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E,ha pobytu 2600 Kaliszan

W Poznaniu

Jak już referowaliśmy, niedzielna wiz y ta 2600 lmliszan w Poznaniu miała przebieg imponujący i zamieniła. się w wzajemną manifestację uczuć braterskich, których owocem ma być w przyszłości solidarna walka o wspólne dobro. Na zdjęciach od lewe,i: powitanie Zarzą.du m. Kalisza przy wejściu do
. Fary w Poznaniu przez karne szeregi narodowców i pochód i uczestników wycieczki z Kalisza na ulicach stolicy 'Vielkopolski.

Proces okrwawe zajścia racławickie rozpoczęty

OPÓW l PO i[iil na WIIÓIIU w H[ awirft[

ław~e podsądnych zasiadło 60 ucze łników zajść - Oskarżeni są oni o strzelanie do policji z rewolwerów i karabinów oraz obicie pOlicji kołkami, laskami i kijami - Akt oskarżenia twierdzi, że do zajść doszło na skutek agi-

Na

tacji elementów skrajnie lewicowych
Miechow. '(PAT) Wczoraj, dn. 13
Z aktu oskarżenia wynika jeszcze,
bm., przed kieleckim Sądem Okręgo że wskutek agitacji elementów skrajwym na sesji wyja2'ldo\vej w Miechowie uie lewicowych gromady chłopów mirozpoczą.ł się proces o zajścia racła
mo zakazu zaczęły przekradać się nocą.
wickie.
do Rarławic. 'vV godzinach rannych
Oskai'żeni w ilości 60 odpowiadają
dn. 18 kwietnia ruch ten znacznie się
z art. 163 k. k., tj. o to, że dn. 18 kwiet- wzmógł. Po godz. 10 zebrało się przv
nia rb. w Racławicach i Janowiczkach, kościele w Racławicach przeszło 1000
powiatu miechowskiego brali udział w ludzi, a w sfJsiednich Janowiczkach na
zbiegowisku p:Ublicznym liczącym ok. wzgórzu, na którym wznosi się kopiec
5.000 osób, które wspólnymi siłami do- Kościuszki, około 300. Oddział policji
puściło się. przemocy i groźby wzglę wezwał zgromadzonych do rozejścia
dem funkCjonariuszy Policji Państw., się. Tłum spotkał to wezwanie wro~k~msygnowanych w obu miejscowo- gimi okrzykami. "'tedy oddział policji
sCIach, a to przez strzelanie do nich przystąpił do rozpraszania tłumu przy
z rewolwerów i karabinów oraz obrzu- pomocy pałek gumowych. Zepehnięty
canie ich kamieniami, bicie kołkami
z kopców tłum usuną.ł się na stoki
kijami, laskami i narzQdziami żelazny~ wlIgórza, przybi ·erają.c gr<lźną. postawę.
nJi, przez otaczanie ich i uniemożliwia Gdy powtórzone trzykrotnie wezwanie
nie swobody ru~hów przy grożeniu do rozejścia się nie poskutkowało, porozbrojeniem i pobiciem. Omawianych
czynów oskarżeni dopuścili się w tym
celu, by zmusić funkcjonariuszów P. P.
do zani~chania nakazanych im prawnych czynności urzędowych.
Zjazdu racławickiee:o według aktu
oskarż_mia zakazano z obawy, że mógł
by spowodować zagrożenie hezpieczeń
stwa i spokoju public7.Dego. gdyż w
G d ań s·k (Tel. wu. Dziś gdańska
tym cza~ie Komuni<:tyczna Partia Polski rozwinęła wRród robotnik ów i ,'vło policja ul'z~dziła obław e na listonoszy
ś.cian CHIf\j Polski. a SZczf'g·ólnie \V oko- poczty polskiej w Gdańsku. M. i. arali.cach Tarnowa i Rzeszowa, bardzo ~i] sztowa no listonoszy Edmunda Dą
bro\\'sldego, Franciszka Rą.bca i Slaniną· agitacjo za ltflzin.łrm w 7.jPździe, sta:::tawa Rekowskiego. 'WszySCV trzej zorając się. abY pod powrf'm uczczenia
-sŁal i odprowadzeni do g-machu prezyZW'-Ci('~twR. T{oRcil1~71-'i
zor'!Hni7QWI'lĆ
ma'so,;·p. w~'st[q1irnil'l i manifestacje. o dium policii, g'dzie zabrano im teczki
charakterze i rrlach wyłącznie poli- z korespondencją. z Polski.
tycznych.
Policja dokonała szczeg-ółowej reO 7.abude zjazdu :w~tal zawhdo- wizji wszystkich listów, jakie· znajdomiony zarll<)d Sfronnirtwa Ludowego waty się w teczkach zatn~' manych liw Kielcach oraz \Yla~('iwe Zfl1'7t;1cly po- sŁonoszów. Po [Opisaniu protokółów liwinj<lwe Str. Ludowego na terenie ston~lIY zw?lniono i .oświad~zono, że
v.(;j. kieleckiego.
prz&Clwk.o
zosta.io .wdJrożone po-

iicja

rzuciła

przed

czający ją. tłum

-

nacieraję.cy

i ot8:-1 czasie luZ

łzawiąosię.gnęło

22 granatów

cych. Rzucenie granatów nie
jednak celu z powodu złych warunków
atmosferycznych.
Jednocześnie wśród wrzawy i nawoływall. chłopi zorganizowali wiec, podczas klórego przemawiało kilku mówców. Omawiano sprawy ordynacji wyborczej, obozu odosobnienia, amnestii
dla więźniów brzeskich, rozwią.zania
Sejmu i Senatu itp. 'Vznoszono przy
tym okrzyki na rzecz rewolucji.
W Racławicach tymczasem tłum
Eczą.cy około 1000 osób usiłował przedrzeć się przez kordon policji przy posterunku P. P., pragnąc do,stać się na
wzgórze z kopcami. Usiłowania te lOstały odparte.
Na wzgórzu zgromadziło się w tym

I

Aresztowania
listonoszów polskich
w Gdańsku
I

l

Dol"

stępowanie karne za rozpows~eehnia
nie czasopism polskich. zakazanych w
Gdailsku.
Fakt powyższy jest nowym zamachem władz Gdailska na na.iistotniejsze prawa polskie. W myśl art. 151: Umowy Warszawskiej poczta polsl<a na
terenie "'olnego Miasta ma prawo
prowadzenia samodzielnej działalno
ści i nie podlega żadnej' kontroli ze
strony gdaI'lskich czynników adminiRtraryjnych. To prawo polSkie jest też
podkl'e~lone w ukła.dzie polsko-gtlań
skim z dnia 17. 5. 19'2t, przyjęlym do
wieldoID.()lljci przez Ligę Narodów. (P)

około

5000 lud!:i. Policja
zebranych do
rozejścia się, a potem przystąpiła do
rozpraszania tłumu, rozpędzają.c go
przy pomocy pałek gumowych. Ponieważ wezwanie do rozejŚCia się nie poskutkowało i tłum nadal nacierał, . policja dała salwę ostrzegawczą. w gÓTę.
Na chwilę prz()d salwą. i podczas salwy
posypały się na policję strzały rewo 1werowe od oSoObników ukrytych za plotarni i węgłem koś'cioła.
Spośród 60 chłopów, zatrzymanych
o zajścia racławickie, 29 jest w areszcie a mianowicie: J. Bury, A. Biesaga,
He~ryka Dejworkówna, M. Feledyk, SL
Gajos, Tomasz Hajdys, A. Jurkowski,
R. Jędruch, Bronisława Kowiarska, J.
Krół, Julian Kasałka, Winc. Król, Krupa Wł., M. Kuspiel, Ludwik Leszczyński, J. Marzec, Stan. Michalski, M. Nowak, Stan. Przeniosło, J. Piłat, Leonard Placek, St. Reroń, St. Uchto, Ad.
Włodarczyk, Bron. ZapTZelski, Zygm.
Zaprzeiski, Wł. Ziarko i J. Ziarko.
Punktualnie o godz. 9.30 na saJę
wchodzi trybunał, któremu przewodniczy wiceprezes Są.du Okręgowego w
Kielcach \Vysocki, wotują. sędziowie
,Vędrychowski i Chmielowski, jako zapasowy z·asiac1a sędzia Lech. Akt oskarżenia
popierają prok. Bogdanowicz i Lejma.n. Oskarżonych broni kilkunastu adwokatów; na razie przybyło
7 obrońców, a mianowicie z Warszawy
Ujazdowski, Ołpiński i Szczerbillski, z
Krakowa Grodzicki, Miarczyński i Wasutowski oraz ze Skarżyska Łazarczyk.
Po ustaleniu personaliów oskarżo
nych (razem 60) jeden z sędziów odczytuje obszerny akt oskal'żenia, zawierający 80 stron pisma maszynowego. Odtrzykrotnie

wezwała

(CiQ.g da.lszy na str. 2).

