal!' życie ten·
h'alne w Polsce zalcżne jest od trzech ży
dowskich "handlarzy muzami"!
Na fakt powyższy można znaleźć jed·
no tylko określenie - skandalI

Numer 191

OREPOWNJK, sODota, dnia 21 sierpnia 1937
Dr. med. L. Nlteekl, Itpeej. ehor6b .1I:6r .• wener.
i moczo-plciowych POWRÓCIł.. L6dź, Nawrot
32, tel. nr. 13·18. Przyjmuje od 8-;-JJ 30 rlno
i od 5.30-9 w.iecz.. w niedziele . ŚWięta 11-12.

b(hody narodowe ,,(udu nad Wisł~u
Wspaniała

rewia szeregów Stronnictwa Narodowego

W dalszym ciągu do redakcji na·
szej nadchodzą sprawozdania z nie·
dziel!lych manifestacyj narodowych.
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W Tczewie
Tegoż

dnia odbył się z.iazd po\"iatowy Stron. Narodowego \Y Tczewie,
na który przybyło ok. 1100 nar~
dowców. Po nabożeństwie odbyło się
na placu św. Grzegorza zebranie, podczas którego płomienne przemówienia
wygłosili ks.
red. CIHIdziński i red.
Matłosz z Pelplina. Na koniec uchwalono obszerną. rezolucję. w której m.
inn. narodowcy przYTZekają. stać na
straży bezpieczeństwa i pełnego I'OZ\VOju Polski, walczyć z wrogiem, który
osła.bia naród i rozkłada gO moralnie,
za główne niebezpieczeństwo uznają.
żydo-komunę, przyrzekają. walczyć do
upadłego aż do zupełnego zwycięstwa
idei narodowej.
Na zakończenie odbyła się defilada,
w której niesiono liczne transparen ty
IT,. in.
z napisem,
.,Oczyszczamy
Tczew od Żydów". Defiladę odbieral
ks pre~e~ Ch,uctzjJ~ski

,

1\

,

Stronnictwa Narodowego w Kaliszu przełamał dotychczasową biernoś~ i
miejscowego społeczeństwa. Doskonała postawa narodowc?w oraz l.ch
liczebność wywołały powszechny entuzj~zm, kt?rego głó~nym ?środklem był w~ec
na Rynku Dekerta. Na zdjęciu kierownIctwo zjazdu; 'ł'~dOCZ?1 sa,: mgr ..St. Nlebudek, sekr. zarz. główn. S. N., prezes Ign. ChrystO\~sk:l; ~.ler. Józef MI~'ochna,
p. Odl'obny z Poznania, dr Mamak z Ostrowa, p. T. Zlehnskl z Warszawy l p.. St.
Kotarski.
W rocznicę "Cudu nad Wisłą" Lu~ szyku do Starej Wsi, gdzie wzięły ublin przybrał odświętny wygląd. Cale dział w uroczystej mszy św., odprawio·
miasto udekorowane było sztandara- uej na dziedzińcu klasztoru 00. Jezui·
mi o barwach narodowych. Po uroczy- tów. W pochodzie do Starej Wsi niestym nabożeństwie w Katedrze odbyła siono. transparenty z hasłami narodo-I
się defilada, w której wzięło udział 2 wyml.
'"
.
tys. zorganizowanych członków StronP? naboz~nstwle odbyło SIę .zgl'omanictwa Narodowego.
_
dzen.l~ pub~l~zne pod gołym I~lebem w
Na wielkim podwórzu przy ul. Swię- ?o?hzu ~{QsclOła w Starej WSI. Po od·
toduskiej 10 odbyło się zebranie pu· splewanlU Hymnu .Narodow~go. ?O z~bliczne S. N., które zagaił prezes pow branych narodowcow pr~emowlll: ~Jr
S. N. dr J. Skibiński, wyg-łaszając \:yładysław Owoc,. c:mawlap~c przebIeg
wstępne przemówienie o znaczeniu bItWy ,":arsZa\~Skle.J w roku 1920, oraz
sierpniowej rocznicy.
Nastponie wy- mgr ~Itold N.owosad ~e Lwowa nt.
głoszono kilka prz.emówie11.
..Z\\"YCl~stwO z,ledlloCzema Namełu nad
\Vszystkie przemówienia były go- komumz~lem. a walka Obozu .~arodo.
rąco oklaskiwanc
\Ye.~o z zydo-lwll1uną. w chwLll obecPo odczytaniu rezolucji. którą ze- li e] ' .
.
..
brani przyjęli z wielldm entuzjazmem. . ~ebł'al1l 'przer~rwah rrzemowlen~a
odśpiewano HYllln MłodYCh i Rotę
z~· ,noh?w.\"ll11
okla~kal~ll.
RezolucJ~
Komuniści usiłowali zakłócić po· wz.nvaJą~e do \~! alkl z zydo-kol1luną l
rządek zebrania, lecz usulli('to ich ze buclowallla pawitwa naTodowego u·
zgromadzenia.
cli~n~lono przez aklamaCJę· po czym
Po wllies ieniu okrzyków na cześć ():lsplewano .Hymn lYllodyrh i wznieRomana Dmowskiego i Stronnict\\ aSIono ?krzykl na c~esć Obozu Narodo.
Narodowego, zgromadzeni rozeszli się \Vego 1 R. Dmo\\"sluego.
w spokoju.
Zjazd

gnuśność

W Brzozowie
Podobnie jak w całej Polsce Stron·
nictwo Narodowe zorganizowało także
w Brzozowie uroczystość w rocznicę
zwycięstwa' oręż. a polskiego nad boIsz&wikarni w roku 1920.
W niedzielę, dnia 15 sierpnia rb.,
placówki Str. Nar. zgromadziły się w
Brzozowie przed lokalem Str. Nar.,
ską.d poprzedzane orkiestrą wyruszyły
wraz z proporcem na czele w zwartym

tel. 118-33

\V

niedZiele: 9-1

43 \1\17

nabożel'lstwie w katedrze odbyła się
defilada, w l{tól'ej wzięło udział 2 t~s.
zorganizowanych członków Strolllllctwa Narodowego.
.
Na wiell<im podwórzu przy ul. ŚWlę
wduskiej 10 odbyło się zebranie publ i czne S. N. , które zagaił prezes pow.
S N. dr J. Skibiilsl<i, w~' glaszaj~c
wstępne
przemówienie o znaczelllU
sierpniowej rocznicy.
Dłużl'ze przell1 ówienie wyg-;OSH re~
dal,tor "Głosu Lubel,:;kiego" p. Morzycki. ,.Polska -- po\\ · jedział prelegent jest dziś w po rlolmcj s~tuac.ii > i. chcą.c
7wyciQżyć, tal, .i ak przed laty sledeD?-nastu, mu"; zjednoc z yć siQ w_obozIe
narodowym - Stronnictwie Narodo·
wym i w\·trwa le praco\ya ć nad budo·
wę. Wielltiej Pol.;;ki.
POLSKA WIEŚ JEST NARODOWA

I

W Pucku

;j- >I

ł.

"

Prastary gród Puck po raz pierwszy w dziejach odrodzone.i Polski go.
ścił w niedzielę w swych murach tak
wielkie i wspaniałe rzesze narodow·
ców.
Na urocz\'stość poświęcenia proporca przybyli członkowie S. N. z Gdyni.
Rumii-Zagórza. Orłowa, Wejherowa,
Gościecina, Redy. Mechowa. Strzelna,
Łebcza i Starzyna.
O godz. 9 prezes koła puckiego p.
Bemard Belczewski zdał raport prezesowi powiatowemu p. inż. RYbińskie
mu z Starzyńskiego-Dworu. po czym
przy dźwiękach ol'kiestry wymaszerowały karne szeregi narodowe do ko·
ścioła na uroczystą. mszę św., którą. odprawił ks. prałat Pilch.
Uroczystego
poświęcenia proporca w kościele dok~
nal ks. Heinig, a przepiękne kazanie
okolicznościowe wygłosił ks. Rotta.
Po nabożeństwie długie szeregi narodowców ustawiły się do defilady.
którą odebrały na rynku władze Stron .
Narod. z sekr. okręg. S. N. p. Ciesielskim z Torunia oraz pl'ezesem pow.
inż. Rybiilskim na czele.
Skoro tylko ukazały się pierwsze
szeregi narodowców, z okien domów
posypały się kwiatv i rozległy się tysiączne oklaski oraz okrzyki na eześć
Polski Kat. i Narodowel i Stronnictwa
Narodowego.
Po defiiadzie nasta.pila wspólna f~
lografia. po czym przemaszerowano na
rynek do lokalu p. Torl ińskiego na
wspólny obiad.

Stronnictwo NarlJdowe w Częstochowie w
dniu 15 sierpnia: Film przedstawia od
góry: 1) Zarząd Okręgowy S. N. i. radni
narodowi z prezesem S. N. mgr. PIOtrem
Kozerskim i p. Ryszardem Szczęsnym na
czple. 2) Czoło pochodu narodowego P"O ~adza, pp.: Longin Strzelecki i J. Stysiń ski. 31 Oddział
żeński. 4) Fragment
pocbodu. 5) Banclel'ia konna w czasie
defilady.

t.ódź, 6 Sierpnia 2.

I PrzYJmUle !ł-t~

.,

W Wielu
Stronnictwo Narodowe w pow
chojnickim z inicjatywy kola czerskiego urządziło w dniu 15 bm. pielgrzymkę do Wiela. do słynnej Kalwarii Wi~
lewskiej. Z calego powiatu pl'zybyło
różnym i
drogami przeszło oDO narodowców. Najliczniej stawiło się kolo
z Czerska. bo w liczbie 100 członków,
którzy całą. drogę do Wiela (18 km)
odbyli pieszo.
W Wielu podczas uroczystego na
bożeilstwa w kościele podniosłe kazanie okolIcznościowe wygłosił proboszcz wielewski, ks. Józef Wrycza,
prezes pow. Stron. Narodowego.
Po nabożeństwie odbyła się akademia. podczas której przemawiał mec.
Sergot z Grudziądza. Wygłoswno też
deklamacje.

Dr. med. d. L.IOM-KOWSKl
,peci• .:borób skór. weDer. i moczop!ciowy

Przemówienie przedstawiciela wło.

ścia11stwa, p. Kołtysia z \'\'ilczypola,
często było przerywane oklasl{ami. P.
!{()łtyś w mocnych słowach w~kazal

na Chłopa polskiego, który tak Jak w
roku 1920 zwyciężył bolszewika, tak
teraz zwycięży niebezpieczeństwo ko·
munizmu.
W imieniu robotników przemówił
p. Chmielewski, który stwier(~ził.' że 1"0.
botnik polski .iest narodowy J me chce
mieć nic wspólnego z marksizmem.
Na końcu przemawiali .ieszcze a~ademik p. Merki5z i mjr Bardzik, !<tory
zwrócił uwage na niebezpieczenstwo
komunizmu, którego główną siłą są.
Zydzi. Następnie mówca wskazał na
chwilę obecną. gdy słowo "naro.dowy"
jest roraz częśriei llżywane. co Jednak
nie zwalnia nas od czujności. lecz przeclwnie. każe nadal twardo stać na po.
stel'unku. Słowa. powiedział me.c Bar~
dzik. za którymi nie idą czyny, Polskl
narodowej nie zrealizują. Zrealizować
ją może tylko silne swoim programem
Stronnictwo Narodowe.
\Vszystkie przemówienia były gorą("o oklaskiwane.
Po odczytaniu rezolucji, którą. zebrani przyjęli z wielkim entuzjazmem,
odśpiewano Hymn Młodych i Rot~.
l\omuniści usiłowali zakłócić porzą.-

W Lu blinie

dek zebrania, lecz usunięto ich ze zgromadzenia.
W rocznicę "Cudu nad Wisłą." LuPo wzniesiertiu okrz\'ków na cześć
blin przybrał odświętn~' wrg1l;td. Całe Romana Dmowskiego 'i Stronnictwa
miasto udekorowane było sztandarami NarocJowe~o, zgromadzeni rozeszli się
o barwach narodowych. Po uroczystym 'w spokOju.

WPoznaniu nie będzie
gimnazium
Odm.owna

odpowied~

Kuratorium. -

Jak już donosiliśmy, Żydzi poznań
scy ubiegali się o otwarcie prywatnej
żydowskiej szkoły powszeChnej,
choć
od szeregu lat ma.ia. w Poznaniu pu·
bliezna. szkołę żydowską. z językiem
wykładowym polskim. Chodziło im zapewne o to, abv w tej prywatnej szkole
językiem

wykładowym

był

żydowski.

Starania te, iak informowaliśmy .
spełzły iednak na niczym. Zydzi bo·
wiem pl'zedśtawili nieodpowiedni budynek. wobec czep;o kuratorium udzie.
lilo im odpOWiedzi odmownej.
Żydzi nie zrezyg-nowali wszakże z
zabiegów o szkołę żydowską. w Poznaniu. W dniu 15 lipca rb. do Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiegu
prz~'b~rła delegacja Towarzystwa Szkół
Zydowskich w Poznaniu i złożyła tam
pismo w spraWie projektowanego gimnazjum żydowskiego. Wiadomość ta
wywotała zrozumIałe poruszenie wśród
społeczeństwa polskiego. które uświa
damia sobie, czym grozi Poznaniowi
ta placówka żydowska.
Dłuższy czas nie wiedzieliśmy niczego o rezuitatacb zabiegów żydow
skich, dopiero teraz dowiadujemy się ,
że Żydzi otrzymali już odpowiedź. Kuratorium odpowiedz~"tło Towarzystwu
S~ół Żydowskich, że pismo w spraWie
gf'm.nazjum wpłynęło po oznaczonym
terminie, wymaganym przez rozporzą
dzenie Min. W. R. i O. P. z czerwca
1932 r. do ustawy o szkolnictwie pry·
watnym, a wiec nie może by~ rozpatrywane.

żydowskiego

Żyd~i

nie

chcą ustąpić

Jak słychać. niezadowoleni z takie~
odpowiedZi Żydzi odbyli naradę, na
której zap.adła podobno decyz.ia wnie·
sienia do Min. W. RiO. P. odwołania
przeciwodpowiedzi Kuratorium Szkol·
nego Okręgu Poznańskiego.
Wiadomość tę notujemy stwierdza.iąc raz jeszcze. że otwarcie gimnaz.:um
żydowskiego w Poznaniu
byłobY po·
liczkiem.
wymierzonym polskiemu
społeczeństwu.

NatJad bandytów na plebanię
Katowice. (AJS) W nocy na śro
o godz. 0.15 powiadomił telefonicznie policję w Świętochłowicach wikaJ'Y ks. Pilawa, że na plebanię obok
kościoła św. Piotra i Pawła dostali się
przy pomocy podrobionych kluczy lub
wytrychów 2 z'łodzi~je, z którymi ks.
Pilawa i les. Nowak zetknęli się w korytarzu plebanii. Złodzieje oślepili Ohu księży latarkami elektrycznymi t
zbieg-li bocznym wyjściem. Zarządzony
za nimi natychmiastowy pościg policji
pozostał chwilowo bez wyniku.
dę

Zamieszki w Syrii
Jer o z o l i m a.
(P AT)
W pohł·
dniowej Syrii doszło ponownie do
krwawych zaburzeń, w czasie których
dwie osoby zostały zabite, a kilkadzie~
~iąt rannych. PraRa. podlega w tej czę
ści kraju w dal~zym ciągu cenzurze.
Powody ostatnich zamieszek nie sę. dotychczas znane.
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nazwać?