mrona !l"

•
czytanie iabiera sądowi ponad 4 gOdZi-I
ny Gzasu.
'Oskarżeni to przeważnie czł()nkowie
Stronnictwa Lud()wego, młodzi chłopi
w wieku od 21 do 30 lat, pracujący na
ro~~ .1a1,() rob()tnicy rolni lub na ojcoWIzme.
~ilku zaledwie jest starszych, zamoznych gospodarzy, posiadających

Otlp;nOWNIK, Iroaa, anII!.

kilkumorgowe, a nawet kilkuna.stomorgowe dobrze zaprowadzone gospod-arstwa. Tylko jeden z oskarżonych,
a mianowicie Andrzej 'Wachowicz, jest
z zawodu felczerem, posiadającym 7
klas gimnazjalnych. Pozostali oSkar-I
żeni są zupełnie bez wykształcenia, lub
posiadają zaledwie kilka klas szkoły
powszechnej. Większość oskarżonych

1~ wrze~nla

1m

Numer 21%

-~

jest karana za nielegalne posiadanie
broni, kradzieże i bójki, a dwu z oskarżonych nawet za morderstwa, mianowicie Władysław Bielawski i Franciszek Bielawski.
Na rozprawę powołano 232 świad
ków, z czego ze strony oskarżenia 80, a
reszta odwodowych.
Rozprawa trwa.

Znów

żydowski

napad

W ars z a w a. (Tel. wł.) Na powrao1
cających <lo <lomu w
g()dzinach wieczornych na ul. Grzybowskiej przed
domem nr 21 uczniów szkoły powsz. w,
wieku 15-16 lat napadł() kilku wyrostków Żydów. Gdy uczni()wie zaczęli
się bronić, Żydzi dobyli n()ży i poranili uczniów, po czym zbiegli. Poranionym chlopoom udzielił p()mocy lekarz
pOgQtowia.
(w)

Względy magistratu
stołecznego dla

Rozporządzenia

• ne oraz rewizje.
te pomimo energii i szybkości z jaką zostały wydane, mogły jednak być już spóźnione, gdyż sprawcy mogli w chwili
wybuchu bomby znajdować się poza
granicami Francji, ponieważ od momentu założenia do wybuchu upłynęły
niemal 4 godziny, a. pociąg w trzy godziny po ()puszczeniu Paryża mija granicę belgijską.
ryż.

(P AT)

Władze sądowe

pro-

wadz.ące .śledztwo w spra''':.ie zamachu I

na SIedZIbę przemysłowcow francuski ch, przesłuchały świadka, którego
zeznania są otoczone narazie tajemnicą. Jest to, jak donosi ag. lIavasa, kupiec cudzoziemski, nie narodowości hiszpańskiej, liczący około 35 lat. Przesłuchiwanie trwało przeszło godzinę.

Na podstawie, złożonych przez niego
zeznań dokonano licznych rewizyj.

(hinv
Zdjęcie

z miejsca

zbrodniczego zamachu w Paryżu.

orzeslane

~Iaszej

redakcji
drof!:~
radio - telegraficzną.

.,)

, _ kiedy- ~ Wieży Eiffla zaczęto,
'jak, zwykle w sobotę, puszczać rakiety
i zapalać ognie sztuczne. Natomiast
na ulicach, przyległych do miejsca
zamachu. wybUChy wstrząsnęły nic
tylko szybami, ale nawet ścianami do·
mów.
.
Siła była ogromna. Całe skrzydłopię
ciopiętrowego gmachu, zajmowanego
przez radę i zarzą.d naczelnej organizacji przemysłu francuskiego, runęło
całkowicie.

>

)

W n'iedzielę nad ranem po usunię
ciu rumowiska, pod którym, jak się
okazało,
nikt z pr7.echodniów poza
dwoma policjantami nie poniósł śmier
ci, siedziba związku przemysłowców
wyglądała jak gdyby została zrujnowana przez bombę lotniczą o niesły
chanej sile. W rozbitym 'skrzydle widoczne są wnętrza pokojów, części sufitów i ścian, z których sterczą rÓżne
przedmioty, jak stoły, wanny' i urzą
dzenia biurowe. Straż ogniowa i policja, oczyszcz,ająca teren z gruzów,
zmuszone były zac7.ąć od burzenia
popękanych ścian, lcŁóre groziły zawaleniem się.
Prezes Rady Miejskicj Paryża, przebywający na prowincji, na wieś6 o zamachu, przyśpieszył swój powrót. R6wnież
min, spraw wewnętrznych na.
telefoniczną wiadomość
o wybuchu
wrócił natychmiast do stolicy.
Paryż. (PAT).
Całe miasto, chociaż częściowo wyludnione z powodu
niedzieli, pozostaje pod wrażeniem
wybuchów na 11licach, położonych '\""
pobliżu Lulm
Tryumfalnego i placu
Gwiazdy.
Paryż, (PAT.) Cała prasa z niezwykłą jedn()myślnością od sl{rajnej

prawicy do komunistycznej lewicy z
gwałtownym ()buTzeniem potępia
buch i występuje przeciwko jego
sprawcom. Jec1n()myślność ta lWJ1CZY
się wprawdzie w chwili dociekania
kto pon()si do pewnego stopnia odpowiedzialn()ść moraln~ za ten zamach.

Dzienniki lewioowe
niki faszystowskie,

podejrzewają

czyn-

koła prawicowe 0skarżaJą. skrajną lewicę, że przez sw~

polityczną wytworzyła atmoktórej wyrazem jest zamach
bombowy.
Pomimo tych oskarżeń, ża<lna. ze
stron nie przypisuje jednak przeciwnikowi 'politycznemu odpowiedzialn()ści
materialnej i nie przypuszcza, aby
sprawcy bezpośredniego zamachu mieli się znajdować w kołach wrogich organizacyj politycznych. Raczej podejrzenia idą, w kierunku czynników cudz()ziemskich.
agitację

sferę,

r

War s z a wa. (Tel. wł.) Wydział
wojskowy Zarządu miasta Warszawy,
prowadzący obecnie rejestrowanie pobo
rowy ch urodzonych w 1919 r., postanowił przesunąć dzień rejestracji z 15 bm.
na 16 bm., a to ze względu na przypadający na ten dzień żydowski "sądny.
dzień".
(w)

Miasto pod wrażeniem wybuchu maszyny piekielnej - Jednomyślne potępienie
sprawców zamachu - Maszyna piekielna pochodzi z zagranicy - Przesłuchiwanie
,
kupca cUdzoziemskiego
Liczne rewizje

P a

.
zydow

Zprocesów ostrajk chłopski

War s z a wa. (Tel. wł.) WRzeszowie przed Sądem Grodzkim stanęli
oskarżeni o spowodowanie rozruchów
podczas strajku chłopskiego w Mało
polsce: prezes kola Stronnictwa Ludowego w Babicy Aleksander Pasternak
i członek zarządu koła Józef Pasternak.
Sprawę odroczono, ponieważ poszkodowani na rozprawę nie zjawili się. (w)

ludowcy a front Morges .

. War s z a w a ..(Tel. wł.) Z kół zbllzony~h?o .ętronmctwa Lu.dowego ko-

mumku~ą., lZ .prezes S~ronmctwa. ~udo
we.go MIko~aJczyk me rozmawla.ł z
dZIałaczamI fro,ntu M?rges, a t? ~e
względu na to, ze od kIlku tygodm lezy
ciężko chory i nie opuszczał swego mieszkania..
(w)

domagają się

zastosowania

sankcji wobec Japonii

Ska'l·ya delegacji chińskiej w Lid~e Narodów
G e n e w a. (Tel. wł.) Przybyła tu
delegacja chińsk,a. Po przybyciu delegacja ()głosiła ośw,iadczenie. w którym stwierdza, że wobec napaści japOllskiej rząd chiński postanowił sprawę tę jeszcze raz przedłożyć Lidze l'i?-rodów,
W skardze do Ligi Chiny zarzucają.
Japonii dąż~nie do hegmonii w Azji,

zagraża nie tylko niepodległości
Chińskiej, ale
także bezpieczeństwu
koncesyj międzynarodowych.
Chiny
domagają się zastosowania wobec Japonii artykułu 17 punktu Ligi, który
mówi, 2;'6 wobec nieczłonka Ligi Iltlpoa·
dającego członka Ligi zastosować należy sankcje.

co

Japoń[zy[y ciągle bombardują
fują się

w kierunku Kiang-wan i Taczahg. Miejscowości te leżą po drugiej
stronie linii kolejowej Sza.nghaj-Wusung.
chodźcy chińscy.
S z a n g h a j. (PAT) 15 samolotów
(
) W· k'
Japońskich bombardowało prawy brzeg
II o n g k on g. PAT
leI le poruszenie w mieście wywołała wiado- rzeki Wang-pu. 3 samoloty j,apońskie
mość, iż Japończycy wylądowali w nie- rzuciły bomby na pozycje chińskie w
dzielę w zatoce Bias, zbombardowaw- Tiang-wan. Eskadra samolotów japoń
szy ufortyfikowane pozycje w sąsiedz- skich licząca przeszło 30 a.paratów,
Pod tym wzgl~dem znamienne dla twie. Według wiadomości z chińskich bombardowała chińską dzielnicę Czanast.awienia oficjalnych kół bezpie- nieoficjalnych źródeł, Japończycy w po- pel. Liczne bomby padły w pobliżu
czeństwa jest
oświadczenie
rzeczoznawcy pirotechnicznego inż. Klinga, bliżu miejsca lądowania zgromadzili okrętów francuskich i doków Tow.
lrtóry ma powierzone zbadanie wybu- znaczną ilość swych okrętów, m. i. 3 Chińsko - Francuskiego, położonego na
lew'y m brzegu rzeki vVang-pu.
chu pod kątem budowy maszyn pie- krążowniki.
kielnY'oh. Inż. Kling, który od roku baW brytyjskich kołach morskich
dał wszelkie bomby i materiały wybu- wiadomość ta dotychczas nie została
zmarłej
ch()we wykrywane' w Paryżu, czy to w powierdzona, chociaż uważana jest za
maju w czasie rewizji w mieszkaniu prawdopodobną. Celem działań odI
jednego z terrorystów jugosłowiań- działów japońskich w zatoce Bias jest
Z a k o p a n e , 13. 9. - W sobotę,
~kich, czy też na gr,a nicy francusko- prawdopodobnie zajęcie odcinka linii 11 bm, odbył się w Zakopanem poogrzeb
hiszpaIlskiej pod Cerbero w ()kresie, kolejowej Kanton - Kaulun. Gdyby Ruth Hale, obywatelki angielskiej, sekie,dy dokonano tam kilku zamachów Jap0l1czykom udało się zrealizować kretarki Angielskiego Klubu Alpejskiebombowych na tunel pr()wa.dzący przez ten z,amiar, zostałyby przecięte połą- go, która 6 bm, zginęła tragiczną ~mier
Pire.n eje, - wyraźnie oświadczYł, że o- czenia komunikacyjne pomiędzy Hong- cią turystki nad Morskim Okiem.
bie bomby musiały być sfabrykowane kongiem i Kantonem a obszarami obPogrzeb odbył się na cmentarzu
przez ludzi mająCYCh do dyspozycji do- jętymi przez dzi,a alnia wojenne. Utrud- ewangelickim (przylegającym do katoskonałe laboratm'ia techniczne. P()d- nI'łaby to z,aopatl·ywanie armii chi11- l'lC k
' ) przy l'lcznym udzJale
.
,
lCgO
mieJscokreślił z naciskiem, że materiał wybu- SkI' eJ' w m,ateriał wOJ' enny
·. '
,
wego spolcczenstwa.
Trumnę, okrytą
ch()wy zawarty w nich o ogromnej sile
S z a n g h a j.
(PAT) 'Vczoraj o licznymi wiel1cami, nieśli na miejsce
wYU:JUchowej musiał być czymś w ro- e:odz.
13 min. 30 eskadra samolotów J'a- WIecznego
.
.
t a~
spoczynku przewodmcy
d7.aju melinitu czy te~ to litu, używa- pon' Sl{l·cłl
bOlnbardowała
lotnisko
'
. kt'oryc h f a bry l{aCh b rom. Lune:hua na przedmieśc,iu Szanghaju. trZ.al1scy i członkowie Tow. Tatrzannego w me
francuskiej, ale przede wszystkim poza
~
ski ego . .Modly pośmiertne odprawił pagranicami kraju. Doch()dzenia policyjSamoloty chiilskie zrzuciły w nie- stor z Non'ego S<,l.cza, 'Valoschke, któne obejmą zatem prawdopOdobnie kola dizelę liczne bomby na Wusung. Został ry nad trumną Ruth Hale wygłosił
emigrantów politycznych tych krajów, poważnie uszkodzony szpitalny okręt ' piękne przemówienie. Następnie w
przeciwko którym dzialaję. organizacje japoński.
imieniu Pol. K1'ubu Wysokogórskiego
o charakterze teITQrystycznym.
Agencja Domei donosi, że wojska przemówił p. Znami~cki, podkreśl.ając
Już w ciągu nocy s()botniej na kon- chil'lskie na wschodnim odcinlCl fron- w nim wielkie umiłowanie Tatr l Polferencji pTZcdstawicieli różnych gałęzi tu szanghajskiego zostaly wyparte ski przez tragicznie, zmarłą, któr,a od
V'vładz bezpieczel'lstwa wydano szer-eg przez' JapoJlczyków ze swej ost.atniej , 1933 r. corocznie przyjeżdżała do Tatr
energicznych zarządZeJl, zmierzających ohwarowan~j pozycji, j~ką stano,:v iły - z d,ąlekiej Anglii.
do wy),;.rycia i zatrzymania sprawców zaJm?Owa:11,a ~'ady mllnlc~yal~,e.l ,1 .1;To samo prz emówienie wygłosił p.
- zamachu. M. in, zarzQ,dzono kontrolę rzęclow mle.ls~(I.eh. WYCOf~l.ląC S.lę Chlll: ZlUHnię cki w ję z yku angielsJdm do
ł na , wszystkich. posterunkaCh gTa~ic~-1 cZY~Y, poc1p.~lJll dOr,ny, kto~':y l1!e moglJ. b!'ata Ruth Hale, który przyjechał z
Illch i zorgamz,owano obławy !l.ollcn- dluzeJ. bro111ć. WOJ.ska chmskIe wy.cQ J finglii na pogrzeb siostry:.
(wl

WY-I

S z a n g h a j. (P AT) W koncesji
francuskiej stwierdzono 450 wypadków
cholery, w koncesji międzynarodowej
790. Większość ofi,ar epidemii to u-

Pogrzeb tragicznie
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NARADY W NYON

wynosiła około 3.000 złotYCh.
Posiadał on dwa samochody osobowe, którymi jeździł po wszystkich miastach