że pomiędzy Japonią

a Chinami istnieje stan wojenny, czy nie?_Wofna, czy zabawa ludowa

I
Ł 6 d Ź, 19 sierpnia
, Wyobraźmy sobie taką. sytuację .
Pto na ulicy stoi dwóch panów, jedeu
~ nich ma w ręku
tak zwaną. gaz:rurkę,
a drugi pospolite "pióro",
.Pierwszy metodycznie drugiego wali
Po ciemieniu, a drugi pierwszemu pa'kuje "pióro" w kiszki. A dokoła zabrała się gromadka ludzi i rozprawia.
';Ktoś z tłumu pyta pozostałych: "Czy
oni się biją? Cz~' też jest to taka zabaw-a towarzyska ?.....
-; Jak byśmy nazwali takiego jegomo. ścia? Oczywiście, że najbardziej paso: wałoby do niego określenie "tuman" ...
. Oto co donosi prasa w zwią.zku z
~"ojną. na Dalekim Wschodzie. Bez
.specjalnego doboru cytujemy kilka
krótkich wyją.tków:
;,P()dczas bombardowania chiń
skich lotnisk przez siły lotnicze Japońskie w dniu 14 i 15 bm. zniszczo. ne zostały 72 chińskie samoloty wojskowe i · 17 hangarów.
Japończycy stracili 8 samolotów.
Zbombardowane zostały chińskie lot. niska w 8 miejscowościach, w tej
. liczbie w Nankinie. "
:. I Jeszcze: .
"Walki n.a ·przedmieściach Szanghaju mają. przebieg bardżo krwawy.
Kilkakrotnie dochodziło do ataków
. i kontrataków na bagnety. - Kontr_. ofensywa wojsk chińskich została
odparta przez Japończyków."
I jeszcze:
"Dziś rano podjęto ponownie pojedynek artyler~-jski. Natężenie ognia wzrasta z każdą godziną, zwła
Szcza w północnych częściach miasta, ~dzie rozwijają również ożywio
ną. dzialalność samoloty chińskie."
A na zakOllczenie:
,,(P AT) Prezyden t Roosevelt zawezwał sekretarza stanu Hulla, aby
omówić z nim sytuacjl,) w Chinach
. i zbadać spraw~, cz~' należy uznać,
ze pomi~c1zy Japonią. a Chinami istnieje stan wojny, co z konIeczności
pocią,gnęłoby za sobą. zastosowanie
ustawy o neutralnooci,
Chiny i Japonia w myśl tei ustawy nie mogłyby zakupywać' materiału wojennego w Stflllfl"h 7.irr1noczonyeh."
Zabawne, co?
On ma jeszcze 'wątpliwości! Bo może to nie wojna, ale zabawa ludowa,
·albo korso kwiatowe? Albo może woj.na polega nie na bombardowaniu i atakach na bagnety, lecz na ... pisaniu
memoriałów iwachaniu le'\']wnij?
Doszliśmv do tego stanu rzeczy, że
tak się zachowują. poważni mężowie
stanu! Przecie gdyby tera?: jakiś .,szary człowiek" usiłował wmówić w otoczenie, że pomiędzy Chinami a Japonią. nic ma wojny, to by go na tej pod-stawie można było wpakować do Kochanówka, a demokratycznym polit~'
kom placi się za takie właśnie gadani o
grubą. forsę i otacza się ich powszechnym szacunkiem!
Czy teraz inne
ich przemówienia możemy traktować

poważnie?

Oto Roosevelt zapowiada, że kryzys się kOllCZY, że ustrój demokratyczny ' jeilt zupełnie zdrów, a tylko
przeChodził
zwyczajny
period~'czny
wstrzą.s. .. a nazajutrz usiłuje wmówić, że bycs-tii żydowskiej nie ma, że
Jest to t~rlko wymysł zwariowanych
nacionalistów!. ..
Tak - nie ma ani kwestii iydowskiej, ani wojny nn. Dalekim 'Vsrho-dzie,a ustróJ dcn1'okratrr:7,l1y jest· w
zupeln~-m pOJ'z:;tdkuL .. 'Vszystko się
zgadza.'
Nie tJ'udno zrozumieć, czemu Roosevclt i jego pomocnicy lldaję,. że nie
dostrzeg-ają woiny pomiędzy Chinami
a Japoni~.
Gcl~'bv howiem uznali
istn!('nie. slnnn . ,vojenn.f'?:? pomi.r.r1Z?
t~'ml pal1<;hntml, mU<;IPllbv zaka7ać
WrWOZtl matpl'ialów wojr-nnych do
t~'ch nfil'l~tw, a to 7.nOW\1 bvlo by nie
na 1'r1\r. nni pott;'żnrm Du Pont'om
'(osl:ł lnio jnk wi::l.c101110 ~~-n pre7.ydentn. ROOf"eveila ożenił się z pannl'). Du
Pont). ani nie m 111 e] wplvwow~-m
czlonl<om trustu stalowego Carnegim
i Behlehemom, ani "Rlectric Boots
Co.". ani Reminetonom, Wincheterom,
Coltom, a. pI'7.eclp wszv!'\tkim nafciarzom 7.e i-)tandal't Oil Co.
B~ wojna to samolol~', czoł!d. statki
m.otoro,ve, . a . to znowu w!'\zystko żre

i Wall Street, jak wiadomo Żydów.
Obrona ustroju demokratycznego nakazywana jest przez całą. ferajnę mię
dzynarodowych handlarzy, bowiem
tylko w ustroju demokratycznym mogą. oni swobodnie szachrować i żero
wać ...
Żyjemy w czasach niebywałego zakłamania. Oto Anglia bezczelnie przewodniCZY w komitecie "nieinterwencji'" a jednocześnie n~ !Sl'andę pch~ do
Hiszpanii (i czerwone] l na~odoweJ, bo
bussines is bussines") swoich dostaw~ów i elostawy...
Na każd)'m kroku szwindle, łgar
stwo struganie wariata." i to przez
czoł~w~-ch mężów pallstw demokratycznych! Tak sil,) .kOllCZY w potokach
1~łah1stwa demokracja. "Szarzy obywatele" kiwają. głowami, .bo wyr~źni;
widza kto i czemu chce Ich wyklwac,
aż Z11~dzeni jeden po drugim odwracają slQ do .. demokracji odwrotnym
frontem.
ha.

niesamowite ilości benzyny... Tran sFikcje wojenne zawierane sę. zawsze
nie na kredyt, ale za brzęczą,cQ. gotóweczkę, za Kochane złotko, albo za bardzo korzystne koncesyjki.. . Wprawdzie Chińczykom broni dostarcza
najczęściej firma Francis Bannerman
and Sons z Nowego Jorku, handlująca
materiałem używanym,
ale właśnie
na takich tranzakcjach najlepiej się
zarabia ...
I z tego właśnie względu mężowie
stanu U. S. A. robia. niewinne miny:
"Co? Pomiędzy Chinami a Japonią. toczy się wojna? Coś podobnego!. .. Nie,
to nie wojlla. Nie ma sensu zakazywać eksportu do tych krajów broni... ..
Tak się dzieje z "niedostrzeganiem"
woiny, ale i inne
,;twierdzenia"
tych panów też mają. swe "uzasadnienie" niemniej "przekonywujące". Oto
przeciwko "dostrzeganiu" antysemityzmu i kwestii żydowskiej protestuje
szajka bankierów i czarnogiełdziarzy

Nieszczęśliwy wypadek na kopalni

l 'f ' alące się ste'l'lłlJle Jw,-aniły cie.żko gÓ"ników
K a t o w i c e. (AJS) W środę o godz. leżycie stemple i padają.c przygniotły
5 rano zdarzYł sit,) w podziemiach ko- 50-letniego Roberta Szypochę z qlO-

palni "Prezydent Mościcki" w Chorzowie nieszczęśliwy wypadek przy pracy.
Przy stawianiu tzw. organów (obudo\l'y ze templi), wskutek wstrząsu przewróciły się nicumocowane jeszcze na-

rl.Owa (Piastowska 5), zonatego, Ojca
trojga dzieci.
. . .
eń
Szynoą1a dozJ~ał.Clf,'zlnch potlu~z ._
ogólnych l przeWlezlon~ go do Leczm
cy Brackiej w ChorZOWIe.

Buina fantazja miedzynarodowego oszusta
Niestwoł'~one historie olJowia da CII01J1shi 1ł ł(t(l~?)}'t ,)l·a~1Jlij:.
skirn Slu{(1 os~ust tc~it{l pieniqd~e na lJod,.o~ (lo B"'a~ylu
zDstałe po rodzicach zostały oczywiście
~konfiskowalle. Dopiero w 1923 roku
protektorzy jego ułatwili mu ucieczkl,)
do Polski, gdzie' wstą.pił clo służby w
armii polskiej i uz~·skał stopieil kaplluna a w 1925 l'. zo - tał przeniesiony

K a t o w i c e. (AJS) Policja l\.atowieka wy słała władzom brazylijskim

do Rio Grande, gdzie osadzony jest w
wi(,'zieniu międzynarodowy hoch:>tapler i oszust Juan Chomski, jego przypuszczalny życiorys oraz fotografie
sporządzone w wydziale śledczym.

do r~zerwy. Oczy\\"i' cie wszystkie te
inform,;lcje są. zmyślone. Ponieważ dotvehczas nie zo talo wyjaśnione w jaki
sposóh Chomski po wyjściu z więzi.~ni~
zaopatrywał si~ w paszport brazrhJskl
i wiz~.. oraz skąd uzys!{ał pieniądze na
podróż do WIoch, katowickie ,,·Jadze
śledcze wdrożyły dochodzenia celem
wyświetlenia tych okoliczności. Na
dalszą drogQ do Brazylii zdobył fundusze przez zamordowanie i obrabowanie
Peroniego. Chomski speCjalizował się
jako oszust matrymonialny i miał nawet bardzo duże szczęście do kobiet,
jakkolwiek nie grzeszy specjalną urodą. Najchc:tniej wyst~pował on jako
lekarz, a nawet "ord~' llował" i wykazuje duży zasób wiedzy medycznej.
Jest on dotkni~ty ciQżką. chorobą. wc'

O bujnej fantazji oszusta świadczą.
historie, opo\\"iauane w czasie pobytu
w więzieniu w Katowicach, gdzie odsiadywał dłuższą, karę.
Chomski podawał się mianowicie za

obywatela brazylijskiego, urodzonego
z tubylki-Hiszpanki i ojca emigranta,
który przez to małżellstwo uzyskał 01brzymie posiadłości. Obecnie zaś oszust opowiada władzom w Rio Grande, że urodził się w Rosji, gdzie ojciec
jego za czasów carskich zajmował bardzo wysokie stanowisko u dworu. Opisuje on nawet bardzo obszernie rzekomą sceJ1ę, kiedy jego jako 7-letniego
chłopca zaprezentował ojciec carowi
Mikołajowi i carycy. Dalej opowiada,
że był więziony po wybuchu rewolucji
razem z rodziną. carską. i unikną.ł strai'zliwego jej lQ~u elziQki możnym protek torom. "Olbrzymie" jego włości po-

nel'yczną..

wolność.

Charakterystyczny proces WPrzemyślu
Dob"aJta s~aj/"a p,,.~ed s({(lenl -
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Ponieważ

Korpak nie żyje,'
przeciw niemu umo-rzo-:·
no i trudno dociec, na jakie kWlOty
naraził powiat. Dość, że są. one ogromne. Zagórski sprzeniewierzył pienią.dze .
z kont następujących gromad: Boll'·
straszyce zł 4.955, Dusowice 565, Kormanice 325, Kupiatycze 100, Medyka
635, Torki 3.460, Wyszotyce 630.
Ponadto podrobił Zagórski dwie
asygnaty i na ich podstawie pobrał z
książeczki gromady Bolestraszyce 54<1
zlotrch, a z gromady Wyszotyce 630 zt. .
Obok Zagórskieg,o stanęli przed set.dem sołtys Holowin i Pełeńczak, ktorzy w paru wypadkach umożliwili Korpakowi . i Zagórskiemu popełnienie

postępowanie

nadużyć.
Trybunał stanowią.
czą.cy s. S. O. Czarny,

jako przewodmwotanci s. S. O.
Ciecierski i Rzeszułko. Osk. Zagórsk1ego broni adwokat dr Kropi1'lski. Proces wzbudził w Przemyślu ogromne
zainteresowanie. Wśród świadków figuruje m. i. głośny starosta Remiszewski.
Wą.tpliwi zastanawiają. się nad pytaniem, jaka to była kontrola, skoro
nadużycia mogły się ciągną.C przez szereg lat. Osk. Zagórski tłumaczy nadużycia "ogromnymi długaml" i chorobą córki.
Prokurator dr Ciszkowlcz
domaga się najwyższego wymiaru
kary.
'." 1• .1

Spadek eksportu ,wyrobÓW hutniczych
K a t o w i c e. (AJS). Eksport wyrobów hutniczych, mimo zwiększenia się
wywozu na rynki argentyńskie, Egiptu, Mandżurii i ZSRR.. spadł w lipcu
o 13,5 pct z 24.323 na 21.017 ton. Największy spadek wykaZUJe wywóz rur
(o 1.852 t. - ponad 50 pct) oraz żelazo
sztabowe (o 2.367 t.). Niemniej jednak
przeciętna miesięczna za rok bieżą·cy
'" por6wnaniu z rokiem 1935 i 1936
wykazuje wzrost o prawie 5.000 ton.

Co

piszą

inni

"Małe

gierki"

trwają

\V "Gazecie Polskiej" ukazał siQ arp. Mieczysława Starzyllskiego,
wymierzony przeciw "małym gierkom"
tak lewicy jak prawicy prorzą.dowej w
stosunku do "OZN". Zastępca bawią
cego na urlopie pIka l\fiedzillskiego
wypowiada się przeciwko projektowanej przez konserwaty tów formie "konsol ida cji", mają.ceJ objąć legionistów,
Stronictwo Narodowe, konserwatystów
i tzw. ludowców pra\Yicowych z 'Vitosem na czele.
'Vedług ,,\Vieczoru 'Varszawskiego" na to odrzucenie kon.cepcji k{)nserwatystów wywarla wpływ akcja lewicy legionowej. Odcięciu się od planów
konserwatystów towarzyszy - według
tego pisma widoczna w ostatnich
czasach zmiana stosunku pułkowni
l{ów do "Ozonu" wobec akcji lewic~',
skier'Owanej przeciw nim. Pułkowniq'
ma.ią się godzić z "Ozonem" i jako dowód tej zgody podaje sil,) udział płka
Pn'stora w zebraniu organizacyjnym
"sektoru" wiejskiego "OZ. " w \Vilnie
i wybór p. Prystorowe.i do władz tego
"sektol·u". Ale p. Sławek ciągle milcz~',
Jak widać, "małe gierki" trwają.
tykuł

Ostatnia sprawa zamknie mu prawdopodobnie raz na zawsze furlkę na
F

P r z e m y ś l, 19. 8. 'V dniu 20 bm.
rozpoczął się przed Sądem Okręgowym
w Przemyślu bardzo ciekawy proces
o wielkie nadużycia. Oskarżeni to
grubsze ryb~T, bo główny z nich to
wpłrwowy
inspektor samorzą.dowy
Wincenty Zagórski, w towarzystwie
dwu adjutantów, sołtysów Pele11czaka
i Hołowina.
Z końcem listopada ub. r. rozeszły
się w mie:lcif' pogloski o wielkich nad11~yriach ~\' .1'{)~\'. I\:asi<, Oszcz~t1noś(·i.
TIownoc7.esnle niemal tlyt'eklol' lej kns~'
('In. major Jan J\OJ'pak wyjerllał
Llo
Krakowa i lam na jrclnyrn z CHwntat'zy
popełnił samobójstwo, "'rs~'lając przed
śmiercią li. t lIo stal'o'ity Remiszewskiego, w którym podniósł, że nauużyć
dopuścił się pod wpływem "łajdaków
kolegów". l(orpak był czołową. figurą.
w przemyskiej "sanacji", to też jego
nagle odejści(;} wywołało łluże wrażenie.
Przeprowadzone śledztwo natknęło
się na nadużycia insp. Zagórskiego,
urz-ędnika cieszą,cego się dotąd ogólllym zaufaniem. \V pierwszej chwili

1;- ....- ·

"Strzelec" i

~ydzi

Pisaliśmy

niedawno, że Związek
Strzelecki w Tarnowie oddał Żydowi
koncesję na wyszynk trunków. Okazuje siQ, że nie jest to wypadek odosobniony, bowiem "Warszawski Dziennik
Narodowy" donosi:

Nctduiycia tl"wały kil/la lat

. "Tak. jak "Strzelce" \V Tarnowie postą·
takze "Strzelcc" w Dębicy. Tam, w
marcu 1936 r. otwarła sklep spożywCZ)'
p. H. P.
"Dzięki pracy Stronnictwa Narodowego uśw!adomienie polsldeg-o spoleczellslwa
w DębICY jest juz tak silne, że popiera
się, że nadużycia sięgają. poważnych
ono ka~dC\ polską placówkę handlowa. To
liwot. Zagórskiego 2 grudnia ub. r. też sklep p. II. P. rozwija! się wspaniale.
aresztowano i trzymano w więzieniu
"Klientela p. H. P., która, stanowiła
do 17 kwietnia rb, Akt oskarżenia przew,?-żnie miejscowa inteligencja, domagała SIę, ażeby p. H. P. zaprowadziła takie
szczegółowo zajmuje się sprzeniev,rierzonymi przez niego kwotami. Robił dział sprzedaży wódek gatunkowycb (bcz
prawa wyszynku), pochodzących 'z chrzeto Zagórski w ten sposób, że zamiast śCij.ut'H.kiej
fabl:yki. Wobec tego p. H. P.
na kartach P. K O., jak nakazywały wnlo~ta Jlorlnnl!) o konresj() na sprzcdqt
]lrzepisy, lokował pieniądze p·oszr·z('gól- napoJów alkoholowych hez w\'sz vnku. Min~-ch groJl1Rll na książeczkuch Komun~o licZIIyeh 7.ahiegów i stara!'t koncesji tcj
nalnej Kasy i potem je wspólnie z d~rr. me l17.yskała.
kasy I(orpakiem podejmował n8. wla.,Nalof!liast uzyskał koncesję Zwif\7.ck
sne polrzeby. Bywały wrpadki, że kie- Stl'ZelecJu w Dębicy i to z prawem wydy podjl,)to np. 500 zł, to KOl'pak brał szynku i t.ą lconce!'ję zaraz wyclzirl'żC!wi!
za. czynszem 30 zł miesięcznie Żydowi
z1 480, a Zagórski "za fatygę" otrzy- Mnhlerowi.
mywał 20 zł.
"Zr d Mahler pod firmą "Strzelca" pro'
Nadużycia ciągnQły się nieprzerwawadZI wyszynk na własny rClchunpk. donie od 1929 roku, a kilkakrotna kon- b~'ze za!a~iając, a Polka p. H. P. stracił:!.
trQla starosty, czy komisji wojewódz- kJikadzlesląt złotYCh na opłaty stemplowe
kiej stale wykazywała, "że wszystko i koszty st!u'ania się o konces]ę."
znnjduje się w jak największym poTeż przyklad konsolidacji .. .
przyznał się

on do sprzeniewierzenia
tylko kilkuset złotych. Kiedy jednak
przy rewizji znaleziono jego "pamięt
nik" pod tytułem "Moje zobowiązania",
gdzie notował wszystkie braki, okazało
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jownik

poległ,

przebity d:deDopiero kobiety obu szczepów załagodziły
spór - u nich w czasie wojny
kobietom
wolno
swobodnie
pezechodzić
z jednej strony
frontu na drugą, nikt ich nie
zaczepia,
Pytamy, co było przyczyną
ostatniej wojny. A wbotigagentahihi jest zdziwiony: przecież u
nich wszystkie wOjny wybuchają z jednej i tej samej pr7.)'czynr, z powodów czarów. Teraz
też czarownik z sąsiedniej wsi
rzucił czary
na pewną młodą
kobietę z ich wsi. I naturalnie
kobieta umarła, Więc wybuchła
wojna,
A ilu też czarowników jest
. we wsi?
O, kilku: właściwie wszyscy
urzędnicy są czarownikami, o
naprzykład ten,
co tam spaceruje w oddali, to jest czarow·
nik pilnujący śpichrza z korzeniami yamu.
- A czy on też ma jaki tysiątkami

strzał.

by straszliwie ukarany, Mu.siał
by sobie sam odrą.bać czubki
wszystkich palców prawej ręki.

BURMA
Wylą.dowaliśmy

-na bagnistej
niedaleko miasteczka Mogok w Burmie, To jest kolonia
angielska między Indiami a
Syjamem. Deszcz leje strumieniami, prawie nigdzie na świe
cie nie pada tyle co w Burmie,
a w sierpniu jest tu pora deszczowa.
Wkoło samolotu
zbiera się
kilkunastu kulisów. w~rchudłych
i obdartych, Dokąd idą?
Mówią, że idą <lo pracy w kopalni. Do jakiej kopalni? Jakto, czy nie wiemy, tu jest tylko
jedna kopalnia, kopalnia drołące

Ale po roku zdarzyło się, że
zobaczy! go jakiś pan, który
przyuczał pieski do rozmaitych
sztuczek cyrkOWYCh, Kiedy zobaczył Aska, pomyślal: ,,0,
to będzie piesek mądry do cyrku, Wyuczę go chodzenia po
dwóch łapkaCh, skakania przez
obręcz, a potem sprzedam go
i zarobię dużo pieniędzy,"
Tak pomyślawszy, przystąpił
do niewidomego dziadka i zaczął go namawiać, ażeby
mu
pieska sprzedał. Dziadek początkowo nie chciał o tym sły
szeć. Ale kiedy pan psi nauczyciel ofiarował mu za pieska całe dziesięć złotych, dziadek ustąpił. Złakomił się na tyle pieni~clzy, i pieska sprzedał.

tuł?

Naturalnie. Mówi się do niego "emu~zagentah ihi", O, a ten
wysoki, który idzie do nas, to
jest czarodziej ocl świń (wszystkie świnie w wio ce mu podlegają),

- A tamten mały, gruby, to
jest czarodziej, który przyg'otowuje uczty ludożercze,
- Co ludożercze? Czy tu iest
jeszcze ludożerstwo?
~ Teraz to już rzadziej, Anglicy tepią ludożerstwo. Ale
ce sem jeszcze się zdarza, Zabijanie ludzi, gotowanie, i sama
uczta odbywa się zawsze \IV nocv, Biada czarownikowi, który
ośmielił się prz~'gotować taką u.cztę za białes'o dnia, Został-

by

gich kamieni. Teraz w sierpniu,
praca w tej kopalni jest przykra: pracując, stoi się po piersi w wodzie,
- A czemu?
- No, bo w cza. ie pory deszczowej deszcz leje, woda wlewa się do kopalni, Rzeka lrawadeli, która płynie o kilometr
:tą.d,
wezbrała już o 13
i pół
metra. A i poza tym w kopalni
trzeba uważać.
- Jakto uważać?,

Ale wtedy dopiero dziadek pojakiego to przyjaciela się
pozbył! Nie ~łrszał już jego radosnego naszczekiwania, nikt
się już o niego nie troszczył,
nikt już nie prowadzi! i nie
przestrzegał
przed niebezpieczellstwem. I dziadek był bardzo, bardzo smutny.
A potem zdarzyło się, że dziadek przechodząc środkiem ulicy, został najechany przez wóz,
ponieważ był sam, bez pieska,
Przeleżał chory w łóżku cały
znał,

miesiąc l wydał na lekarstwa
wszystkie dziesięć złotych, które otrzymał za Aska,
A gdy wrócił znowu z gazetami i zapałkami na swe dawne
miejsce koło kościoła, wtedy
pewnego dnia usłyszał nagle
obok siebie radosne szczekanie.
Jakaś psina zaczęła dokoła niego skakać, lizać go po rękach
i łasić si~, skamląc, Był to Asek.
- Pan psi nauczyciel uczył go
sztuk rozmaitych, ale Asek okazał

się

całkiem

niepojętny.

Nie chciał się niczego nauczyć,
bo tęsknił wciąż za s\voim niewidomym dziadkiem, Nie chciał
ani jeść, ani pić, i był w ogóle
do niczego z tęsknoty za dziad~
kiem, Gdy leżał smutny w swoim kąciku, skamlał i jęczał niby człQ\,viek z żałości, że zabrano go od niewidomego dzIadka.
Aż nareszcie pan psi nauczyciel
rozzłoś~ił się, kopnął Aska i
wypędził z domu swego,
Wtedy dopiero Asek ucieszył
się bardzo, Sko1'o tylko znalazł
się na wolności, od razu w weso!ych podskokach pobiegł w
stronę kościoła. gdzie zW~'kle
siadrwał niewidomy clziadelc
Ach, co to było za powitanie,
ile radości i czułości. Dziadek
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wiią.ł wierJlą psinę
ściskał
szczęścia,

le'

na ręce i ty-

i całował ł płakał z

ai ludzie przystawali.
1 dziadek powiedział:
- Tak, Asku kochany, teraz
się już nigdy nie rozłączymy,
nigdy cię już nie sprzedam, zaW'sze będziemy razem.
1 Asek pozostał, Trzymał znowu w PJ"sku koszyczek z zapał
kami i pomagał sprzedawać,
I prowadził niewidomego dziadka na ulicy i szczekaniem oznajmiał grożące mu niebezpieczei1stwo. Piesek stał się znowu najwierniej~zym przyjacielem i opiekunem dziadka. Trwało tak długi czas,
Aż oto któregoś dnia stało
się coś strasznego, Jakiś bardzo
niedobry , bardzo ni egodziwy
człowiek,
człowiek
hez serca
rzucił Askowi kawałek zatrutego mięsa, W~' głodzony piesek
mięso zjadł i wkrótce wił się ...,,,
okropnych boleściach, Dziadek
słysząc co się dzieje, wziął pieska na ko'l ana i głośno s 'ię I'OZpłakat.

-

Psino moja, psina kochana
- Nigdy
nic złego n ikomu nie ?robił,
nikomu w drogę nie wszedł, niko'go n'ie ugry?ł. A jednak go
otruli. I\Ioją podporę jed~ ' ną,
jedyną radość moją na ziemi.
Ratujcie go, dobrzy ludzie, nie
poz\yólcie mu zginąc:! Wszyst.ko,
co mam, oddam, tylko uratujcie mi najlepszego pl'zyjacielal
Ludzie zgromadzili się dokoła
l z smutkiem przyglądali się
rozpaczy dziadka i jęczącemu
z bólu pieskowi. Wszyscy poCieszali dziadka, jak umieli,
lecz, nikt nie wiedział, jak pieska ratować, Gdy nagle zbliżył
się do płacz:fcego staruszka ja~ skarżył się głośno,
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kiś starszy wysoki pan, Był t'o

lekarz,

Zbadał

on pieska, napi sał coś na kawałku papier'" i
posłał co prędzej kogo~ do pobliskiej apteki. Raz - dwa znulazło się lekarstwo, które pan
doktór wlał Askowi do pyska
i po cbwili Asek wypluł 7.atrute mięso, Potem pan doktór kazał przynieść mleka, które piesek łapc7.ywie wypił. I po chwili
znów wesoło zaszczekał. Asek
był uratowany.
Dziadek nanowo się teraz 'rozpłakał, ale z wielkiego szczę
ścia. UChwycił I'ękę doktora i
mówił: Ach, Boże, Boże mój!
Czemże ja się wywdzięczę mojemu dobrodziejowi?! Biedny
jestem i pieniędzy nie mam, I nagle sięgnął do kieszeni, wydobył ostatnie pudełko zapałe,k
i wcisną.ł do ręki doktora. Niecbże
pan to weźmie jako
jedyną

pami:;!tkę,

jaką

dać

I doktór rozrzewniony
pudełko, i powiedział: -

wziął

mogę·

to

Bioto pudełko, bo dajesz mi je
z szczerej wdzięczności, a to
ma większą wal-tość, nH złoto
i srebro,
A potem doktór wyjął z kieszeni pieniążków, podj3.ł
je
dziadkowi i powiedział: - Weź
te pieniądze na mleko dla siebie
i pieska, żeby całkiem wy?drowiat. Gdyby tak wszyscy ludzie
kochali zwierzęta, to by na
świecie było bardzo dobrze.
Doktór zniknął niespostrzeże
n ie, a zgromadzani ludzie j
dziadek krzyknęli radośnie:
- Niecb żyje pan doktór.
A wśród tych okrzyków Asek,
zdrów już zupełnie, wyskakiwał
-wesoło i poszC2.ekiwa.l _.I-!! ~
rę

Tu koniec bajki. Rzewna to
historia wiel'nego pieska, Ale
opowieoział!;>m wam ją, bo zawsze dobrym być trzeba dla
zwierząt, nawet wśród zabawy.

NOWA GWINEA
na Nowej
Gwinei. To jest ta ogromna wyspa na północny wschód od
Australii, Stoimy na polance,
w~ród
lasu dziewiczego,
ze
wszystkich stron są góry, ale
gęste chmury idą tak nisko, że
s?czytów nie widać, Jednak
młody Nowogwinejczyk, który
jest naszym przewodnikiem po
wyspie, zapewnia nas, że teraz
padać nie będzie, bo tu na Nowej Gwinei deszcz w sierpniu
zaczyna padać wieczorem i potem trwa do rana, \Vięc zrzucamy marynarki, bo cluszno jest
tak, że zupełnie nie można zła
pać tchu.
Idziemy gęstym lasem. Cała Nowa G...,vinea porosła
jest taki m lasem: kangur drzewny (tu mieszkają kangury,
Wylądowaliśmy

f9~

:::::I

Serca dobre mają zawsze
Tacy cbołpcy i dziewczęta,
Co nie krzywdzą , lecz miłują
Ludzi, ptaszki i zwierzęta,
Wujek Czesio,

które

chodzą

drzewach)'
z jednego
końca wyspy na drugi, skacząc
z drzewa na drzewo, \V ogóle nie
potrzebO\.vałhy scboc1zić na ziemógłby

po

dostać się

mię,

Nieoczekiwanie
wśród
gąszczu ukazuje się osada ;.:zczepu Purari: chaty tworzą koło,
a w środku tego koła jest pusty plac. Na nasze p o. .v i tanie
wychodzi
raczelnik
wojska,
przewodn ik szepce nam, że należy do niego mówić ,.awbotigagentahihi",
To jest tytuł,
który mu przysługuje, Jest zupełnie brązowy, włosy ma twarde jak ('rut. Pytamy uprzejmie,
czemu I'ękę nosi na temblaku.
Odpowiada, że właśnie skoń
czyła się wojna między szczepami Purari . - co drU,ii wo-