Wielka manifestacia narodowa
w Radoszv[ach·

Poświe.ceuie lJroporca S. N. -

JVielkie :::ebrante narodowe

I{ o ń s k i e, 13. 9. W niedzielę, proporca, wygł.aszają.c ze stopni ołtarza
dn. 12 września rb. w Radoszycach od- podniosłe przemówienie, po czym odśpiewano "Boże, coś Polskę".
była się imponująca uroczystość naroNastępnie udano się na boisko Kat.
dowa z okazji poświęcenia proporca
Stronnictwa Narodowego Kola Rado- Stow. Młodz., gdzie odbyło się publiczszyce. Pomimo, że rano padał deszcz ne zgromadzenie. W zgromadzeniu
i pogoda była niepewlla na uroczystość wzięło udział 2 tysiące członków l symstawiły siQ wszystkie Ko1.a S. N. z ob- patyków Stron. Narodowego.
Zgromadzenie zagaił i przewodniwodu radoszyckiego oraz deleg,acje z
proporcami z innych obwodów. Przy- czył p. Stan. Froelich, prezes zarzę.du
były również delegacje kół S. N. z po- pow. S. N., udzielając głosu p. \\'łady
sławowi Pacholczykowi, drowi A. Krywiatów kieleckiego i opoczyńskiego.
Po odebraniu raportu przez kierow- sińskiemu i p. M. Brzuchani.
Punktem kulminacyjnym uroczynika organizacyjnego podokręgu p.
Wład. Pacholczyka z Opoczna, b. wiQstości było wręczenie proporca oraz deźni,a Berezy, wyruszono
przy dźwię koracja 60 członków mieczykami Chrokach orkiestry z Żarnowa pod batutą brego.
N a zakOllczenie zabrzmiał potężnie
p. Eliasza do miejscowego kościoła parafialnego na uroczyste nabożeństwo. Hymn Młodych, po czym zebrani rozeUroczystą sumę odprawił ks. Uchań szli się w podniosłym nastroju, wywoMin. spraw zagr. Francji Yvon Delhos Wy- '
ski, który dokonał aktu poświęcenia łanym tak piękną uroczystością. (mb)
głasza przemówienie na konferenoji śród
ziemnomorskiej w Nyon.

Co

piszą

Sensacyjna rozprawa przed sądem w Kościanię

inni

Boże, strzeż Wielkopolskę

przed ...

Znany publicysta konserwatywno"sanacyjny", p. Cat-NI.ackiewicz, bawił
ostatnio w Wielkopolsce i pod powyż
szym tytułem drukuje n.a łamach "Sło
wa" swoje wrażenia z pobytu na ziemiach zachodnich. Pewna przesada
jest w słowie
"drukuje", bowiem
znaczna część artykułu p. Mackiewicza jest skonfiskowana i świeci biały
mi plamami. To co pozostało jest peł
ne uprzejmości i komplementów dla
.Wielkopolski nazwanej przez autora
"polskę. Anglię.".
Niestety, nie możemy się dowiedzieć

przed czym Bóg ma strzec Wielkopolskę. Mieści się to zapewne w białych
plamach. Choci.aż kto wie, czy nie idzie tutaj o dzisiejszy kierunek polityki rolnej, wziąwszy personalnie i ogólnie.
Wiadomo, że p. }\f,ackiewicz ostatnio
temu zagadnieniu poświęca swe barwne pióro.

Przed

1~~ iwii~klw Di Jm[~~i~ notiriu~li

Akt oskarżenia zarzuca Rozwa dowskiemu sprzeniewierzenie
35.000 zł, wpłaconych mu p rzez klientów, oraz występki
przeciw moralności publicznej

Koś c i a n. (Tel. wł.) Przed Sądem
Okręgowym z Leszna na sesji wyjazdowej w Kościanie rozpoczął się wiel-

ki proces przeciw notariuszowi Tadeuszoyvi Rozwadowskiemu, oskarżonemu
o sprzeniewierzenie wpłaconych mu
przez klijentów depozytów na sumę
35.000 złotych. Proces został rozpisany
na 11 dni i zapowiada się wręcz sensacyjnie, gdyż oskarżony notariusz Ho-

wadowski należał do czołowych działaczy "sanacyjnych" na
terenie Kościana.
Jak głosi akt oskarżenia, Rozwadowski pobierał od swoich klientów na przechowanie pieniądze, pieniądze te lokował w Miejskiej
Kasie
Komunalnej na swoje nazwisko i ?;
nich pokrywał prywatne wydatki,
płacił niemi za sprowadzone wino itp.
MiesiQczna pensja
Rozwadowskiego

dysJ(usją samorządową!

"Słowo" wileńskie
jącę. wiadomość:

podaje

następu

"Na warsztacie prac "Obozu Zjednoczenia Narodowego" znajdzie się w niedłu
giro czasie sprawa zmian ordynacji wybor.
czej do samorządów, jako pierwszy etap
przygotowawczy do nowych wyborów.
"W tym początkowym stadium trudno
jeszcze ustalić, czy zmiany dotyczyłyby samorządu wiejskiego i miejskiego, czy tet.
tylko miejskiego. Zgłoszony projekt nowego ustroju Warszawy nalety traktować
odrębnie, gdyż w kołach zblitonych do ,,0.
Z. N." oceniany on jest jako inicjatywa
personalna p. Starzyńskiego, prezydenta
Warszawy, i żadną miarą nie może być
wyrazem zapatrywań ,,0. Z. N."
"Wobec otwarcia przez kierownictwo
,,0. Z. N." kwestii samorządu można oczekiwać, że różne zainteresowane grupy i
stronnictwa zechcą wysunąć własne projekty względnie zmiany ordynacji sam!?rządowej, ale o wyraźnych akcentach polItycznych."
Przewidywana. przez "Słowo" dyskusja tylko w tym wypadku może
przynieść korzyść, jeżel i poza nią znajdzie się sprawa pełnej swobody i niezależności wyborów, jako bezsporna
zasada.

P. Miedziński
i min. Poniatowski

Niechęć konserwatystów "sanacyjnych" do b. ministra Poniatowskiego.
która rozszerzyła się również na inne
sfery ,,0. Z. N.", nie jest jednak powszechna. Świadczy o tym np. nastę
pują.ca deklaracja p. Miedzińskiego na
łamach "Gazety Polskiej":
"Nie łączy mnie, niestety pisze p.
Miedziilski - z p. min. Poniatowskim ani
.
szczególna zażyłość, ani ścisła przyjaźn.
Piszę to, aby podkreślić, że jedynie dzialalność i poglądy p. ministra .J. Poniatowskiego są powodem mego głębokiego szacunku i uznania dla jego pracy, Uważam
zarówno jego konstatację. jak i jego wytyczne
działania w kierunku podniesienia
całokształtu
kultury rolne.i w Polsce
(zwięks:r.enia nrodukcji. organizacji zbytu.
podniesienia kultury ogólnej wsi polskiej i
zorganizowanegn zespolenia wysilków w
tym celu) za prawidłowe i prowadzące do
pozytywnych rezultatów."
Uderza, bądź co bę.clź, że p. 1\fieclziński wyłączył ze swego "szacunku i uznania" działalność ministlla.-łW zakre-I
r0formy rolnej....
...

,V

ubiegłą niedzielę

już dono!';iliśmy

rozpoczął się

w Poznaniu tyW godzinaCh
południowych przeciągnął ulicami mia sta barwny korowód firm chrześcijail
skich. Licznie zgromadzona publiczn ość z żyw.\' m zainteresowaniem przyglądała się nie raz bardzo pomysłowy mi pięknym dekoracjom. Na ilustracji studenci, członkowie Stronnictwa Narodowego, które tydziml propagandowy i poc~ód urządzało, nawołuję. spoleczellstwo do realizowania hasła:
"Wielkopolska bez Zydów".
-

jak

-

dzień propagandowy pod hasłem ,,'Vielkopol~ka bez Zydów".