F

Mazow. i Jan Sikorski, krzev..·iciel idei ku· SYTUACJA STRAJKOWA
piectwa chrześcijańskiego. czlonek oddzia·
Strajk okupacyjny. W tkalni zarob·
Piątek: Bernarda op.
lu Stow. w Koluszkach.
kowej Gopan i Gutmann (ul. Gtlal'lska 9~)
Sobota: Joanny wd.
AkcJa Chrześcijańskiej Kasy Bezpro- w~' lJlIl'hl strajk olwpacyjny 200 robotm·
Kalendan słowlailskJ
centowych Pożyczek. Kasa Bezprocento· l,ó\\,. kI órym żydowscy fabrykanci zalC'ga·
Piątek: Sobiesła wa
wych Pożyczek, KupiC'ctwa i PrzemysIu jn 'l \\'~" plalą należności urlopowych. \Vy·
Sobota: Każmiry
ZII:, wna zostala konfereneja u insprk·
ChrześcijaJlskiego w Lodzi (u l'. Piotrkow'
Słońca: wochód 4,.H
ska 183). w }J08zukiwaniu Za kapitalem tora pracy, a niezależnie od tego zwia,l,ld
zachód 19,09
dla dalszego uaktywnienia swej akcji. interweniowaly w referacie karnym.
Długość dr.ia 14 ~. ?~ min.
Piątek
Skubaczki zapowiadaJą strajk. Wczo·
wpadla na bardzo oryginalny pomysl, któ·
Księżyca: wschód 1':'.59
raj odbyla się dalsza lwnferencja z sIm·
ry
niewąpiliwie da pozytywne rezultaty.
zachód 2,52
Mianowicie zarząd Kasy rozeslal do wszy· bac7.kami drobiu, którp w liczbie 700 wy·
Faza: 2 dzień przed pełnia,
stkich wlaścicieli nieruchomo~ci i dozor· sta,pily pod adresem Stow. Handlarzy
ców chrześcijan listy, IV których prosi o Drobiu z żąrlaniem unormowania plac i
zor/{anizowanie na terenach poszczegól· zawarcia umowy zbiorowej. Przybyli na
nych domów zbióI ki w6zelkich odpadkÓW konferencję do inspektora pracy przed·
papiero\\'ych, jak stare gazety, torby. ze· stawiciele handlarzy oświadczy l i, że sIm·
Piotrkowska 91
szyty, tektur itp. Odpadki te maja, być baczek nie uważają za specjalistki facho·
TELEFON redakcll I admlDłstracfł 173·55 skladane w specja !nych skrzyniach i przez we i nie widzą podstaw do zawierania z
umowy zbiorowej. Konferencja zo·
.specjalnych funkcjonariuszów zabierane, nimi
stala przerwana i skubac7.ki 7.gotlnie z u·
Z 2YCIA ORGANIZACY.J
po czym bęclą sortowano i sprzedawane.
chwałą, zapowiedziały podjęcie strajku.
Osiągnięte w ten sposób, pieniądze ma·
Z Polskiego Tow. Krajoznawczego. W
ja, być obrócone na zasilenie Kasy Bez' KRONIKA POLICYJNA
niedzielę, dn. 22 bm. odbędzie się wyciecz·
Pożyczek.
Obława policyjna.
Na terenie Balut
ka do Grotnik Wyjazd o godz. 8 min. 50 procentowych
Jak się informo\\'aliśmy, zainteresowa·
z ~aluckirgo ~ynku tramwajem podmiej· nie akcja, zarządu Ka6Y Bezprocentowych oraz V komisariatu Policji Pallstwowrj
sklm do Lućmlerza, skąd spacer do Grot· Pożyczek, zbierania odpadków papiero· nocy wczorajszej przeprowadzona została
obława policyjna
w poszukiwaniu osób
~ik pr~e~ lasy Lućmier.skie. Powrót przez
wych, wśród wla 'cicieli nieruchofJlośCi i
I\.rzemJCll do przystanku w Lućmierzu i dozorców je6t duże i żywić należy nadzie· ukrywających się przed wymiarem spra·
wiedliwości
lub też przed policją z racji
traml\'ajem do Łodzi na godz. 8 wiecz. ję, że prz)łllie.sie oczekiwane rezultaty.
popełnionych przestępstw.
W wynilw re·
Koszt \yycieczki dla członków zł 120 dla
wizyj przeprowadzonych w spelunkach
Zajście w tramwaju. W numerze 18S
gości zł 1,30.
,.
,
naszego pisma z dnia 18 bm., pod powyż· żydowskich oraz z10dziejskich na Bału·
Z życia kupców.chrześcijan.. Dnia 17 szym tytulem uknała się notatka, op:su· tach zatrzymanych zostalo 19 osób, które
lJm. VI' lokalu Zrzeszenia Chrześcijańskich jąca przykre zajście. jakie mialo miejsce przeprowadzono dla badań do aresztu po·
I{upcólV Detalieznych i DrObnych Przemy· w tramwaju linii nr, 7, pomiędzy p. dr. licyjnego.
slowców Woj . I,ódzkiego, ul. PiotrkowtSka Tra wiJlskim I jego bylą pacjentką Anto·
101 w Ł~d~i, odbył się odczyt p. Antoniego niną MarczyńBką. W związku z ta, wzmian- KRONIKA SADOWA
DobrodZieja. czlonka Zrzeszenia. Tematem ką p. dr Kalisz, prosi nas o zaznaczenie,
tydowski potentat skazany na 1 rok
odczytu byla spra wa księgowości w han- że o zabiegu chirurgicznym, dokonanym więzienia. N a ławie oskarżonych w Sa,·
dl!l detalicznym, drobnym przemyśle i rze· przez dr. Trawiński ego, nie wyda \\"al żad· dzie Okręgowym \\ l~odzi za..siadł w dniu
nlloślc. Prelegent z doskonalą i dokladną
nej opinii, i że - z u wagi na zachowanie wczorajBzym milioner żydo\yski z Łodzi
znaiomością rzeczy, zapoznał zgromadzo·
Fajwel Trubowicz. właściciel wielkich po·
się Marczyńskiej pacjentkę tę, -zdaniem
nych z celowością i koniecznością prowa· p. dr. Kalisza, należy uznać za osobę nie· sesyj po browarze przy ul. Ogrodowej 7
d~enia kolią,\{
handlowych w przedsię· poczytalna,. Poza tym nadesłał nam pismo 9 i. 11, z drugiej strony przy ul. Stodolnia~
hlOrstwach chrześcijań.skich, bowiem bę· p. dr TrawiJlski, w którym stwierdza, że neJ 2, dalej przy ut. Ko~ernika 5:3, 5,3 i 57
dzie to jeden ze śI·odków. 'lU pomoca, któ' ,.treść notatki nie odpowiada pra\Ydzie, na· oraz maja,tków ziemBkich w powiecie ra·
rego ujaw!1ieni ~ostaną kupcy i sprzedaw' tomiast prawdą jest, że Antoninę Mar· dom~zczańskim. Trubowicz na posesji przy
cy uchylający SIę od ponoszenia ci~żarów CZyllBka, po.szukuje policja i po ustaleniu ul..l\..opernika 53 posiadal mury po splllo·
podatkowych i innych, będzie to również miejBca zamicszka nia zostanie przeci wko nej przed 12 laty fabryce i otrzymał nakaz
jeden ze 'Todków. któr)" uzdrolv'i zanarchi· niej wniesiona r.karga sqdowa·'. - Nieza· z Inspekcji budowlanej. by mUl'y te roze·
zowany przez żydostwo handel, przemysł leżnie od powyższych \yyja?niell pragnie· brał i usuną!. \V sierpniu 100(; r. Turbo·
i rzemio.slo, a z drugiej strony będzie to my dodać, iż wrpndek, o którym piBaliśmy wicI': pomijając przepisy opracowania pla'
l'ównież i kontrola ,,·skazująca który ku·
w nTze 1SS, i6totnie miał miejsce w tram· nu rozbiórki, bez zezwolenia włndz, bez
piec przemysłowiec czy rzemieślnik zaopa· waju linii nr. 7; inna rzecz, że tego rodza· fachowego nadzoru przYBtą.pil do rozbiór·
truje przedsiębiorstwo swoje u dostawców ju .,metody· zalalwiania "pornchunków" ki. Zaangażował d\\"uch robotników Ale·
Żydów.
z lekarzami nale·ży potępić be7.względnie ks.andra ŚwierczYI'lskiego i '''aclawa Kaź·
mlerczaka, przy czym wyzyskując ich pra·
niezależnie od tego, CZ)" pretensja pa·
Zgromadzeni doceniając intencje Zarza,·
cę, ugodził ich na warunl\ach, że od kaź·
cjenta
jest
słuszna
czy
te2
urojona.
Jeśli
du ZI·zp.'5zenia oraz wysiłek prelegenta nad
dego tysiąca uloż'inej cegly. bez względu
szczel!ólowym opracowaniem całości za· zaś chodzi o kwestiE: ,.poszukiwania p. na sposóh rozbiól'ki. otrzymają 7 zł. W
gadnienia wyrazili mu swoje glę'bokie i MarczYI'iskiej, przez policję", podniesiona, tych wi.\rullkach robotnicy uż,"wali wszel·
serdeczne podziękowanie, pr9Sza,c o dal· przez dr. Trawińskiego - wyjaśniamy, iż kich spo,sobów, by zwiększyć ;'me zarobki.
wladze policyjne nie potrzebuja, się spe·
sze odczyty tego rodzaju.
. Dnia 21 paździcl'Oika 1~l';3,G r. Świerczy!'i.·
Jednocześnie
zgromadzeni
wvrazili cjalnie trudnić, gdyż. jak nam \\·iadomo. sIu 1\ rrąbał w mUl'ze ubikacji fabrycznej
p.
MarczYJlska
je6t
zameldowania
w
Lo·
f'.I\'oje podziękowanie Zarządowi Zrzeszedziurf; b~' zll'alić następnie mury. Źle ob·
nia za. organizowanie bezpłatnych odczy· dzi, przy ul. Nowozarzew6kiej 5.
rachowal i mlll' z\\'alit s:ę IY czasie pracy
tów ella członków, proszą.c zarazem
lor·
na niego zabijając /{O na miejSCU. Ka·
,!lanizowanie przy Zrzeszeniu 'Vydzia/u ZE śWIATA PRACY
czmnrek zdolal uokoczyć w 06tatnicj
BUChalteryjnego do prowadzenia ksiąg
Nowa umowa zbiorowa. Po orzcczeniu chwili.
handlowych i poszczególnych czlonkó\~ komisji rozjemczej, pod \\ yiszującym place
Po przetlrowac1zonym na miejscu do·
Zrzeszenia.
w przem~':51e wlókienniczym. robotnicy po· choc1zC'niu Trubo\\'icza pociągnięto do od·
krewnych za\\'odów wystąpili z podobny' powiec1zialno:ki karnej za c1okonl'l\anie
Nadmienić należy, że Zrzeszenie lorga·
robót budowlanych bez zezwolenia' i "ka·
nizo"·alo cykl specjalnych odcz:vtów dla mi żądaniami.
Odbyly się rokowania robotników i fa· zany zo.stal Za lo wykroczenie pnez Sta'
członków w okresach
dwutygodniowych.
brykantów
wytwórni
watoliny
i
\\·aty.
U·
rot' l \\'0.
uprasz.ając na prelegentów szereg wybit·
. W dniu wczorajszym Trubowicz odpo·
nych jedno.stek znanych na terenie han· stalono po dluźtSzych targach podwyż8ze·
nie plac dla robotników no 8 procent i na wladat za 8pol\odowanie nieumyślnie
dlu. przemysłu i rr.emios/a.
tej zasadzie za\\arty zotStal nowy uklad śmierci robotnika przez nieustanol~'iC'nie
Następny odc7.yt w Zrzeszeniu odbędzie
zbiorowy.
nadzoru technicznego i prowadzenie bez·
się w dniu 31 sierpnia rb.
Zatarg u Steinerta zlikwidowany. 'V planowych robót. Na rozprawie ivdo\\ski
rabryce Knrola Steinerta przy ul. Piot!'· milioner tlumaczyl się. "że robot'nik był
KRONIKA MIE.JSCOWA
kowskiej 276 na tle zamierzonej redukcji sam sobie \\·i]1icn. bo nie tyło umowy, by
Odznaczenia wśr6d kupiectwa ł6dzkie wybuchł strajk okupacyjny na jecln~"m: rozbiera ć tę wlaśnie część muru i że Wl"
oddziale. 400 robotnil,ów zajęlo mury, na~rodzi1 krzYI\·dę. bo wdowie wypłacił
go. Ostatni numer "Monitora PolBkiego"
za ",iera liBtę osób odznaczonych zJ.otymi: domagając się podzilllu pracy i zllniecha· tyr.ląc zlotych odBzkodowania.
srebrnymi i brązowymi Krzyżami Zaslugi. nia redukcji. Na odbytej wczoraj konfeSąd Okręgowy w Łodzi nie dając wiary
Odznllczeni zostali za zaslugi. położone na rencji fabrykanci zgodzili się na te żąda· tym tłumaczeniom życ1oVl'Bki ego bogacza,
nia
i
strajk
zostal
zalwt1czon~'.
Ip olukrzewienia idei kupiectwa i przemy·
Zatarg w przedsiębiorstwach transpor- skazal Faj\\"la Trubowicza na 1 rok wię·
slu chrześcijańe.kiego w Łodzi oraz napoiu
zienia z zawieszeniem.
towych
zaostrzył się.
Związki zawodowe
spOłecznym.
czlonkowie Stowarzyszenia
robotników,
zatrudnionych
w
przedsię·
KRONIKAZDUŃSKIEJ WOLI
Polskich Kupców i Przemysłowców Chrze' biorstwach
ekspedycyjno· transporto·
i
ścijan w Łodzi. PiotrkowBka 113: Zlotymi
wych, odbyly narady. Wobec tego, że
W dobie "kcnsoJidacji". Tutejsze kolo
Krzyżami Zasługi: pp. Franciszek Glugla
transporterzy nie zgodzili się na ustale·
- jeden z zalożycieli Stowarzyszenia, b. nie zasady S·godzinnego dnia pracy, j Slr. Kal'. na C17.:iPli 15 sierpnia IV rocznicę
.. Cu~lu nad Wisla." organizol\'ało wi~k6za,
sędzia handlowy i jeden fi. najstarszych
podwyższenie plac, postanowiono prokla·
wYCieczkę- do Łodzi i IV tym celu złożylo
kupców m. Łodzi.
mować strajk w przyszłym t~'g odniu, o
podanie do dyrekcji P. K. P. IV Warszawie
Ryszard Frankus, sekretarz Zarządu ile na konfererroji wyznaczonej u inspek· o udziełenie ,przyslugującej 00% zniżki
Stow. obecny sędzia handlowy i radca I-vby tora pracy nie zostanie osiągnięte poro- \\'8zystkim ,,·ycieczkom zbiorowym.
Przcmyslo\\·o·Handlowej ŁGdzi.
zumienie,
Przy podaniu trm nic zapomniano o
Marian Kołodziejski. długoletni członek
wykonaniu najmniejszej formalno,ści po.
Stow. oraz członek jego Zarządu.
KĄCIK RZEMIEŚLNICZY
trzebne.i do otrzymania zniżki.
AlekBander Kozłowski, członek założy.
Podanie, I\Tsłano dn. Z7 lipca rb., ale
Pr~Jekty kursów doskonalenia zawodo.
ciel. kilkakrotny członek Zarządu;
wego. Organizacje rzemieślnicze i inoty· /{dy po dwóch tygodniach nic otrzymano
Bronislaw Łoziński, członek Zarządu tucje spułeczne będące członkami IIl&tytu· ż~dnej odpol\'ie~lzi. kierownik tej wyciecz·
Stow., przewodniczący sekcji, ,p rzedstawi· tu Naukowego Rzemieślniczego przy Izbie ki p. DąbrowskI, wysIał telegram z opla·
cićli handlowych, b. sędzia handlowy;
coną. od.oowiedzia, z zapytaniem czy D\'.
Rzemieślniczej w Łodzi, moga, występować
Dr Adam Kwieciński, dyrektor Stowa. z odpowiednimi \"nioskami, życzeniami i rekcja zniżkę przyzna. Dyrekcja P. K. P.
rzyszenia;
zapytaniami do Instytutu w sprawach za· odpowiedzialn, że podanie iest w minister·
Karol' Chądzyński = prezes Stow. Drob· wodowych itp. Oddział Instytutu z włas' stwie komunikacji i o dec~'z ji zawiadomi.
nych Kupców i Przemysłowców Polskich, nej inicjatywy urządza szcreg kursów do·
Decyzję tę organizatorzy
wycieczki o·
współdziałający ze Stow.
Pol. Kupców i skonalenia za wodowego, chętnie jednak trzymali 17 bm. o treści następującej .. Dy·
PrzemysL Chrześcijan.
przyjmuje równie \ynioski i proj~ty od rekcja powiadamia, że prośba o udziele·
Srebrnymi Krzyżami ZasJu!!'i odznacze· ogółu. Organizacje rzemieślnicze, pragną· nie zniżki zOBtała załatwiona odmownie.
ni zostali: pp. Kazimierz BogUi;lawski. dlu' ce urządlenia specjalnych kursów, moga. - podpis - Xaczelnik s!użbv Handlowo·
.
goletni czlonek Zarządu Stow., Zygmunt przesIać do Ine.tytutu w dwuch terminach Tarvfo\\'ej (~Igr. Kuc).
Na laka. to odpowiedź tl'7.pba. bylo cze·
Frycu'. b. pt'ezrs Zw. Kupców Winno· Wód· do l:i wrześnl1- i 1;) mal'c:, każdeg:> rOli:ll,
kal; ar. <10 li bm., gdy wyc:eczka miala
naRt€!pujące rlanr: rotlzaj kUI'.m. t<.!l'min.
czano·Koloniolnych. Gllf'.taw Kroch. rllllgO·
lplni cllonrk Zal'~ąclll Slow., Józrf l\rajrr, dni i godzin 7.ajt!l\ opIaty, pl'ogl'arn kursu, wyj('chać l,) bm.
Jak: z tego wynika, ze zniżpk kol('jo·
dlllgolrlni czlonek Stow .. l\a7.imiHl, Pu\\'· wykladowcy, infolmacjo o lokalu lwrl'<\l
lak. !wlo?yciel i dlugolrlni czlonrk tow., Apl'zr,cie, pomocach naukowych, prelimi. wych mogą korzystać WBZ~'RCy, tylko nie
Józd WolRki. zalożyeipl Stow. i Pl·zrwod· narz budżetowy, li,,!€! conajmni(',j 20 kan· nOI'oc]oWCY, a już na zjazdy ,.sanacyjne"
dydatów. ich k"'alifikacje zawodowe, a· można jechać n[\\\,ot darmo, jak np na o·
niczący sekcii winno'kolonialnej. Walery
Pahifiink, pl'P7.es Stow. Kupców i Pr7.!'m. dr'esy oraz uznsRc]nienie celowo"ci kursu. statni zja7.c1 ,.Mlodej wsi' d.o Warc;;zawy.
Charak terystyczne w dobie "konsoli·
Chrzc'c. w Pabianicach, Stanis1aw Pru· Dyrekcja iD/;tytutu w miarę możliwości
dacji".
ski, prezes Stow. Kupców w TomaBzowie kursy takie bł:dzie uruchomiala.
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KRONIKA PABIANIC
Adres redakcji i administracji Orędownika uL gen. Orlicz-Dreszera 5 t~l. 3~1),
Kino Oświatowe - "San Franclsko .
Kino Luna - "Pan redaktor szaleje",
Z życia młodzieży katolickiej.

"v.

n~e:

dzielę ub. Kat. Stow. Młodzieży. żensk~e]

i męskiej parafii N. M. P. urza,dzllo wspolnq wycieczkę do Da,bro,~y. Po ~y.słucha
niu mszy św. zebrala Się ml?dzleZ przed
plebania" skąd wyruszono pIeSZO do Dą
browy. Na miejscu spęd7.ono wesoło cz.as
przy róźn," ch grach i zabawach., J.>amlę
lano rówll ież o orkicstrze przy dZwlękach
klórej ochoczo tallczono. Staranne druhny przygotowały na leśnej I?~rawie wspólny podwieczorek. Na mIejsce pr~y
byt również ks. asysLent Gemz~ ktory
\vspólnie z mlodzie:i.(\ spędzał mIle ChWlleo Cala wycieczka wypadła dobrze i uchodzi za jedna, z najlepiej udanych w r.
b. W poniedziałek ub. zaś w ognisku odbylo sie zebranie na którym ks. asystent
Gemza 'opowiedział barwnie swoje wraże
nia zebrane w czasie wakacyj na pogra·
niczu sowieckim.
Cech szewski otrzymał nareszcie zatwierdzenie statutu. Cech Szewski otrzymał w tych dniach ze Starostwa Powiatowego w Łasku pismo zatwierdzające zło·
żony statut. W związku z tym odbylo się
we wtorek ub. zebranie Zarządu tegoż
Cechu na którym postanowiono zwołać
na dziell 30 bm. walne zebranie celem
zlożrnia
sprawozdań
z dotychczasowej
działalności cechu i wyboru całkowitych
nowych wladz Cechu.
Porzucenie niemowlęcia. We wiorek
ub. w bramie przy ul. Narutowicza 4, zna·
leziono parodniowe niemo'wlę płci męskiej
owinięte w pieluszki.
Znalezione niemowlę oddano pod opiekę KatoJ. Tow. Dobroczynności. Za matką nicmowłęcia policja
czyni poszukiwania.
Fabrykant tyd nie uznaje nowej umowy zbiorowej. \V firmie F. Berr ul. Bocz·
na 11 robotnicy zażądali wypłacenia 10cio procentowej podwyżki w myŚl nowej
umowy (orzeczenie Komisji Rozjemczej),
którrj właściciel Żyd nie chce wypłacić.
Fabrykant żydowski należy do Stowarzy·
szenia Drobnych Kupców i Przemysłow
ców (żydowsl,iego, do którego niestety
należą jeszcz~ chrześcijanie), które zloży·
ło swego czasu
protest przeciwko orzc·
czeniu Komisji Rozjemczej. Robotnicy
na znak protestu powl,ięli pól godzinny
strajk w godzinach południowych. Cie·
kawi jestpśmy czy i inne firmy bp,cląec
członkami tegoż stowarzyszenia nic będą
chciały
honorować
umowy zbiorowej.
8prawq tą powinny zająć się czynniki
min roda jne .
Przyjęcie 25 robotników do pracy.
W
firmie W einstein przy ul. Warszawskiej
7.Ostało ponownie
przyjętych 25 robotni·
ków·tl;:acz~',
którzy zostali zwolnieni t.
zw. turl1usowym okresem. Robotnicy ci
wyczerpali zasilek ustawowy. W miejsce
przybylych pójdzie prawdopodobnie dal·
szych 25·ciu na zasilek.
Rynek przy ul. Moniuszki otrzymał z
tn:~ch stron ~lice zabrukowane. W tych
dniach ukollczono prace wybrukowania
t~licy Orlej od strony południowej rynku,
1 ym samym rrnek otrzymał ulice zabruJ,cwane z .trzech sI ron t. j. ul. r..Ioniuszki,
Grabowa 1.01'Ia. Pozos!ała. jeszczc tylko
ul. PołudnIowa. Obecme prowaclzi się
dalsze ro~oLy regulacji tego nowego rynku; Targl odbywają s ię tam co piątki, nil
kt?rych na szczę:'5cie nie ma jeszcze ani
jcnnego straganu żydowskiego. Jest to
Objaw bardzo pocieszający, i napewno ry·
J}r·.l~ ten pozostanie wylącznie ella chrzc·
sC!Jan. ,Przed paru clniami zjawił się pe·
WIen zanląkany Życi z warzywem, lecz zo·
stal z tego terenu przepędzony.

KRONI KA ZGIERZA
Poświęcenie sztandaru Tow. Gimn.

"So-

kół". W nicclzielp" dn. 12 września bl" od·
będzie się IV Zgierzu wspanial a UrOCZY6tość

poświęcenia sztandaru miejscowego' gnia·
zda To\\'. Gimn. "Sol,ól".
Redukcja dni pracy na robotach SNO·
nowych. Zarząd ~Iiej"ki IV Zgierzu wobec
trudno:::ci finansolyych pOBtanowi! zredu·
lwwać dni pracr na robotach sczonowych
z 6 i .j. do 3 dni \\' tygodniu.
.Tajemnicze zaginięcie pątniczki. W
dnIach 13. ].l : l;) bm. wYl'UBzyla ze Zgie'
r7:a na JaBną Górę do Częstochol\"Y lI·ielka
plelgrz~·mka pllrafian c;klac1ających się z
800 osób pod kicI'. ks. dr S. Smarzycha. Po
przyjeź~zie okazale 6ię. że brak jest jednej
uczeslDlczki pi~lgrzrmki p. J<li."zkolyC'j,
za.m .. przy ul'. Plaf<ko\\'ej. Panią Klitizkolyą
WIdZiano IV klni:;ztorzr pierwszego dnia
pobytu II" Czp,stocholYie. Dotąd nie mil o
zaginionej pątnic7.ce ż:1r1nei wiadomości.
Przeniesienie ks. Ciesiołkicwcza. Z
dniem 1 \YI'ze:5nia kr;o Roman Ciesiolki,,·
wicz, kilkulrtni prefekt miej'cowych ozkót
powszechnych. zostanie przenie8iony do
Piotrkowa Tryh. na Rtanol\'ic;ko prefekta.
Rzkół pO\\'fizechnych i kaprlana szpitala
,p o II iatol\'Cgo.
Gwłatowny deszcz. W poniedzialek. dn.
16 bm. nad ZgiNzrm i okolicami prz<,,:;zrtll
gwaltowny parogOdzinny ule\\nv rl('.'::zcz
po\\'oclujn.c 7.IIJ)(,lne ",r;tl'zrmanie robót R("
7.Onow~·ch miejskich i S7.0ClOlYyClt
sr.lml'
ko\\')"ch. Równ ież pozalewane były niżej
położone ulice i drogi.

Po"nart 200 14t.'Tel&fou7 centrali: 41H2. 14·18.
te GrU w nIerlmel., I ~wi.,t.: 40·72. 14-76. 3Hl1. '
R!!daktor odpowIedZlaIn! Jan Plauk z Poznania. Za wiadomości jartykul, z m.
, _ !li lI11esleesnle Neklad i ecClonk!:~arala PoI~ka. Sp61ka A{cyJna. Poznart.
MlU'(!in
Lodzi odPO>Wiada W/ad,..law liA()\4g. L6dt, Plotrkowska ~1 - Za olr!oe-zenIa i rekl-my' Antoni
70. Rekopie6w nl4!zllm6w1on,-ch muej, ..." zwraea.- ...
.
LeMieWlics II P_anIa.
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~ •
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ORĘDOWNIK, sobota, dnia

8

Nagłówkowe $łowo (tłusto) 15 groszy. kaMe
dal6'Ze słowo 10 groszy. 5 liczb
jedno słowo.
i. \\. z. a = każde dtalIlowi l słowo. Jedno ~łoezenie nie może przekraczać 100 słów. w tym
5 nagłówkowJch.

=

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

Numer 191

21 sierpnia 1937

Znak oferty naprzykład: z 1892ł, n 2745. d INO
i t. d.
1 słowo.
DrobnI' ogłoszenia w dnI powszednIe przyjmuje
się do godz. 10.30. w eoboty J dul przedświątoczne przY'januje .j~ do god!L. 9,4.5

=

DROBNE

drobnych: t·lamowy mU(mełr 30 groszJ.

60

LICYTACJA

nieruchomości w Śremie
prz-' ul Mickiewicza 59, karta hipot. 3~0, dnia
23 sierpnia 1937 r. o godz. 10 W Sądzie Grodzkim
w $remie.
Cena szacunkoVl' a zllO.OOO,-, cena wywolania
zł 7.500,-. Wysokość rękojmi zł 1.000,-. Możli
wość pl zejęcia pożyczki długoterminowej zł 5.000.
Reflektanci '''inni posiadać zezwolenie Staro-

wielkiej
tarzami,
:l:glo·
U"e(]lovmiika 488

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

przy (Jórnej Wildzie. Dwadzieściaczterymorgi
dobrze prosperujący.
towarem. psze nnej bez inwentarza. zabudomaglem. mieszkaniem,
korzys·l· wanie masywne. prywatne bE;z
nie sprzedam. Adres Oredownik. ciężarów 3500.- Nowak. Poznano
św. Marcin 22.
zd 7 451
Pozna ii zd 7 160
Kolonialkę

z towarem i ł adnym a pokojowem
mieszkaniem tanio sprzedam.
Adres Oredownik. Poznań
zd 714:.::.4_ _ _ __

I

Sprzedam

Gospodarstwo

200 6
.
,,,,.. , . 6 k .
_ krow
m_ rgdOJnych.
~zenno·zJ ,n .. eJ:
0111.
12
pl'ZeJęCle 10000.
Kwiatk()iwski, Poznań, Dzialyiiskich 10.
:00 i 496

Leśni

zd 6 7;;9

T

.
a d.,0 b r e J .
do.bl.ze zapro"ad~ony
em po}wlklem. korzystrue s~rze~
dam . Slowacluego 41.
zd / 38"

wzorowy rolnik 18000,- pozna
panne wdówkę trzydziestki. więkSkład
szym gospoda.rstwem. gotówką. sPOŻywczy przy ruchliwei. ulicy z
Cel matrymol11alny. Ofe,·ty Orę- towarcm sprzedam. cena ,,00,- zł
dowIlik, Poznań zd 7 362
Wskaże Orędownik. Poznali
zd j 413

I[

Dom

7.

I

Poznań

Gospodarstwo

budowę

. .
,
okazYJl1!e parcele RuCowlan[l 2600 m- p~zy stacJI ~.awlca:
Baczkows.!n.
Poznano Wlellne
Starszy
.Garbary 03 - 24.
zd 7238 kawaler po 40. przemysłowiec .50Majątki
lidny. pązna celu 1patrym~l\Ialgospo<larstwa . domy.
Domek
nym Pą11l1} cośkolWIek gotow~ą
ki. młyny. wiatraki, 'parcele
w Poznaniu sprzeda wlaściciel. do p[ze Jti,c\8 zakłładu p,rzel!JyIS" e- tanio polecam. Bloch, Poznali,
Agen~i wykluczeni. A!ires Orę- g~k ';5 -a\\:e ,~g7°6i3I11a re ow- Aleje Marcinkowskiego 15 - 5.
dowluk, Poznali zd 7 34~
111.
oznan z
zd 7406

-:-1

R. Barcikowski S. A.

Stodwadzieśoiamórg

pszennej. inwentarzem. zabudowanie masywne 20000.-. wpła,ty
Gospodarstwo
Mleczarz8000,- reszta amortyza<;!Ja., No- wydzierżawi emeryt od 30-60 serowar. chlubne świadectwa, powak Poznal'i. św. Marcm 22.
mórg. Oferty do Orędownika. - lecenia poszukuje posady lub za,
zd 7 452
Poznań zd 6 988
stępstwa. Oferty filia Oredownik,
Poznań. Marsz. Focha 160.
oZ.
ó
Trzydzieścirpięćmórg
zd 7 414
Dwadzieściapię~m rg pszennej. inwentarzem. blisko Po- - - - - - - - - - - - - - pszennej wtem pięć mórJ!' łąki. z!1ania .budynki. m!lsy\ynel- objeSam.odzielna
zabudowanie mn;;;ywne 5000.-:- cle 1200.- wydzlerzawle. l,,<owak
.
b'
k l ' .' .
wplaty 4000.- l'iowak. Poznano Poznali św. Marcin 22. zd 7 450 e\!:s·ped·le11'oka ramz.y -o oma.'IleJ.
"
. 2?
zd 7 453 _ _ _ o
Plerws'zorzędne śWla.dectwa. pośw. "'iarC\11 -.
T
d';"""
lecooia. poszukuje POsa~y. Maria
rzy ZJ.~~lD10rQ
ł.akoma Po~nań. ŁaWica. u pop.
Majątek
buraczanE;J .ogro(!mct\yem. 1Il.wen- Ga' łeokich
zd 7 ;')15
tarzem, zmwaml. blisko miasta
.
·420 dobrc-j ziem.i. zabudowania l(śro~y) objęcie 2 500.- w~dz:ier•
beton. żelazo. lllwentarzc nad· zawlę: Nowak. Poznań. sWI~ty
EkspedIentka
·komple-t - ~O 000. ,,-pjaty ~?10?9· Marclll 22.
zd 7 54 piekarsko _ cukiel'J\i,~za l'(.szukl!je
KWlatko·vns·lu. Poznan, Dzu:. ~ n;
ł
posady zaraz lnb od września.
skioh 10.
zd I 4\M
Sk ad
dobre świadectwa
.miejscowość
·rzeźnicki. dobrze za.prowadzony , obojętna. Oferty Kurier Pozllluidotychczas otwarty, do wydzier- ski zdg 7 329/30
żaiWjenia 00.16. 9.. goopooarz. Po- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
'Znan. \Vrolliecka 17.
n 48 2li!1
MleczarzJabłka
.
serowar d01wiadczony
kaucja
śH,,,'ki na manneladę ~'ilie. FaDzierzawa
szkoła mleczlll'ska posżukuje pO:
bry'ka cu·krów. Śle{]zulB1kI, Po- 120 m6rg. buraczana. nadk{JlIIl!plet- sady lub zastępstwa.
Oferty
znań. 'Wroniec ka li.
n 48 218 ne. od właściciela. przejęcie - filJa Kuriera Pozn.. Marszałka
12000. - Kwiatkows-ki. Poznań. Focha 160
zdg 7416
'U'Upl....
Działyńsokj,ch 10.
7Al 7 4~4
.

sty Powiatowego Śremskiego.
p 29 454-33,15
Dalszych informacyj udzieli
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Oddział w Poznaniu, Al. Marclokcwskiego 6.

Kawaler

mórg pszenno żylnich. budynki
murowane. in\\'clltarze kompletne
14500.- wplaty 5000.-. Qzachorowski Poznali. św. WOJciech 30
.
zd 7 426

SFRZEDAtE

e blisko Poznania. za.Do
"t'
masywne. pelne żniwa maszynę damska do s~ycia w doatpY 4500.- Hutkow- bry m stanie. Z,doRzema Orędowół . J' k 5
111'k Poznal-I 1148499
wie s'a ' .
zrlg 7 465

piętrowy nowy 14 000.wpła~y
10000,dochódAl1700 .- r9 czllle .
Z powodu l l
Bloch Pozna.ń
ua
c
.'
.
eJe J.Vi r Ink 0\\. - wyjazdu tanio sprzedam (orne,
sklego 15 - 5.
zd 7 407 drewnianx 3 mieszkania NowenZlotnie. lJena 2200,- Wiadomość

I

Dom
tamże..
Lutomierska 24. Kre,!;'iotrowy ze skłarlem, docllÓd kowslu.
n 48 3/6
•
600,rocznic. cena 11 000,Rowery
wpłaty 7000.- Czachorowskl, Poznań. św. 'Vokiech 30.
hąlonowe od 80 zł. Łódź. ulica
zd 7 423
PIOtrkowska 167.
n 48365