Polski. odwiedzaję.c nawet kasyno gry,
w Sopotach.
Obok zarzutów natury finansowej
akt oskarżenia zarzuca Rozwadowskiemu występki przeciw mor.alności
publicznej. Akt oskarżenia zarzuca
mu mianOWICIe,
że wykorzystując
swoje stanowisko służbowe, zmuszał
pracowniczki swej kancelarii do oddawania się czynom nierządnym.
Charakterystyezne w całej sprawie jest fatum pechowej trzynastki pana notariusza. Dnia 13 marca rb. osadzono gO
w areszcie w celi pod numerem 13-tym,
13-go wytoczono mu dochodzenie i 13go rozpocz~ł się przeciw niemu proces.
W pierwszym dniu rozprawy oskarżony Rozwadowski, sprowadzony z
więzienia, w którym przebywa od marca rb., zachowywał się w sposób arogancki i z dużym tupetem. Na rozprawę zawezwano plJ:eszło 100 świadków.
(k)

-.:.-._-----,

Prasa tydowska zamieszcza na naczelnych miejscach sprawozdanie z prz~
biegu niedzielnego walnego zgromadzema
lekarzy w Łodzi, które, jak wiadomo, lekarze Polacy zbojkotowali, opuszczając
salę obrad. Przedtem jeszcze dr Skusiewicz złożył imieniem lekarzy Polaków
oświadczenie,
które jest również znane
naszym Czytelnikom, a które m. in.
stwierdza, że "dalsza współpraca związko
wa (lekarzy Polaków - przyp. red. "Orę
downika") z lekarzami 2ydami jest nie
do pomyślenia" i że "rozłam w Związku
obwodu łódzkiego nastąpić musi".
Z tego oświadczenia jak i z faktu zbojkotowania walnego zebrania przez lekarzy Polaków wynika jasno, że sprawa
odsepal'o\\'ania się lekarzy Polaków w Ło
dzi od lekarzy Żydów jest ostatecznie
przesądzona i że nowy Związek lekarzy,
jaki niewątpliwie w Łodzi powstanie,
lekarzy Żydów do swego grona przyjmować nie będzie.
Tego wszystkiego prasa
żydowska pojąć nie chce, czy też nie może, gdyż w sprawozdaniach swoich z niezamiast potwierdzić
dzielnego zjazd u
faktyczny stan rzeczy, rozpisuje się na temat rzekomej klęski grupy lekarzy endeków i podnosi z tryumfem, że "lekarze
łódzcy
odrzuci li paragraf aryjski". Są
to, jak widzimy. tylko pobożne życzenia
prasy żydOWSkiej, co absolutnie nie zmieni faktu, że lekarze Polacy mają dosyć
współpracy z 2yclami i co jest w całej
sprawie najistotnie.tsze.
Warto jeszcze podkreślić, że uczestnicy
walnrgo zebrania lekarze 2ydzi i nieliczni lekarze Polacy, którym współpraca
z Żydami wciąż jeszcze się uśmiecha,
oponowali bardzo silnie przeciwko zwoła
niu zjazdu lekarzy z całe.i Polski do Poznania. gd~rż z(laniem ich "inicjatorami
i propagatorami metod rasistowskich na
terenie Związku Lekarzy są lekarze poznallscy, przeto propozycję wydziału wykonawc:r.ego, zwołującą walny zjazd do
Poznania
dla rozstrzygnięcia
sprawy
nowych podstaw organizacyjnych Zwią7.
ku" zrozumieli jako cyniczne wyzwanie
w stosunku do przeciwników rasizmu .....
Że 2ydzi
boją się Poznania,
to jest
zupelnie zrozumiałe! Ale czym wytłu
maczyć tchórzostwo Polaków, przeciwników rasizmu ....

I

Dr. med. H. ZIOMKOWSliI
spec i • chorób skór. weDer. i
Łódź,

6 Sierpnia 2,
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tel. 118-33
niedziele: g·l
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gdyż na przeszkodzie

st.an,!: ,,~om Kipur" -:- Polacy - w pOjęCiu żydowskiego
"sanacYJny Sejm - stanowią r eszt ę społeczeństwa

L ó d:l, 13. 9. Miejski komitet powitania wojska, powracającego z mane'
wr ó w w Lod'
ZI, o t rzyma ł nas t
ępuJące
pismo:
"Prezes Gminv 2:ydowskiej w L'o dzi
"Do Obywatelskiego Komitetu
obchodu uroczystości w Lodzi
"Uprzejmie komunikuję, że ku me·
. l OWI. me
.
b ę d ę mogł
..
mu szczeremu za
wziąć udziału w tak doniosłej Ul'oczystości powitania wojsk z manewrów.
Zal ten wyrażam nie tylko w moim,
ale i w imieniu ludności żydowE'kiej,
która docenia wagę tej uroczystości i
tłumnie wita rok rocznie wespół z resztą ludności naszego miasta powracają.ce wojsko. Uroczystość \\'~'7.ll<.1('zo-1
. . została na. dzień 15 bm., kiedy to

pr~ypada n~jwiększe

święto

posła na

ŻYdOW-, tym radośniejszy, jeśli na ulicy w Lo-

skle: Jom. KlP.u.r (.Sądny Dzien.· l, co nies t e t Y u. memoz l IW. [,a spo ł eczenstwu. żyd
k
.
ows Iemu udZIał w uroczystoSCl.
. ,:Lączę wyrazy szacunku i powazama .
J. L. Mu:cberg, poseł na Sejm Rzplitej"
P. ~~mcberg z.apo.wiada. swoją nieob ecnosc
.. na pO"~ltame WOjska polskiego z. szczerym ~.ale!ll' a polsk3; opinia
publIczna przYJmuJe to do wIadomości ze szcz~rą/ad?ścią . .. Całkowi~e oc!seper?wan~e Zyclow ~d sp~!eczel~stwa
polskle_g~ l narodowej ~l'mll, to Jeden
z zasaanlczych warunkow do stworzenia Polsl{j narodowej. Dzień 15 wrze~nia. dziel'! pO\Yitania powracającego
z manewrów wojska polskiego, hCdzie

dzi nie pokaże się ani J'eden Żyd.
Obok momentu l'ado~nego Pl'SIl10 p.
"
Mincberga. zawiera jednak wyraźną.
bezC'zelność. Pomijając już to, że p.
Mincbcrg twierdzi, że ludność życlowska rok rocznie tłumnie wita po\na.
cające wojsko, co nie .I· est zgodl1e z
prawdą, naz~'\Ya Polaków resztą spole.
czeńsłwa. Na tego rodza.iu lekceważąca potraktowanie Polaków w Polsce
może się zdobyć tylko Zyd, któn'm w
c1a~lym w~·'p<.1c1ku jest. niesŁety l10scl na
Se,lm Rzpllte.i Polsldej. Jest to jeszczl)
jeden t1o\,"ód "lojalnośri" Ż~'(]ów wobec spoleczeóshvu polskiego, falszywe.i, jak ten .,szczery żal" w liście do
komitetu powitania wojska!

Sfromi l '
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Podłrzymauie obniżki komornego

przez Siała

~

domaga się zjazd delegatów, organizacyj lokatorskich

War s z a w a. (Tel. wł.). Wczoraj
przy licznym udziale odbył się zjazd
delegatów
organizacyj lokator:skich
i sublokatorskich z całej Polski.
Zwrócono na niin uwagę, iż zniesienie ochrony lokatorów w obecny..:h
warunkach odcięłoby możliwość 'posiadania własnego dachu nad gło·wą.
tym wszystkim, którzy go jeszcze nie
mają.. Właściciele mieszkań w starych
domach nie chcą. ich wynajmować nowym lokatorom I icząc, że po zniesieniu
o?hrony można będzie znacznie podmeść komorne. Ceny mieszkań w nowych domach przerastają. kilkakrotnie
możliwości
finansowe
najszerszych
mas. Wobec tego zdaniem zebranych
konieczne jest nadrzędne uregulowa-

Wójt
P.

skarży

nie sprawy cen lokali w formie daleko
posuniętej kontroli publicznej.

Burzliwe 4-godzinne obrady zakończyły się uchwaleniem rezolucyj w
najważniejszych
sprawach. Zebrani
domagają. się podtrzymania obniżki
komornego przez 3 lata, utrzymania w
całej rozciągłości ochrony lokatorów.
Ządania te poza wyłuszczonymi powodarni uzasadnione są. ciężkim położe
niem gospodarczym warstw pracują.
cych, zwiększonymi kosztami utrzymania i brakiem jakiejkolwiek poprawy gospodarczej.
Rezolucje i uchwały zjazdu, ujęte
w ramy specjalnego memoriału, przedstawione będą. premierOWi Składkow
skiemu. (w)

I

prezesa "Strzel'[a"

aptekar~ l(osi'ł'isld os'J;'ar~OJły

o trwonienie

gros~a

publicznego
do sta- są.du.