Franęaise

D zierźawa

K:1I

dip10mee. recommandee par Marlame Thl'ill cherche place I·nstu.
tlltrice_ Doruchów, pow. Kepno.
Thiel.
zdg 7392
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_
7;) m6rg prywatne, zabudowania
Ekspedientka
masywne.
inwentarze
żniwa
komSkład
22.
ZGTTBY _
rutynowana
dobrej prezencji.
~Ietne 20000.wpłaty
9000..
. _
R tk
k' P
. Pól .. k 5 mieszkaniem miasteczko handlopraktyką. pracowita. sumienna,
u ows l. ozna'66
wleJs'a
rlłowe. rynek nadający się na
K i .k
niemieckim szuka posady. (Kon_ _ _ _ _ _zd 74,
(Irogerie wyc1zierżawie 50,- zl.
S ąZ ę
fekcji damRkiej. mesk~. ~zieci~Oferty Orędownik Poznań
wojskową wystawioll>\ na nazwi- cej. bielizny.) Oferty n:uner PoSokolniki
Sprzedam
n 48486
sko GrochociJiski Bolesław. kt6rą znański zdg 7 517
Dom
sprz~dam ~wie rlzialki zale.'~ione sldarl kolonialny . Z:lraz. rlzierża-'-'-mi skradziono. unieważniam. BO-I[
nowy z ogrodem owocowym go- pow,erzchllla 2000 mtr. oKrodzonc wa mies. ao zł. Oferty Oredow·
Gościniec .
leslaw Groch~ciJiski, Międzylesie.
27.WOLNE MIEJSCA
tówk~ sprzedam. Adres Oredow- domek l1liewykońrzony 2.000.- zł. n ik, P()z.nali zd 731;;
piekarnią. koloniałką, biegu. d1J' pow. WągrowIec.
n 48504
nik. roznall zd 7 268
Wiadomość Orędownik. Ł6d:&
żej wiosce jarocińsklm. obJęgle
n 48366
Kolonialkę
1500.- wydzierż.awi'1. Nowak. Po23. ROZMAITE
__
Ekspedientka
Kamienicę
Meble
z towarem. mag-Iem. 2 pokoje ku- znań. św. Marclll 2".
zd 7 449
. . potrzebna do skłarlu wędlin. Rucentrum dochórl 2800,rocznie najtaniE'j kupisz dOJ!'odnych Wg- chnia w dohrym położeniu sprze·
Skład
Akuszerka
szczak, Ł6dź. Brzpziliska 36.
sprzedam hardzo kor7.ysf nie 14000 l'uIII'ach spłaty - .• rIala I\lcbll···. dam. Adres Or('dowuik. Poznań
I
n 48377
wpłaty
10000.Cza<.:horowski,
•
J::
zd 7300
micszkllniem. miasteczko han,lo- Poznań. Strzelecka 2
Poznali 'Vroclawska 38. Proszc - - - - - we rynek. dla zcg-arlllistrza. któŚ
F
. ka
Pozllali. św. \\'oj('ipch 30.
zważać" na fil'lne.
P 29 ~;;3-57.29
reg'o brak wydzierżnwie 50.- zł.
przy więtokrzyskim
ryz] e:.;
.
zd 7422
Dla
Oferty Orędownik. Poznań
prz~'jmuje udzięla porady. porno· potrzehna. ZgloszcI~la z I?odampm
Skład
kliPra r!obrzp z~pro\\'a<izony f'~Ia.(1
n 48 485
cy położniczej.
dg 23 8723 warunków AndrzeJ Jamk. GdyParcele
towa r6w kr6tkich urządzeniem t.O"·3 rów k?lolllll łn ych o)'.uzYJllle
nia 4. Chylońska 161.
n 482i5
budowlan(' Dąbrowskie o
Bu- towarem. ccntrum' Poznania. pc: na sJ1~ze<l~az. _" lad~~,~se On:3·~
NAUKA
kowska. Pi~kna. \\'iosCJfll~. Ra-I,,:na eg'zystell('ja korzYRtni~. ohje- dO\\lllk. 10znan zd I _()"
,m(lrgi hllrarzan~·c.h por! POZ.nI!-.1 •
Szewcki
GQ
dosn_3. ~zclllg. Rocha. Anloninek cle ~.500. 0f!!rty Oredo\\'lllk. Po_c.
]lni(,lJl. I~O. n.lpl~tn(' lIl\\',:ntnr7.e. :>\111'
C'zelad'nik 113 no\\'c dam"kie. mp,.
wyb_or lllnych. ..O.sa~opol". pO_lznan zd 46DO)
10.
MAJĄTKI
wo, ohJf'f',le 2 000.-. ZłOf~·~h. C'~ZI!:
Kursy
.kie zarn potrzebny. Mielczak.
znan, RzeczYP(lRpohteJ 9.
rhoro\\'~kl. Poznan, sw. '\OJ. handlowe Sawiekiego. dypl. W. Poznań. 'Valy Zygmunta AujiU'
Kolonialkę
.
ciech 30.
zd 7 42.> S H. \rraz Kantaka 4. tel. 49-68 sta 10 a, wejŚ<'ie R,klado'Wa.
zd 7444
- - - - - - - - - - - - - - - zaprowadzonll bezkonkurencyjną.
132
C t d' •. . g
KUI'sy 3 WrZeSlll&
dg 23904/5
zd j 561
T. .
Iklientl'la gotówkowa. przyległym. morgi Kujawy,. inwentarze kom-.
. . z .er. :neS.ClmOr
..LIO~
wYl<odnym mieszknniem. tania ple(J\e hudynkl masywne korzY'I"y(111CJ Z)ellll bez lIlwenta!,z,a .. za:
-~
K ' k.
~o~ y, 10 ub.lk:J<:n. ogr6d. przy dżierżawa okazyjnie sprzedam. Istnie 28000.- wpłaty 1:) OOQ.-;- hu~o\~·an..!e ma,·y\yne. wlaR"'I(,lell~1
26. SZUKA POSADY
raWleC l
JeZiorze, Pobledzlskach, za 10ool) Adres Orędownik Poznali
/Cz:J"horowski Poznań św. " OJ- olJJęcle DOO.- ł\owak. POZllan.
pomocnik na małe sztuki mote
zd 7 042
cic~h 30. . ,
.
zd 'j 424 św. Marcin 22.
zd 7448 Ogroszenia do 3U slów dla poszu. ~ie z;glosi.... świątek. Wrześn)a.
s'E' r 7ie.d.a SY- norad'Zk~. Pobi.edzio;·ka.
~Icrzows.ka. kiosk. zd 7 474
kująry('b posady w lej rubryce 'Varszawska.
n 48 a01
obliczamy PO jednej trzeciej cenie
Dom
drobnych.
Czeladnik
n~wy.' :I PIJkojP. d·uży ogród. Po- - - - - - - - - - - - - - - krawiecki mlodszy mOżt> ~ie zaraz
ble-dzlslkaeh. 4 ;;00. wpla1ty 2700.
f.ł.) Słu.żba dO'lltowa
zgłosić'. Zgłoszenia Fr. Kaślikowf"p r 7i oo.a S)'llorad'ZJka. PobiprI-zis.ka
Kaz,mlerzo~·glka . ki(}~k.
zd 7475
-----------__
ski. Damasławek. pow. 'Vagrowe: 22.05 .. Korespondem·ja w
wiec.
n 48 450
Dziewczyna
spl'a wie ~tasia" - monolo!l' świa
topelka Karpiń~kiego: 22.20 konDom
~
1915
li'
która
pracowRła
,y I()kal·u przy
- • • program. na .ZI· kucha.rcc , szukR
p()~ady od 1. !l.
cert rozrywkowy w wykonaniu ze- l. ~6 d 7. Pomocnik
przy Stan'm Rnllw. cooa 60 t ySobota. 21 sierpnia.
;nąJ; 12.20 parc: ,\nfor~nacYJ; la.~~ Zgłosozenia do Orędownika. Po- stolarski na meble kuchenne mo~połu Wiktora 'fychowskiego: SplęCl'.
s·przedam. Kaźmierczak.
"l'iasz
progra_m.:
10.10
po\awlk
znań
zd
7
&je:!
6.15
audycja
poranna;
11.57
23.00-1.00 1~luzyka ta.l1eczna (ply- sporto,,'y; 10.la o wszystkIm pOI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ że sie zglosić zaraz. Swarzeoz.
oz.nall. Małe Garbary 3. m. 1-3.
sygnał czasu: 12.03 dziennik po- ty).
zd 7 4~3
Stary Rynek 13.
zd 6999
troszku; 15,20 utwory na gitar!)1
I
l.
łurlniowy;
12.15 aktualna pog.
hawajską I cytre (plyty); 18.00
.
nte 1gentna
rolnicza; 12.25 kOllC. rozrywkoToruń .. 12.11i aktualna poga·
Restauracja
Czeladnik
wy w wykonaniu orkiestr.v kluhu rhlllka rolnhza (z 'Varszawy); - nowe lla~l'ania rozl'ywkowe (płY-lucz!,I\'i3 \10 wszYlStkię,::o. do lepdom nowy. 12 ubikacyj. 25000,- mandolinistów
rodz1l1v poszukUJe prace od kowalski potrzebny. Zgłoszenia
.. 8empro Vivo" pod 13.00 koncert solist6
lplyty):- ty); 18.25 audycja poetycka - sze)
wplaty 19000.- dochód 210- dyr. Zenona Szymborskiego
1. U Oferty Kurier Poznański
wiersze
Miecz~'sława
Jastrw1a:
Fr.
'\Viese
lz
Po15.00
pogodna
llluz"czka
(plyta
za
, P07,llall. Rataje 52.
Frankowski. Żabikowo Poznań, znania); JG.45 wiadomości gospozdg 7411
5
zd 7 458
płytą): 15.40 wiadomości z Pomo· 18.45 wiadomości sportowe; 20.5
Kościuszki 6.
. zd 7 501
rOlImowa
z
radiosluchaczami:
darcze; 16.00 Teatr Wyobraźni dla rza: 18.00 Morze i Pomorze w lite1) .. O Jakubke Brudolub- raturz!' pi"kncj; 18.10 Tito Schi- 23.00-23.30 m "z~;kH taneczna (pły
GospOdyni
dzieci:
Dom
Dzielny
ku" - obrazek Lucyny Krzemie- pn i Bf'niamino Gigli (płyty): - ty); 23.30-0.30 koncert życzcń.
samor!z'elna (Kurlandka Łotewnowy Gdyni 3500.- dochód. 23 nieckiej, 2) ,,'l.·ęczowa bajka" - 18.31i
pomocnik fryzjerski zaraz poka) zn1j'lCa dobrze kulinarję.
.,Nasz progl'am"; 18.45 wia·
tys. wplaty 12000.- lub zamienię obrazek
trzebny. posada stało. Sibilski. Kazimierza
Konarskiego:
również
.Iecznicz~.
masaż
i
sz.ycie
1
rloll1odci
sportowe
z
Pomorza;
Poznali. dopłacę ... Pośrednictwo" 16.30 "Od poranku do wieczora" IJoszukuJe pasa y u osób star- . mistrz fryzjerski. 'Volsztyn. 5·go
Poznall Focha 15.
zd 7505 koncert orko z Krakowa: 11.30 23.00 tańce . piosenki (plyty).
n 48 483
Wilno. za-I Stycznia 16.
\~ szych. samotnych.
rzecz - Filarecka 58 - 1. Ella.
koncert solistów. Wykonawcy; Lwów - 12.15 "Kiedy susza
zdg 7 3~
Magdalena Polówna (śpiew) i An· bywa najgro:&niejsza" - pogadan15.10 Koenigsw. Muzyka z plyt.
P_IE
..N
..
__
Uczeń
toni Szafranek (skr~ypce): 17.50 ka: 14.00 koncert życzeń; - 14.53 10.20 'Vrorlaw. Muzyka skrzl'pco
fryzjerski z dohrej rodziny ponowy rezerwat w Beskidzie Ni- .. ~a~z pro~ram"; 15.00 koncert Ży wa.
Panna
trzebny
zaraz.
W. Piechocki. sk:111 - pOg',danka: - 18.00 nasz ('ze],: 18.00 pogadanka spoleczna;
10.000
16.00 Lipsk. '''esoly program z dobrej rodziny. mila. lat średDamasławek.
na I hipotekc gospodarstwa 56- program; 18.10 program na jutro; 18.05 buke .ymfoniczne z plyt; - muzyczny. 16.05 Praga. Koncer t nich przyjmie posadę do samot- mistrz fryzjerski.
n
48
449
morgowego .bez wymiaru i hez lS.11i melodie tyrolskie (plYly); - 18.25 pogadanka aktualnll: 18.40 popularny.
nej osoby do prowadzenia gOSpOdłngu. Adres wskaże Orędownik, 18.50 pogadanka aktualna; 19.001 program na jutro: 18.45 wiadomo17.00 R. Paris. Koncert orkie - rlarstwa domowego lub inną. Poznań zd 7 271
muzyka lekka w wykonaniu woj- ści sportowe: 23.0') .. Kącik hllmo- strowy. 17.30 Budapeszt • .Muzyk a Oferty do Kuriern Poznaliskiego
Formiarz
skowej orkiestry reprezentacyjnej rll" w opr. Feliksa Zandlera; - popularna.
zdg 7 286
na żeliwo może sie zgłosi t' w Po·
porl dyr. kpt. M. ChmiclE'wicza: 23.05 muzyka tanerzna z płyt. '"
2000
18.00 Londyn R. Muzyka ta
znaniu. Ofprty Orędownik, Pozl pożyczki I hipot('ke poszukuje 19.40 transmisja fragmcntów mię- przerwie: "Śmlerl! dzialacza" _ neczna. 18.05 Luksemburg. Kon bJ
znań zd 7343
Inni
wartość cłomu 21000.- zł. Adres ,Izynnrodowych zawodów Jekkoat- monolog pióra Ara.
cert życzeli. - 18.10 Hilversum I
Ictycznych Polska-Niemcy; 20.00
Orędownik. Poznaii zrl 7269
Muzyka taneN M.
Młodszy
audycja dla Polak6w za graniKatowice - 12.15 wiadom08ci
19.00 Budapeszt. Koncert wo Młodv
pomocnik fryzjersJd potrzebny od
Pożyczki
Cli. Mlo.clzież polska z zag:ranicy hież>lce; 12.20 .. Życic kulturalne
hydroliczno - mecha- zaraz. C. L~nge. Swarzędz. Rfvod 4 7000 I
k
d
na ohozle - w oP::.;JcowanlU IrC'- ślaska": 13.00 koncert życzeń; - kalny. 11.l.ediolan. Muzyka rozryw - kierownik
19.05 Ryga. K 'J n~~ .. t SYlllf· nicznej olejarni poszukuje posady nek 17.
z szu a. na gospO ar- ny Gombrowirz: 20.45 dziennik
zd 73 1
muzyb lekka i taneC'zna - kowa.
20.00 Londyn R I'; H1·~ ... t ,yn;,f 0<1 1. lub 15 września. Oferty
stodwo d r1olne. rllch.l.iwy. ogl'O.dll1k wieczorny; 20.50. Nowinv leśne" 13.10
(płyty): 14.30 ll'raja: .Tan Wilbur
p
o 're znh('zp,ecul1lf'. Illerllf J
KI k'· 210T
udziałem solistki (fortepian), - · Orędownik. Poznań zd 5 425
chomość \Vła~nościa
l'ożyczkuią- -. p!'o ~ ..an
• os n.
. a .. y- i Jack PnYl1P (płyty): 15.43 wiado- zDroitwieh.
Kilku
Muz {..;, t3nl·I:ZI;:1. cego aż do spłacenia (alho I h.- Il~len gar :-.I!.'c!ralskl zespoly o~ mości giełdr.wC'· 18.0C "Nasz promlorlszych
pomocników
!!Zewpotcka).
Zi(ło~zenia Orędownik ki estrowe
spleW1CZ .yrzerl ml- g'ram": 18.10 prOl!.'ram na jutro: Sotten~ ... Torreador' O;lt. A'!::rna ·
Szofer
s kich potrzebni.
Zgłoszenia
20.30
R.
Paria.
Konc,'rt
SYlnf.
Poznań zd i 307
. krofonPlIl P. R. w Wisie (przez 18.15 .. Zl\j('cie lur!no~ci ślą-kiej na
mechanik, 10 letnią praktyką szu- .Ada". wytwórnia obuv,-ia • .;;;;
Katowice): 21,4) nowości literac- tle regionów gospodarczyrh woje- Stra~burg. Koncert z u I~. Tal1.be • ka posady. miejscowość obojętna Czarnk6w n/Not.
zd 7 "".
kie omówi Kazimierz Czachowski wórlztwa" - po~adanka Antonie- ra (tenor).
ewent1lalnie obejmie jakąkolwiek
Spólnika
(z
Krakowa):
22.00
muz.
tanerz21.00
"'ieden.
Muzyka
'Mozar
inną.
Oferty
OrE'rlownik.
PomalJ
I!.'
O
'Yrzoska:
18.25
..
Swaczyna
u
(C2)~i) z gotówką 3000 zł POS2lllzd
Fryzjerka
kUJę zara·z. dobra egzy~tencja za- na w wyk. malej orkiestry P R. Dorotki" - audycja dla dzieci: - towska w wyk. soli., t y (forlepian)
. 7 358
Rzym. Wieczór Oppr (Lualdi i R
na stała posadę potrzebna. K.
Pl'wniona. Zi(ło",'ze nia Oredownilk . z udz.. ,Czwórki Radiowej"; 22.50 18.45 wiadomcmci sportowe.
ostatnie wiadomości.
Stralls). 21.15 Lipsk. Godzina hu
Panna
Nowacki. 8war7.ęrlz. Rynek 38.
Poznali zd 7 ;)86
zd 7 438
Krak6w - 12.15 kilka informa- moru.
uczciwa. która pracowała w kioCyj: 14.00 koncert źyczetl z plyt;
22.00 Sztokholm. Muzyka ta _ sku przyjmie posarlę w składzie
I . " . KRA
OW
15.15 z twórczości Isnaka Alhe- neczna. Droitwich. Muzyka lekka kol. Oferty Oręrlownik. Poznań
zd 7 347
l['Cl29
..._R-.O.Z.R.Y.WK_A_. . .
niza (plyty)' 15.40 lokalne wiado- 22.10 Bruksela flam. Utwory Mon
Warszawa n - 13.00 koncert maści go.podarcze (Izba rzemieśl- teverdiego.
Kawaler
rozrywkowy (plyty): 14.00 parę in- nicza); 18.00 po:;acIanka aktualna:
Kto z firmy CoJombus. Poznań
23.00 LuksemłJ Ul!. Muzy~ •. 'a
Eks'Pedientka
lat 26. piekarz. posiada wlasmo§ć. formacyj (płyty); 14.06 Juliusz 18.10 orIc-z)'tanie programu na neczna. 23.10 K?,enl'ulga. Muzykn dzielna. rzutka przyjmie posade Wrocławska 15
szuka znajomości pa.ń celem ożen ~lasscnet: .. Wermer" - op~ra w dzień nastęl)ny' 18.11i z twórczości taneczna (do 1.00).
w koloni alce. cukierni lub kiosku.
Rowery
ku Oferty nie anonimowe Orę 4-ch akh ... h. D-r. Ellie Coben - H. 'Vieniawskie!l'o (płyty); 18.45
24.00 Frankfnrt i SztatltBrt · Zgloszenia do Orędownika. Po- kupuje ten sie nip oszukuje.
downik, Poomań zd 7174
(płyty); 22.00 wiadomości s·porto- lokalne wiadomości sportowe: Muzyka rozryw.;:ow~.
znań zd 7346
d 23 698
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l-łamv" y miliml'tr lub je.jlO ml~Jt!(1! ko.>ztuJe: w l.wyczajnych na stronie 6-ła.mowej 15 gJ'Oc>zy, na &tronie r&dakcyjnej (ł-łam{)wej) a) przy końcu czeŚC'
redakcyjnej 30 groszy, b} na $tronie czwartej 50 g-roszy. e) na stronie drugiej 60 groszy. d) na stronie wiadomości lokal!nvcb 1.-- zł. Dro.bne wł0i'zenia

naJwyze) 100 słów. w tym S nagłówkowycb) słowo nallł6wkowe drukiem tłustym. 15 groszy, każde da.ls~e słowo 10 groszy_ OgłC6zenia wl~k6Ze wśród drobnych poczyna'ąc
od ostatniej strony, t-lamowy ml1ime~ 30 grosozy. OIZ'ł06zenia skomplikowane, z zastnetem&m miejsca
od POSzczególnego wy1p&dku 20% nBdwy'tkl. Og-ł<l8zenia do bietącello
wydani!l przyjmujemy do lI;odzinv 10.30. a do wvdań n!edzielnycb I ś,r,atpcznvch 00 Ilodziny IUS raDO_ Ogjoezenla z J)ota Wiel~opol8kl J)!"l!yj1!lujem:v do wydań bietącyeb
do !rodz. 10. do wydań niedzielnych I śwtąt~znycb dnia poprze-dn i&lro d<l !rodz. ~. Za błędy dMlkan;kie. które nie mlekształcajs, treśol olltoszt'n1a. admln;,;tracja 'nie odpOwiada
O~łor:zpn;a or7V 'mu ipmv tvlko lI! ()nl~ tA (!',~til",l<" 7 :rt'lr,' K "ntn "' PKO. nr ZIY) · H9.
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Słuchaj, Ilia! Aniele

W I T O lo! D

Rybkow, gdy się już wszyscy z&bra-I
li, krótko zagaił posiedzenie i opowiedział co się wydarzyło.
_ Bezczelność i odwaga "czerwonych" _ mówił _ jest coraz większa
i zaczyna być niebezpieczna.
Wybierają naszych ludzi po jednemu, jak ryby z saka i powoli dociekaj~ naszych
tajemnic organizacyjnych, Tak dalej
być nie może. Musimy i my ruszyć do
atalm i nauczyć ich moresu. Przede
wszystkim musimy uwolnić Bukowa,
i kto wie, może jeszcze kogo z naszych
ludzi.
Co radzicie zrobić?
\Vywiązała się ożywiona narada, w
wyniku której uzgodniono wreszcie
plan działania. Ogólne dowództwo,
nad jutrzejszQ. bataliI;!. ob.i~ł RYbk?W 1
oficer milicji, Saposznikow. Trzeł .1'0botnicy, dziesiętnicy, mieli zmoblhzować ludzi. Plan Rybkowa był prosty:
uderzyć na fortecę bolszewic~Q., uwolnić więźniów, kto z bolszewIków będzie przeszkadzał i próbował walczyć
- kula, W łeb.
.
.
-:- ~lusimy dZlał~ć szybko, en ergIczme l mocno. MUSImy Ich zaskoczyć
i przerazić. To da nam dobr~ pozycję
wypadową. Nie wolno nam poszkapić
tej sprawy. Musimy ją wygrać _ i _
da Bóg wygramy!

Wood działa
O takiej chwili Tania marzyła już
od dawna.
.
Idzie ulicami Piotrogradu, lekko 0parta na ramieniu Wooda. Rozmawiają wprawdzie o rzeczach obojętnych,
ale - czyż to nie wszystko jednoJ Już
to, że słyszy jego glos po tylu miesiQ.cach bezowocnej tęsknoty, że czuje
dotknięcie jego ręki na swym ramieniu - czyż to nie wystarcza!
Tania ukończyła o czwartej dyżur
w: szpitalu, a Wood, jak się umówili,
cz ekał już na nia pod pałacem,
aby
odprowadzić j~ do domu. Nie chciała
, jechać dorożkQ., Wolała przedłużyć to
miłe sam-n a-sam z nim. Czekała przecież na jego powrót tak długo.
"Vood, Jakby domyślają·c się, o czym
myśli, zaczął opowiadać, dlaczego wy: jechał z Rosji.
Od dawna nie był już na urlopie.
Postanowił sobie,
że przed zlikwidowaniem niebezpiecznej szajki szpiegowl>kiej nie ruszy się z Piotrogradu.
Gdy ta sprawa została wreszcie szczęś liwie załatwiona, mógł spokOjnie jechać na urlop. Niespodziewanie urlop
ten przedłużył się bardziej, niż to poczę.tkowo było w projekcie. Umarł jego
ojCiec, a w zwil.lzku z tym trzeba było
załatwić różne sprawy spadkowe. On
bowiem dziedziczył po ojcu mają.tek
tytuł.

- Więc pan nie nazywa się już teraz Herbert Wood? - zapytała Tania.
W jej glosie zadźwięczał lekki żal.
Z nazwiskiem tym wiązał się u niej
pewien sentyment; przecież pod tym
nazwiskiem spotkała go i znała dot~d.

roześmiał się Wood. mi wprawdzie, ale nazwisko się zmieniło. Nazywam się teraz
lord · Highway.
- Aha! To zbiło z tropu Nataszę,
gdy pytała o pana w Ermitażu! Ona
widziala pana na ulicy, ale nie była
pewna, czy to pan. Poszła za panem
do hotelu, ale portier powiedział jej,
że nie ma tu żadnego pułkownika
'Vooda, jest tylko lord Highway. Myś!eliś my, że to nie pan, albo pan, tyllw
pod prz~' branym nazwisl<iem i zastanawiałyśmy się, dlaczego pan się ukrywa.
_, ""'" Nazwiska wprawdzie sobie nie
wymyśliłem należy ono do mnie
prawnie, ale prawdę mówiąc, zadowolony jestem z tego, że je zmieniłem.
Ze względu na "przyjaciół", których
mam w Petersburgu.
- Nie rozumiem! - zdziwiła się
Tania.
- Przecież cała szpiegowska szajka, kt ó rą przeLI kilku miesiacami wpa-

-

Nie! -

Imię zostało

-
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-
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kochany,
duszko złota! Mamy tu trójkę do bri. dża, i brak nam czwartego. Uradziliśmy, że musisz koniecznie przyjść...
Jestem u barona...
- Ale ja już kładę się do łóżka, ..
- Saposznikow os trożnie perswadował , starają.c się zorientować, czy sprawa jest ważna.
- To nic! - r07, eśmiai się Rybkow.
Gdy chodzi o tak~ rzecz jak bridż
- położy ł nacisk na wyraz "taką." łóżko może poczekać. No, cóż?
Nie
sprawisz nam chyba zawodu? Co?
Czekamy cię, bywaj!
Odłożył słu chawkę. Po chwili zadzwonił znowu w inne miejsce. W ten
sposób zamówił do "barona" jeszcze
czterech ludzi.
Nie minęło pół godziny, a dobrze
zamaskowany gabinet kawiarni "barona" z zasłoniętymi szczelnie oknami
zapelnił się gośćmi z różnych sfer i
różnych
. . .. stanów. B y ł tu .jakiś. oficer
mIlICJI, był. ataman k~zackl, było
dwóch robotlllków o energIcznych, Zde-I
cydowanych twarzach, byli dwaj inteligenci, z których jeden wyglą,dał na
lekarza, a drugi na profesora i jeszcze'
jakiś człowiek nieokreślonego zawodu.
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ł kowaliśmy

do więzienia, która więc
nie czuje do mnie zbyt tkliwego sentymen tu, ta cała sza.i ka jest znów na
wolności. I, wydaje mI SIę, niedługo
będą oni mieli tutaj do gadania wię
cej, niż mieli dawniej, za dobrych
carskich czasów. Wszyscy dawni niemieccy szpiedty, wypuszczeni razem
z innymi przestępcami z wiQzleń za
pierwszych zaraz dni rewolucji, wrócili
znów na niemieck~ służbę. Sieję. znów
zamęt,
agituJa za bolszewikami, bo
przecież dojście do władzy
bolszewików, to dla Niemców znaczy - pokój.
Bardzo poża.dany pokój z RosjQ.. MogQ.C zwolnić armie z wschodniego
frontu będę. mogli Niemcy wszystkie
swe siły rzucić na front zachodni, 11,a
armie aliantów. A przy tym dostaną
produktów: zboża, mięsa. A to im
bardzo potrzebne. Całe Niemcy Cierpią.
głód.

Zapalił się

i

perorował

z

ożywi e-

niem. Po chwili dopiero spostrzegł, że
Tania nie orientu.i~c się zbyt biegle
w sprawach politycznych, nie wiele
z jego wywodów rozumie,
- Mówmy o czymś weselszym! przerwał sam swe wywody.
- Ależ nie! - zaprotestowała Tania. - Pan mówi to bardzo interesujQ.co. Dowiaduję się rzeczy ciekawych,
o których nie miałam naimniejszego
pojęcia. Więc mówi pan, że dawni pań
scy "przyjaciele" sę. teraz na usługach
bolszewików. Że agituja, na ich rzecz?
- Tak! Przewidywałem zresztą, żr.!
tak się stanie, a przybywszy do Piotrogradu upewniłem się o tym os tatecznie. Sę. wszyscy i działajQ.. Tym
więcej byłem o panie niespokojny, bo
w r.azie spotkania zechcieliby oni na
pewno załatwić z p.ania, osobiste porachunki. Nie teraz. to w naJbliższym
czasie, gdy ich władza bardziej się
umocni.
- Nie przYPUSZC7,am, żeby mieli
się mścić ... Bo właściwie za co? ..
- Za co? - powtórzył -jej pytanie
Wood. - Pani nie ~ma tych ludzi! Najdrobniejsza, ura7.ę osohis~ gotowi s~
płacić krwi~ i śmierr.;~.
A przecież
pani ułatwiła mi wtedy zrewidowanie
szpitala. Kilku ludzi, których później
stamtąd wyciągnęliśmy, widziało paniQ. w moim towarzystwie. Pamięta
pani tego ma~azyniera. Jakże on się
wtedy nazywał?! To był jeden z szefów bandy - Rubin! Ten nie darowałby pani, 'gdyby dostał panią w swoje ręce.. A to okropny człowiek! Nie
jedno życie ma , on ,na swym sumieniu,
a wszystkie jego ofiary poniosły
śmierć w okropnych mękach. To był
kapitalny błQ.d dawnych rZf!dów, że
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mając w rękach takich niebeZPieCZ-j
nych przestępców nie załatwiły sie z
nimi szybko. A później rewolucja 0tworzyła im wrota więzienia.
Tania poczuła, że lekki dreszcz
przebiega jej po plecach.
- A czy on, ten Rubin, j&st w Piotrogradzie? - spytała.
- Na szczęście. nie! Inaczej, kto
wie, czy nie odnalazłby już pani. Jest
tuta.i tylko Korn - sławna. wróżka
Leila...
- A wie pan, że ja byłam kiedyś
u teJ wróżki ... - przyznała się Tania. - I wierzyłam w to, co ona mi

powiedział~..
. RoześmIelI się oboJe. Na pewno
\~lele z tych osób,. którym sprawdził~
Sl~
pr~ep?wied?le
uta;lentowaneJ

wIeszczlu, Ole uWIerzyłoby, z~ by,ła o?-a
po prostu przebranym memlecklm
s;piegie~,
To pr~ebr~~ie ~o~ogło
ho~-nO\:r l do. poznama .n~elednel. ~lekawe.1. taJemmcy. Przecl~z do Lel}I Namaldes
WIele wybItnych
b' t 'uczęszczało
.
oso IS OSCI. .
.
..
- Gremma tez na raZIe me ma na
horyzoncie - mówił Wood - ale spodziewam się, że i on wkrótce wypłynie.
.,
. '
RozmaWIaJąc tak dószlI do MIkołajewskiego mostu i przeszli na Wasi.liewskQ. wyspę. Tania żałowała trochę.
że spacer daleki już się kończy. Chociażby później mówiło się o tych samych rzeczach, rozmowa w obecności księżny nie będzie już miała tego
uroku. Chociaż rozmawiali o rzeczach
całkiem obojętnych, zupełnie obcych
temu, o czym marzyła, w myśli prowadzą.c .r~zmo\yy z Woodem, gdy był
en od OleI .daleko. . '
- Teraz rozumIe p~m, dlacze~o
byłem o pa~ie niesp<?koJny! W. razIe~
gdyby, co me daj. Boze, s~ł~ SIę pam
Co złego, - uwazałbym, ze Jestem za
. d zi a 1ny. P rzeCIez
. , t o Ja
.
to o d powle
wciągnąłem pal1i~ do tej szpiegowskiej historii, a więc naraziłem pan~ą
na niebezpieczellstwo. Co prawda me
zdawałem sobie wtedy sprawy, że może ono być tak groźne...

-

Nie żałuję wcale,

"Wci. ą.gnąłH -

że pan mnie
Ta-

oświadczyŁa żywo

nia.
Nie dodała już, że błogosławi teraz
po prostu tamte wypadki, bo dzięki
nim Wood był o nil;!. niespokojny, dzię~i nim myślał o niei i ~na niej przyJechał z Londynu do PlOtrogradu.
- Musi mi pani pomóc, księżniczko, przekonać mamę, że wyjazd z Pio- '
trogradu jest konieczny, że panie nie
mogą zostawać tu dłużej.
Tania roześmiała się nagle.
- Czego się pani śmieje? - zapytał zdziwiony \Vood.
_ Przepraszam pana, ale pan nazywa mnie księżniczkQ.! - wytłumaczyła Tania szybko. - Odwykłam od ,
tego tytułu. A teraz przypomniał mi
on dawne, dobre czasy ...
- Czasy, kiedy paniQ. nazywali
tak wszyscy? - zapytał.
_ Kiedy pan mnie tak nazywał. _,
_ z lekkim Daciskiem odparła Tania.
· ·le pa n'l ml'le, te ...
- W
spomma
te dawne czasy? ..
.
. .
- O. ~kl -:- zawołała T~ma. zywo.
- Ch~claz .... l teraz zdarzają SIę bardzo mlł: c?wIle!.- ~odała zaraz.
_
ZamI!klI obOJe, Jakby w o~awle
przed słowami, które mogłybY meproszone, a przecież ocz~kiw~ne, ~ypły
nQ.ć na usta i zdradZIĆ ta.1emmcę uczuć, które - sami nie wied~ieli, dlaczego - przed soba. ukrywalI.
- Dochodzimy już do domu ..•
niestetv- rzuciła Tania.
- Niestety? - w głosie Wooda zadźwięczała radosna nuta.
_ Tak! Spacer był bardzo przy jemny . " Rozmawiało się tak miło!
_ Nie wydaje mi się żeby tematl'
rozmowy by'ł bardzo sY~1P'aty·czny roześmiał s'ię Anglik . ..:.... Rac·zej przec'"v' I
Iv nIe
. .
.
.
- RZCCZ_YWl~clel. Temat me był. mlł~, ,ale gawędZIło SIli: bardzo przYJemme.
Musieli prz€rwać rozmowę, bo stanęli ' już przed drzwiami mieszkania.

Dyplomacja i miłość ...
KsiQżna zdziwiła się ogro:nnie niespodziewanym zjawieniem !:.lę \Voo~a,
ale ucieszyła się też, bo kazdą znaJomą z dawnych czasów twarz ch~tnie
teraz widziała. Nie spotykało SIę w
Piotrogradzie wielu znajomyCh z carskich czasów. Jako gościnna gospodyni zakłopotała się też zaraz, czym
przyjmie gościa.
.
_ Proszę się tym nie przeJm{nvać,
k-siężno! uspokoił jQ. Woo.d -:- Jestem wprawdzie niedawno w PlOtrogradzie, ale już zdę.żyłem zaznajomiĆ
się z nowymi zwyczajami. Wiem, że
gość jMt teraz prawdziwym strap~eniem dla gospodY!'l, o ile nie przymesie ze soba nic do jedzenia. W myśl
więc zasad· dobr€go wychowania przyniosłem ze sobą. puszkę skondensowanego mleka i paczkę prawdziwych angielskich sucharków.
Księżna zaczęła protestować, ale
Wood nie dał się zbić z tropu i nie ustl!pit. Pomógł nastawić samowar,
otworzył puszkę z mlekiem i wysypał
na piękną kryształowQ. paterę swoje
sucharki.
..
ó
. vVbrew zwy.kłeJ swej Olałom wr:oŚCl gadał p~.awle bez Rrzerwy, .opowladal o ~nglll, o ,. swej podrózy. p~zez
SzweCJę, o emIgrantach ~OSYJS~IC~,
kt<,SI:ych. s~otykał w Lon~ym~.. MOWIł
z ozy:vlemem, wesoło, az. kSIęzna zapom~lała o ~wych ustawlc~nych w?,"

sta~mm czaSH:~ kł?potach . l dała SIę
WCIągnąć .w oz.ywlOną r?zmow~.

:- Pame t~z mwzQ. Jak ~aJpręd~ej
z PlOtrogradu - mesp<?dzIe~a.~lle dobrnął Wood do celu swej długlej prtemowy.
- Ależ to zupe\nie niemożliwe! r.aprotestowała księżna. - Nie będziemy szukać szczę~ci~ P? świecie. Tutaj
Jest całe nasze ZyCIe I tu mu ;:; imy zowYJ~chać

I

stać" bez wzglę~u na to, co. się .z nami
staDle - zakonczy~a er:erglczm~.
- To bardzo pIękme z pam stron~, ksi~żno! prz?,znał ł ej podstęp
me racJę. "Vood - .ze pam chce speł
n~ć obowiąz€k ,patI:iotyczny, ż~ 'pani
D1e chce OPUŚCiĆ Ojczyzny w cIQzkich
czasach. Ale ... czy to pOŚWięcenie ma
sens?.
..... .
. - R~sJa przezywała JUZ r,ozne ClęZkle ch~i1e, a zawsz~ potrahla otr~ą
s~ą~ s~ę ze wszystk~ch złych urokow.
Mlme l ,ta... rewolu.cJa! .
AnglIk powątpIeWająco pokręcił
głową..
...
.
- :t:l'18 wydaje mI SIę, aby to mIał?
nastąpIĆ tak szybko rzekł powolI.
- Ta "srnuta", jak się mówi po rosyjsku, ~rędko się nie skońc~y. T~ się
z~nos.I na cał~ lats;. ~ p,am POŚW.lęCe
n~e mczego me zmlellI, n~e przyśpIeszy
b~egu ~ypa.dków ... R~cze.1 tam, Z? goramc~, la.czeJ. tam ..mozna co~ zd.zlałać.
Mo~e ah.ancI ~OSJI, po zwyclęslu.m zakonczemu wOjny pomogą·.. Moze pada~zą pom?cn~ rękę ~~ralczącY?l ?ddZIałom.

bl~łeJ gward~I...