Ka l i s z. 13. 9. W maju rb.
rosty powiatowego w Kaliszu wpłyn~
list wójta gminy Godziesze, Władysława Garncarka, w którym autor listu
donosił, że prezes "Strzelca" w Godzieszach J. Kosiński nie wylic7J8. się z pieniędzy pochodzących ze składek publicznych i trwoni je na rozmaite ~łups twa. Między innymi wójt Garncarek
zarzucał, że p. Kosiński nie liczył się
z sumy 155.50 zł, które oddane były do
kasy "Strzelca". że wydawał pienią.dze
z kasy "Strzelca" na prywatne przyjęcia., że za pięć posiedzeń jako członek
Rady Gminnej policzył sobie diety, jakie się należały za 21 posiedzeń, że urzą.dził libację dla 14 osób i kazał pokryć koszta jej z pieniędzy będących
w kasie Z. S., że przed wystawianym
przedstawieniem w Godzieszach, gdy
Strzelcy oświadczyli, że "nie będą grać,
jeśli nie dostaną wódki na "śmiałego"
p. Kosiński kazał tę wódkę kupić za
przedstawienie się odbyło.
pieniądze z kasy i
dopiero po tym
Starostwo W Raliszu po otrzymaniu
listu zażądało wyjaśniell od p. Kosińskiego, który wyparł się wszystkich
stawianych mu zarzutów i z kolei oupisał, że wójt utrudnia mu pracę "sp ołeczną" na terenie gminy. Ponad to p.
Kosiński czują.c się
dotknięty wszyskimi zarzuta.mi wystosowa.ł skargę do

W dniu 10 bm. odbyła się w Sądzie
Grodzkim rozprawa, na której zastęp
ca oskarżyciela
adw. Wróblewski
przedstawił p. Kosińskiego jako wielkiego działacza społecznego, który jako taki nie mógł popełnić żadnYCh brudnych spraw. Zdaniem adwokata p.
KosiI'lski jako zupełnie niewinny i posą.dzony o takie brzydkie sprawy ma
prawo domagać się surowego ukaJania
wójta Garncarka.
Z kolei zabrał głos obrońca oskarżonego adw. Dąbrowski, który punkt
po punkcie zbijał twierdzenia swego
poprzednika i udowadniał, że istotnie
wszystkie wymienione sprawy miały
miejsce i dlatego wójt, jako przedstawiciel władzy musiał donieść o tym
swej władzy 'przełożonej, gdyż było to
jego świętym obowiązkiem.
Po przerwie l'ąd wydał wyrok skazujący wójta Garncarka na 1 miesiąc
aresztu i 150 zł grzywny, zawieszając
karę na przeciąg 2 lat.
W motywach
są. zaznac.zył, że istotnie ,vójt dopuścił
się zniesławienia p. Kosińskiego i dlatego został skazany.
Po ogłoszeniu wyroku oskarżony
zapowiedział apelację, gdyż wszystkie
zarzuty stawiane p. I<osińskiemu, prezesowi "Strzelca" w Godzieszach są
prawdziwe.

Numer 212 ....

15 wrzesnia: lD37

lłoby muszą

.w

Dzień

byc!

:w.

piękny lipcowy dzień wód.z nall
Lens gromowładny, sam pułkownIk przyszedł

do stajni.

.

Obejrzał konie, pokiwał głowe" wyn:edl
na podwórze na okólnik podniósł brew w
górę

i spytał groźnie:
- A żłoby gdzie?
..... Nie ma, panie pułkownikU, konie
karmi się w stajni.
- Nic nie szkodzi, tłoby na podwórzu
muszą być!

- Nie ma z czego zrobić, panie puł
kowniku - zameldował major.
- Nic mnie nie obchodzi, tłoby mu-

23.8.

Dysk pań 1. Wajsówna 89,78,
Guissekówna (Bielsko) 30.86.

'-

Gawędy wojsICowe

Młot 1. Kooot (SokÓł Tam. Góry)
45.33 m (rek. PolSki), 2. WęglarC1:yk (Sokół Chorzów) .
dal - Chmiel II (Pogofl Kat.) 65-1.
400 m-l. Vadas (W) 49.6, 2. Ga,ssowski 50.1.
Kula - 1. Daranyi (W) 15.19, %. Praski
(Kat.) 13.97.
5000 m - l . Nop 15:16, 2. Kele<n '(W)
15:18.8, 3. Kolenda (Sokół Rybnik) 16:16.1.
800 m - t . Kucharski 2:00, 2. Eichberger (Austria) 2:01, 8. Drozdowski.
Tyczka - 1. Sznajder i Hal'tma.nn po
880 cm. 3. Mucha 3,60.
200 m-l. Kovac8 (W) 21.9, 2. Za.słona
22.4, 3. Vadas (W) 22.9, ~. Trojanowski II

2.

sze,

być.

- Rozkaz, panie pułkowniKU!
..
Pan major zawołał do siebie d.ow6dc~
baterii.
.
_
- Panie kapitanie, r:r;y 8t\ !toby na okólniku?
- Nie ma panie maJorH.
.... To muszą być!
- Kiedy nie ma z czego zrobić, nie ma

sztafet

Ł ó d z. - W Łodzi w ramach dnia sztafet
o mistrzostwo Polski odbyły sie biegi sztafetowe na 3X1000 m oraz w sztafecie olimpijskiej.
Do pierwszej konkurencji etanęło dziewięć zespolów, w tym dwa Warszawianki.
Po pierwsuj zmianie na czoło wysunęła eię
sEtafeta Cracovii. która w rezultacie zwycieżyła
w czasie 8:10.5. O drugie miejsce potoczyla sil:
zacięta walka pomiędzy 'Varszawianką i Polonia. Ostatecznie drugie miejsce zajęla sztafeta
Polonii w czasie 8:21 przed Warszawianka
8:21.5, 4) Zjednoczone, 5) KPW Orzel (Warszawa), 6) ŁKS, 7) Union-Touring, 8) 'Warszawianka II, 9) Geyer. Oczekiwany start Kwocińskie
IrG nie nastllpil.
Zwycięska sztafeta Cracovii
biegla w składzie: Ścieżor, Kozłowski i Soldan.
Do biegu w sztafecie olimpijskiej stanęło
pięć uspol6w, swsty ŁKS-u wycofał sill.
Po
pierwszej zmianie na czoło wysunęla się sztafeta Polonii, nieprzerwanie prowadząc do końca
i Ewyciężając w czasie 3.30.4 oraz w składzie
Jurkowski, ZabieŻ>'ński, Łopuszyński I Kolaczewl!ki. Drugie miejsce zajął AZS Warezl!.wa
w czasie 3:32.8 przed Warszawianką I - 3:35.6,
Borutl, ze Zaierza i Warszawianką II.

materiału.

-

Nic mnie

to me

obchod:ń,

łłoby

~uszą być.

-

Rozkazl
Pan kapitan zawołał do siebie n:ef&.
Szefie! Dlaczego na dworze nie ma
żłobów?
_.
- Nie ma ich z czego srobić, panie kapitanie.
. __
- Nic mnie to nie obcbodst, '&łoby
muszą być.

- Rozkaz, panie kapłtanłe!
~.
Szef wezwał do siebie za.przęgowego.
- Zaprzęgowy, dlaczego nie ma tłobów na dworze?
- Nie ma ich I czego zrobić, panie
szefie!
- Nic mnie to nie obchodzi, tłoby mu-

Kolarstwo
!.odzianie startujący w Krakowie nie odegrali ważniejszej roli na zawodach, organizowanych przez Cracovie. Jedynie Osmólski okazal sill wartościowszym zawodnikiem, zajmując w biegu glównym drugie miejsce za Kupczakiem. W oiegu drużynowym na 30 okrężel1
paro. lódzka Kołodziejczyk - Osmólski zajęła
dopiero trzecie miejsce przed parą KupczakWandor i slaba parli Łazar-Frankowski. W
pozostalych biegach łodzianie bl\dź nie startowali, bądź zajmowali dalsze miejsca.

sze,

-

być.

TIozkaz!

Zaprzęgowy chodził jak struty i clągl~
myślał o żłobach, z czego je zrobić. Skąd
wziB,ć na nie materiał. Wiadomo, żłoby
muszą

być.

Zaprzęgowy był

w rozpaczy.