~mlgruJąc

za gr8llIcę me rezygnuJe pallI z pracy
dla Rosji. \Vprost przeciwnie!...
Argumen ty 'Vooda zaczęły przekonywać księżnę.

- Ale tutaj jest grób m('go męża.
W Rosji jest mój syn, z którym nie
wiem, co się w tej chwili dzieje ' - bronila się jeszcze.
- Wróci pani do nich. Chodzi o to,
~eby przetrwać czas najgol'szy. ZostaJąc tl~, nara~a. pani na niebezpieczeń
stwo l na mepotrzebne cierpienia s icbie i córkę. A można, nawet trzeba tego unikną.ć - nacierał Anglik.
- Miejmy nadzieję w Bogu, że nrebezpieczeństwo nam nie grozi cał
kiem już ~ ł a bo hroniła si ę k s iężna.
( Ciq ~' dalszy ll a::; t ~t pi '
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Paryż, jak każda wielka stolica, mie-

w sobie różne światy.
Spokojny mieszkanicc Paryża ż):je
innym życiem, przybywający na ZWIed7pule stolicy Francji cudzo7iemiee żyje
także innym życiem, a jcszcze innym ży
ciem żyje świat przestępczy.
Przechodząc ulicami Paryża nigdy nip
wiadomo, czy elcgan ~ l,i Jegomość, który
nas przed chwilą minął, nic należy do kategorji ludzi, która
unika świata,
j~st z spoleczellstwem w stalej
walce i
rządzi SJę własnymi pra\l·<lmi. Do świa
ta pl'zestępczego nie nalcżą bowiem tylko
biedni zlndziejnszkowic, narażający sip,
na długoletnie wi~zienia za kradzicż 100
czy 200 franków. Świat przestępczy posia·
da ",śród siebie również
"magnatedę"

potajemną sprzedaż

Policja aresztowala Jana Stefani. Brat
jego, Stefan natomiast znajdował się w
innym barze. Kilka godzin po pierwszym
dramocie, przed bar, gdzie przebywał Ste-

I

fani, zajechała taksówka,
niej jakiś mężczyzna i kilku
łeżył Stefaniego trupem.
Zemsta zaczęla działać ...

narkotyków ...

WYSkoczył
strzałami

z

po-

Jan Stefani

przestępczą,

operuj8,ca. wielkimi sumami, żyjącą w
wytwornie urządzonych mieszkaniach.
Do takiego rodzaju przestępców należeli bracla Stefani. Jan i Stefan.
Przybyli do Paryża z I{orsyld, aby na walce
z prawem zrobić majątek. Bracia Stetani należeli mianowicie do wielkiej bandy
.handlarzy narkotykami. W Paryżu znajdują się bowiem dziesiątki tysięcy tych
nieszczęsnych istot, które oddadzą ostatnią koszulę, aby uzyskać nieco
morfiny czy kokainy.
Handel narkotykami, odbywający się poiajemnie, przedstawia wielkie interesy.
Zajmuje się nim kilka wielkich szajek, z
"szefami" na czele, obracających wielkimi funduszami. Trzeba bowiem wiedzieć,
że obroty na potajemnym rynku narkotyków wynoszą w Paryżu od 200 do 300
miln. fr. rocznie! Gra warta jest więcej
ś.wieczki, dlatego między poszczególnymi
bandami toczy się zażarta walko o "rynek".
Na tle tej walki zrodziła się seria
krwawych dramatów, której dalszym cią
giem lecz napewno nie końcem jest dokonane w tvch dniach zabójstwo Jana
Stefani. Zabójstwo to dokonane zostalo
w imię
"wendetty" korsykańskieJ,
która luwawym swym pasmem ciągnie
się na bruku paryskim od grudnia 1934 r.
Mianowicie przed kilku laty handel
łlarlwtykami nie szedł hraciom Stefani
tttk, jai< tego C'hcipli. Sprzedali więc swój
"interes" handzie konkurencyjnej, która
go umiała postawić na "należytym" poziomie.
Zbml7.Ho to złość w !'oPl'cach braci, dlatego zagrozili 7.l'm;;tą. Konkurenci postanowili ich 11 pr7.f'dzl Ć i przez swego męża
zaufania, niej. Foalę, zadenuncjowali braci policji.
To był poezatek. ..
Odtąd wypadki zaczęły iść "drogą normalną", rozumując po korsykallsku.
Gdy mianowicie w wigilię 1934 r. Foata wraz ze swą kochanką i ich dzieckiem
siedział w barze pod "Zdechłym Szczurem" (Rat- Mort) na Montmartrze, jakiś
mężczyzna wszedl do baru i bez wypowiedzenia słowa dal kilka strzałów. Foata.
został ranny, jego
dziecko poniosło śmierć.
Sądząc, że umrze, Foata oskarżYł przed
policją braci Stcfani jako morderców. Zwykle bowiem tego świat przestępczy
nie czyni, z'iehowując sobie sam praw:)
porachunku.

przysięgli zemstę·

MIĘDZYNARODOWY KONKURS GIMNASTYCZNY
Z okazji jubileuszu największej gimnastycznej organizacji Paryża odbył się na wieI.
kim stadionie międzynarodowy ;konkurs gimnastyczny, z udziałem Włoch, Szwajcarii, Czechosłowacji i Danii. Na zdjęciu ćwiczenia zbiorowe.

Zginęli obydwaj bracia,
nie wiadomo jednak, czy "wendetta" na.
tym się skończy. Stefani mieli bowiem
także przyjaciół, którzy zapewne prędzej
czy później - dadzą o sobie znać ...

Sensa(yjny wypadek wmedy(ynie

,..-

COŚ DLA "LATAJĄCYCH" PAN
'Vygodna i ladna sukienka do podróży
camololem.

t Foata:
po wyzdrowieniu zachował zwyczaje s,,:,ego świata i niczego nie zeznał. Sam chCIał
dokonać dalszej zemsty ...
Po uwolnieniu z więzienia, w marcu
1936 r., Jan Stefani udał się na cmentarz,
na grób swej żony. Oczekiwal go tam Foata, który na widok swego wroga zasypał
go kulami. Stcfani wyszedł jednak cało
z opresji, za to towarzyszący mu kompan
ponióst śmierć.
Foatę pr~ytrzymali grabarze i wydali
w ręce policji. Sąd skazał bandytę na
7 lat ciężkich robót,
chociaż Stefani oświadczył przed sądem:
to nie Foata ~lrzelał do mnie!...
Szajka Fonty nie zaniechała jednak zamiaru zemsty. Czekała cierpliwie, aż Stefani zaczął sądzić, że jest bezpieczny.
Los go jednak nie minął. Przed kilku
dniami. jak donosiliśmy. gdy Stefani szedł
nocą jedną z ulic na l\Iontmartrze, padły
3 strzały. Jan Stefani poniÓSł śmierć z
ręki
wykonawcy, wyznaczonego przez
konkurencYjną szajkę.
Jest nim niejaki
Andrzej MaJ'guin, syn zamożnego rzeźni
ka, znany w światku przestępczym.
Prze luchany oświadczył, że zemścił
się na Stefanim za porwanie mu "kobiety", z której "dochodów" korzystał MaI'guin. Być moźe, że to było przyczyną ostatniej zbrodni, lecz do wykonania jej
nakłonili rzeźnika ci, którzy Stefanim zazostał uwolniony przez sąd, gdy

60-letnia kobieta

uległa

rozwojowi wstecznemu i zmarła, osi.ągnąwszy stan rozwoju

Niezmiernie sensacyjny wypadek medycyny zdarzyl się w mieście Richmond,
stanu Virginia.
Olo pewna GO-letnia kobieta pozostają
ca pod slalą obi;erwacją kilku wybitnych
lekarzy, ulegla nadcl' szybl,o postępujące
mu roz\\'ojo\\ i wstecznemu i po upływie
czterech miesięcy zmarta, osiągając stan
rozwoju kilkomiesięcznego niemowlęcia.
Oficjalny organ medycyny stanu Virginia "The Medicinal Monthly" pOŚWięcił
wypadkowi temu specjalny numer, który
w tysiącal:h egzemplarzy rozszedŁ się po
całym obszarze
Stanów Zjednoczonych,
podając dokładnie szczegóły tej tajemniczej metamorfozy, nie dającej się naukowo uzasa~nić, ani żddnymi medycznymi
środkami powstrzymać. Dr B. Tucker, pod
którego opieką pacjentka od samego początku tej niesamowitej choroby się znajdowała, opisuje szczegóJowo wszystkie Lzy zaobserwowane w przebiegu "rozwoju
wstecznego" staruozki.
Wspomniana kobiela.
nazwiskiem
Betty Hymnons - zrodzona została przcz
całkowicie zdrowych rodziców i sama była
matką trojga zupelnie normalnych dzieci.
Nieomal od chwili śmierci męża pant
Hymnons, poczęły występować w niej
objawy rozwoju wstecznego, z razu ledwo
dostrzegalne, lecz później postępujące z
wielką szybkością. Kiedy jooienią roku zeszłego chora przywiezioną została przez
doktora Tucker'a do sanatorium, znajdowała się ona już w stanie rozwoju sześcio
letniego dziecka.
"Zachowywala się wtenczas jak mala,
milutka dziewczynka w l~rótkiej sukience"
- pisze dr Tucker. "Bujala się w krześle
na bieg-unach, uśmiechała radośnie do
podchodzących osób i czasem plakała. Czytywała wyłącznie powiastJki d:Ja dzieci i
abonowala czasopisma dla młodzieży".
Dr Tucker zawiadomił killm swoich kolegów-lekarzy o zdumiewających objawach występujących u pani Hymnons i ci
przybyli do Richmond, celem osobistego
zbadania pacjentki.
.
"Pomimo różnych zabiegów leczniczych
- referuje dr Tuc],er - chora, po upływie
kilku mieBięcy, osiągnęła poziom 3 - 4letniego dziecka. Jej sposób wyrażania
stal się niepcwny; z łyżką, której do jedzenia wyłącznie używała, obchodziła się
niezręczni.e; rozlewala zupę, tak że w koI'lcu trzeba jej było przy jedzeniu pomagać.
Teraz nic już nie czytywała, natomiast
sprawiało ki widoczną przyjemność bawipnie się lwlkami J:cr,ydel j lalkami.
Po upływie ł,ilku dalszych miesięcy,
pocz~ła,
leżąc w lózku,
wykonywać na
wzór niemowlęcia różne bezcelowe ruchy
nogąmi i ręj{amł, pł~CZfJ.C przy tYlfl i kwiłąc . ·z wszystkich jej niear.fykulowanych
okrzyków ' można oylo jed~'n·fe·· zrozu mfec
wolanic: "mama, mallla!", aa l,olwirl,

l

czteromiesięcznego niemowlęcia
matka jej już od trr,ydziestu Jat nie źyła.
Liczni reporteży prasowi przybyli do Richmond, aby przyjrzeć się fenomenowi ,,60letniej kobiety w powijakach", lecz spotkal ich zawód, hdyż pacjentka trzymana
byla przez lekarzy w ścislym odosobnieniu.
\\' krótce potem, pani Hymnons mogla
przyjmować pożywienie już tylko w stanie
płynnym, gdyż, aczkoJ.wiek była w posia-

Pszczoły

daniu dostatecznego uzębienia, zaprzestala żucia. Jedyną ozna:ką stwieTdzającą, że'
chora poznawala odwiedzających ja, krewnych, było okazywanie radości w sposób
ujawniany przez malutkie dzieci. W mię
dzycza!'oie pacjentka przewiezioną zostala
do paTlstwowPgo zakładu leczniczego,
gdzie doszedłszy w rozwoju wstecznym do
stanu czteromiesięcznego
niemowlęcia,
zmarła.

i dom wariatów

Tragikomic~na pr~ygoda węgierskiego ps~c~elar~ti
Niezwykłą
tragikomedię
przeżył
pasięcznik y ęgierski Antoni Kertasz z Nyireghasa. Ponieważ w tegorocznym sezonie jego pszczoły popadły w Jakąś apatię czy
chorobę. gdyż nie zbierały skrzętnie miodu,
jak to zwy',le czynią, a nawet stlajkowały
w ulu. nie wydalajac się z niego, postanowił pojechać d
Budapesztu 1 poddać,
pszczoły badaniom w instytucie doświad

czalnym rolniczym. rolniczym, tym bardziej, że nie skutkowały fachowe porady,
które otrzymywał ze SWtlgo Zwią.zku
pszczelarskiego.
Zapakowawszy kilka garści pszczół do
dwóch słojów szklanych, przykrył je papierem i ulokował się w wagonie, mając
jako sąsiadki dwie rezolutnL niewiasty.
Aby nie zabierać mi~jsca, sloniki postawił pod ławką przy swoich nogach. Aliści
po jakim czpsie poczuł. że pszczoły tażą mu
po nogach, tu i ówdzie dOZTI'lł ukłuć i coraz wyżej się przedostają. Również jego są
siadki zaczęły okazywać zdenerwowanie i
ruchy pclne przerażenia.
Pasiecznik, jak mógł udawał spokojnego, gdy jednak pszczoły zaczęły g . ciąć, wyskoczył jak oszalały, krzycząc na sąsiadki,
aby uciekały z wagonu... bo stało się nieszczęście".

Niewiastom nie trzeba było tego dwa
razy powtarzać, albowiem pszczoły już i
wśród ich sukien rozJ!ospodarowaly się na
dobre. Pasiecznik, pozostawszy sam, zdjął
spodnie i począł je przez okno wytrzepywać
l pszczół.

Tymczaseem nadejchał z przeciwnej
strony pociąg i prąd powietrza wyrwał mu
spodnie z rąk, wobec czego zostal tylko w
dolnym negliżu.
Ponieważ tymczasem kobiety narobily
krzyku, wpadł do wagonu konduktor i zast ał nieszczęsnego pasiecznika w tej opła
kanej garderobie, w dodatku w najwyż
szym stopniu zdenerwowanego i wykonującego niesamowite ruchy z powodu tną
cych gop~zczól w dałszym ciągu. Konduk·
tor zamknąl co rycłllej drzwi l m: llajbliż·
szej stacji wezwal'pomocy policji i kraw·
ca, aby
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Uprzedził przytem wszystkiCh, te Kerźle w glowie i trzeba z nim ostrożnie postępować. Gdy krawiec wszedł

tasz ma

do wagonu, !{erta.3z, wściekły z powodu
całej afery i utraty spodni, zaczął go wym~1ślać, wobec czego skępowano go i wezwano pomocy pogotowia.
Nie pomogły wrzaski i wYJasmenia .
Kertesza, nałożono mu kaftan bezpieczeń
stwa i odstawiono do zakładu obłąkanych.
Dopiero w ciągu trzech dni wyjaśniła się
cała sprawa i wypuszczono go na wolność.

stoi na miejscu,
ale my jedziemy

Pociąg

'Vśród wielu cudów techniki i wiedzy,
jakie znajdują się w przebogatym skupieniu na Wystawie Paryskiej, na szczególną uwagę zasługuje dworzec kolejowy, na
którym dały sobie rendcz-vous lokomotywy i pociągi wszystkich kra.iów świata.
Na jednym z torów stoi pociąg francuski,
t. zw. rapide (ekspres) złożony z wagonów
pierwszej klasy. 'Vchodzimy do wagonu,
zajmujemy miejsce w przedziale, przy
oknie. ,V wagonie ciemno. Nagle blyskają światła. Przez okno wagonu ogląda
my przesuwające się szybko pejzaże Normandii (pociąg pędzi z szybkością 100
km). Plaszczyzna normandzka ustępuje
miejsca górom Francji Centralnej, dalej
widzimy przepiękną Sabaudię, mkniemy
brzegie~ Riviery, podziwiając błękit morza. ŚCIemnia się, wieczór zapada, tu i
ówdzie mrugają światełka sygnałów kolejowych, mijamy Orlean, Tours, zbliżamy
się lm pl:zedm ieściom Paryża. Stop. Podróż. skollczona.
Wciągu 20 minut objechaliśmy całą Francję nie ruszając sie z
miejsca. KombinaCja dowcipna przc~u
wającej się sz~błw przed oknem wagoIlU
dl?ramy łąCZniC z aparatami dzwiękowy
~l, stworzyły złudzenie podróży. Złud zen.le tak. zresztą silne i jaskrawe, że gdy
· Slę WYSIada z wagonu, Ezuka się mimowoli wa lizki, która powinnaby spoczywać na
pólce.
i'. \\'.