\v tym samym czasie odnawiano kasyno

oficerskie. Przed budynek zwieziono stos
ślicznych desek na podłogę w sali balowej.
Zapręgowy wziął dziesięciu lu<id, nakładł
całą furę tych "balowych" desek i przywiózł je przed stajnię. Dał ludziom piły
i siekiery. Zaczęto robić !łoby, at wiory
leciały. W dwa dni Mob Y były gotowe.
Śliczne, równe, jednakowo
pomalowane.
Na drugi dziefl przyszedł kapitan, uśmiechnął się pod nosem i mruknął.
- Widzicie, jak was nie "ob8ztorcować", to nic nie zrobicie, a tak to tloby są.
Cieszył się pan major, a sam pan puł
kownik za piękne tłoby pochwały udzielił. Nieszczęście jednak chciało,
te wykończyli jut kasyna i przystąpili do kła
dzenia podłogi w sali balowej. Okazało
się wtedy, te desek brakuje.
Awantury,
jaka wybuchła, świat nie pamięta, ale
żłoby sB,.
KELLY,

Pięściarstwo
Na boisku Sokola przy ul. Tylnej odbylI!. się
w niedziełę uroczystość oficjalnego otwarcia
sezonu pieściarskiego w Łodzi. Po defiladzie z'awodników, klubów zrzeszonych w ŁOZB, przemówi! do zawodników preze-!\ ł6dzkich władz
pięŚCiarskich p, Kordasz, a nastepnie wręczo
no upominek Chmielewskiemu za zdobycie mistrzostwa Europy. Po wstp'pnych uroczystościach nastąpjJy pokazy zaprawy pillHciarskiej
oraz walki 4 par, które zakoilCzyły !lię nastę
pujnco: w wadze koguriej Celmer (Wima) pokonał na punkty DrużbiJlskiego (Sokól) oraz
Bartniak CIKP) wypunktował Rychtera (KE),
w piórkowej Sikorski (lKP) pokona! na punkty
Olejniczaka CW) i w wadze pÓ!$redniej Niewadzil (S) pokonal na punkty Szczecińskiego (W).
Zainteresowanie wielkie, publiczności ponad
1.000 osób.

Piłka nożna

Pomorze - Warszawianka 3:0 (2:0). - ,
Śląsk Górna Austria 7:2 (3:1).
Kraków - Wilno 2:1 (1:1).
Ferencvaros - Lazzio 4:% (1:1). Pierwszy fina! o puchar środkowo-europejski drużyn zawodo,,-y~lt. rozegrany
w Blldapeszcie,
Z okazji ,.Dnia I,OZPN" odbyty sil! w Piotrkowie zawody w piłkę nożną pomiędzy reprezentacjami Piotrkowa i Łodzi, które zakończy
ły sie zdecydowanym zwycięstwem Łodzi w stosunku 5:1 (3:0). Zarówno w pierwszej części gry,
jak i w drugiej połowie łodzianie mieli stała
przewage uzyskując pi~ć bramek przez Swietosławskiego (3) oraz Kudełskiego i Kr6lewiecki,~go. IIono:owy punkt dla gos~odarzy. z(łobył
"It~k. RędzlOwał P. Sroda. PublicznOŚCI zebra-I
lo ~Ię okol? 1000 osób.
'"
LodT.1 została rozPocEętll w medzlelę pH~rwsza kolejka jesiennych rozgrywek piłkarskich
o mistrzostwo łódzkiej klasy R, przy czym w
spotkaniach wziął równie? udzi~ł ŁKS Ib, który w spotKaniu z l\fakabi uzyskał dwa picrw~ze punkty bijąc dru:i;yn~ żydowską 4:1. (1:0). /
~clegradowanll: reze~wa I)g?WCÓW Wystąp~ła v.:
slłnym ~kładzl.e zasl~ona kIiko~a zawodmkaml
występuJącymI w lidze.
SędZIOwał p. POgodziński. W dwuch dalszych spotkaniach mistrzowskich Hakoah wywalczył z Turem remis 1:1 (1:0), a Zjednoczone pokonało Bar-

,v

Chleb dla Polaków
na załotenie handlu
mięsem wołowym w ~ rótnych powiatach
może mieć niezły zarobek. Zgłaszać eię
pod adresem: Tadeusz Turlej, Poręba k,
4 reflektantów

Zawiercia.
Potrzebny jest równiet' skład gotowych
ubrań męskich i damskich. Zgłaszać sill
pod wyżej podanym adresem. Na odpowiedź zała,czyć znaczek..
Zdolny nawijacz lub nawijaczka nICI
na szpulki małe na pojedyńczej maszynie
Z motorkiem może otrzymać zajęcie od l:araz na wyjazd. Zo-łaszać do WydziałU Gob
.
d
w
spod~rczego . Stronnlctwa Naro owego
ŁodZI, ul. PlOtrlwwska 86, m. 10. Na od·
powiedź załB,czyć znaczek.
Od dnia 18 września do objęcia 8klep
z manufakturą, z powodu ponownego objęcia koncesji monopolowej. Spieszne zgło·
szenia należy kierować do 'Yydziału Go·
T ' .
spodarczego Str. Nar. w ŁodZl. .
Właściciele sadów owocowych wzglę
dnie dzierżawcy we własnym interesie
podadzą swe adresy do Wydziału Gospodarczego Str. Nar. w Łodzi w celu nawią
zania kontaktu handloweo-o owocami.
. .
.b
tw
Pp. ~YŚhWI względme. Towarzys .:1.
ŁowlCckIe lub tp. proszem są O podanIe
adresów swoich, w celu dania im mo1.ności uczciwego zbytu na kuropal\vy w sezonie. Zgłoszenia kierować do 'Yydzialu
Gospodarczego Str. Nar. w Łodzi, ulica
p' oi 'kowsl-a 86 m. 10. Na odpowiedź zal
I
"
łączyć znaczele
V,'ydział Gospodarczy Str. Narodowego

I

Kochbę

,v

1:0 (0:0).

r~mac.h

uroczystości pośw~ecenia

e~tan-

daru zglersk!ego Sokoła odbył SU) w Zgler~u
szereg Imprez lekkoatletycznych oraz CICkawc spotkanie pilkarskie pomicdzy Sokołem
zgierskim i łódzkim. Mimo składu rezcrwowego zgierzanie pokonali łodzian w stosunku 3:2
(1:1): Sędziował p. Bryszewski Gro. nal~żała do
b. cI~kawyc.h.
..
.
Mu:dzymlasto,,:c spotkanIc Pllknr~klc p.omlCdzy reprez~ntaCJa~l Ozorkm:a I ZgIerza,
zakończyło su: Zwyclestwem ZgIerza w stosunku 2:1. Zgierz Wystf\pi! bez zawodników So.
koła, skłarl natomia~t byl oparty na drużynie
Boruty. Obie hramki dła zwycięzców strzeli!
Lebrecht. Gra byla b. interesujnca.
cały

Krzyk z "Brygady" częstochowskiej likwiduje niebezpieczną sytuację pod bramką Polski w spotkaniu niedzielnym z reprezentacją Danii w \\'nl'szawie
(Fot. E. Fikus)

Zwycięstwo Kepela
w Paryżu
Znany wioślarz wileński Jerzy 1(epel startował w niedzielę w Paryżu
na regatach o mistrzostwo Sekwany.
\V wyścigu jedynel( Kopel pokonał
jednego z najlepszych wioślarzy francuskich Saurina, który przed tygodniem zdobył puchar Paryża, spychają.c na dmgie miejsce Kepela.
Wyścig niedzielny
odbył
się
na
"dystam~ie 1.750 mtr. I(epel przyszedł
na metę pierwszy o trzy czwarte dłu
gości przed Saurinem zdobrwają.c tytuł mistrza Sekwany• .

Udane starty
K a t o w i c e. -

WęgiÓW

W obecności 7000 wi-

dzów odbyły się w I{atowicach międzyna
rodowe zawody lekkoatletyczne. Niestety,
niepogoda uniemożliwila osiągnięcie dobrych wyników. Z powodu ulewnego deszczu zawody nie zostały dokoflczone.
Slwk o tyczce przerwano przy wysokości 380 cm,
którą to
wysokość
przrszli
Sznajder. Niemil>c, IIartmann oraz skaczący poza konkursem
Klausvickel (Austria).
Wyniki przedstawiają się
następująco:

100 m - l. T\:ovacs (We.gry) 10.6, 2. Za10.7, 3. Trojanowski 11.2.
lriOO m - L Stanisze\\'sk: (Syrena
W-wa) 4:08, 2. TInl\Oczy (1\at) 1:10.
100 m pań - Hieronimówna (Kat) 13.7.

słona

I

W Łodzi.

t

Piłka ręczna

A

ków łJKS. Bornty, IIKS, i inn. Przl'd rozpo·
czcciem zawodów nastąpiła jednominutowa ci·
sza, kl6ra uczczono pamicć po zmarłym wice·
prezesie łJOZP, ŚP. Placku.
" ' yniki po~?;c7.egółnych kOl:kurencyj pomimo
dokuc7.liweg-o chłodu były na ogół dobre, a mianowicie: 200 m (low. panów: ldzikowski (ł,Kl')
2:;;8.1. 2. Kreni (DOI ulu). lO\! m grzbiet: Hart·
wig (LKi'i) 1:3.;.7. 2. Gnwryszcznk (Bor.). 200
m kln~. panów: GolehiolYski (ł,KS) 3:17.4, 2.
Kown!i(IRld (IIKR). 100 m dClw. panów: KUllc
(Dor.) 1:16.4, 2. Konikow~ki (I,KR). 1011 m.
g-rz!Jiet pail: Goz<lawa (ŁKS) 2:03.9. 3X;J0
zmien. panów: łJKR 1 :3n.3, 2. Boruta.
Poza tym o,lhyły ~i<: jPszcze biegi dla cbłop·
<,ów i młodzi!'ż)'. w klól'ych mlod?i pły\\'a~y wyPływanie
k~za!i IInźo r(lI)'!IY i .?:1pa!n do "PMlu pływne·
.
I kl(·j!/). Na r.nł""IC"7.!'IIIt' lIIIsir? ol-n:gn w slw.Nu ply~v,,1D1 IJT{S. 7.oR~nl znknl'.e7.o~y \~ nie-I kach I'rz)'hOl:owxki z łJKS 7.;ldl'1lI01l,..trownł po(]zlełe IctJll sezon vływackl w Louzl. \\ ZWIązku
kllzowe skokI. Zawody w pilJre wodną nie odz tym odbyły sil: zawody przy udziałe pływa· by/y się. Orl:aniza~& II&wodj)w dobn. . _.

W rozgrywkach o mistrzostwo klasy A w
I<zczypiorniaku ŁKS pokonała już rio PrE('fWY
\Vimę 6:0. Po pl'zelwie bowiem "'ima zrezygnowała z dalszej walki. NM,tp'llnie łJKS zwyciężyl SKR wnlko"('T(>1l1 5:0. Zjellnoezone Wj'!:rało z RKS. 4:1 a JKP pok :'l1nł 'rur 4:3. 'rur
prowadzi! in;; 2:1. Na margilIesie tycl! znwo('Ów. należałoby się wlo(lzom ł6dzkim piłki rp'cznei dolll'ze znRtano\vić nar1 delc!:o\\":llIicm oclpowirrlnieh arbitrów na mi~tl"zowski(' 7U\\"O(l)'. Po
r:oWyższych rozgrywkach dru7.yna LKS ma już
zapewllione miRtrzo~two okręgu.
'V hazenie LKS otrzymnł wal1<ow{'r .;:0 za
spotkani!' z Maknhi, które nic doszlo do skutku
li winy drużyny żydowskiej.

I

•

Uboczny skutek

~umer

m

Echa zabójstwa poster. Pinczaka wPoznaniu

~roń~~i Irl~~ laty laDlOr~olMał iUI ~lof~ral

Począ, tek roku szkolnego, jak zv.rykle, wywalał oŻr\\'iellie ruchu w księ
garniach L. pikiety. \ V \Varszawie na.
~wi' ętokl'zyJ;;kie.i, we Lwowie na BaloJ'f'go , w " ' ilnie na Literackim Zaułku ...
oc z ~ \\ ' iście żydostwo się wścieka. "Derodziców~
Ło~zi,
mokratyczna" pra:;;a zamieszcza zjadliwe napaści Ila młodzież, która "miast
przyznał si ę
Wroński
najm łodszych ujawniał
!'ię uczyć, wJ Ó C7.y się po ulicach i Ulrzepia SPOkOjllych przechodniów ..... • p o z n a ń, 13. 9, Zabójca post. Pincza- go. W dniu wczorajszym przesłuchał byr dyrektorem zaktadów Heinzel i Kunitzer w Lorlzi, potem zaś pracował w faPrzypominają· się slowa min. Święto
ka w Poznaniu, bezrohotny biuralista Wrońskiego sędzia śledczy Lipień, po bryce
Ce!!iclskiego w Pozna~iu), ~ r .. 191~
sławskiego, wnx)\viedziane do słucha
Jerzy \Vrollski u.iQty w Opalenicy, po czym zobój c.a. umieszczony został w uciekł z domu i przył ą czył SHl do .Jaklegos
czy PoznaJ'lskiego Uniwersytetu rok
przewiezieniu w sObotQ wieczór do Po- wit;'zieniu przy ul. Młyi1skiej w Pozna- oddziału wojskowego, gdzie prawdopodotemu, gdy to minister groził i prosił,
bnie odegrywał rolę bezdomnego sieroty,
znania, poddany został przesłuchaniu niu.
napominał i przekonywał, że walka
jaldch wtcdy mnóstwo tułało się po świe
przez
wiceprokuratora
S.
O.
Marskiez żydostw~m jest "poniżeniem" :p<>lcie. Czas spędzony tam rozwinął w 12-1etskiej kul tury .. ,
nim chlopcu naj!!orsze popędy tak, że po
Wroński
tym, odzyskany przez rodziców i odnany
A młodzież nadal pikietuje!
Zabójca starszego posterunkowego śp. uznany za niepoczytalnego, wsku (ck rze- do szkol y w Łodzi, do nauki najzupelnlcj
I trzeba przyznać, że rezultaty bojPLnczaka, .Jerzy \;'\' rol'l:ski, pomimo swoich go osa'dzono go \II szpitalu dla obląkanych, się nie przykladał i tylko mial zawrócon~
kot.u bardzo dotkliwie daly się odczuć nicukorlczonych jeszcze la t 30, bynajmniej ale po jakimś czasie wypuszczono, uwa- głowę swą rzekomą "służbą wojsko,... ",",
żydo'wskim księgarzom. Ma to swe obnie jest debiutantem w dziedzinie zbrodni. żając go prawdopodobnie za \\"yleczonego. o jakiej z dumą opowiadaj kolej:!"om, nielicze gospodarcze, polityczne i moralne.
Przed dwunastu laty ofiarą jego padł Jeclnak już w czasie tej rozprawy \Vroń  prawdopodobnie blagując. GromadzIł przy
tym v,'ciąż rozmaite ma terialy wybuchoGospodarczo wpływa ten fakt na szofer, którego \\'rol1ski wynajął do prze- sld pomimo swego, niemal dziecinnego we,
granaty, broll etc., chowając to, mUr
wieku
ujawnił wiele cynizmu. Kiecly bowiezienia
go
z
Żyrardowa do Milanówka
rozwój chrz€ścijal'lskiego ksi<;garstwa,
wiem przewodniczący sądu podJ.,reślil z dzy innymi, w ma1eracach swych rojzl·Warszawą. Po drodze \VrOliski zapod
C() nie jest obojętne, ale co jednak wooburzeniem zimną krew, z jaką morderca ców, którzy naturalnie nic nie wledzi~li.
strzelił go i obralJowal, zna laz!szy tylko
bec dwóch r><>zostałych skutków jest 10 zł. Następnie udał się na posterunek obszukiwał kieszenie swej ofiary, zabie- na jakim spoczywają posianiu!
mniej ważne. Już ważniejsza jest stro- policyjny, gdzie zamel
vat, iż na szosie rając tak skromny lup, zbrodniarz z całą
Wydalono go w ciągu jednego tylko
roku szl,olnego 1920-21 aż z trzech ~mna
na moralna. Żydowskie księgarnie, zauważył stojącą taksówkę, w której swobodą odparł:
- Panie prezesie! Nic na to zabija się zjów łódzkich. Przekonany, że wydalen,~
zwłaszcza antykwarnie, przez kilka po- znajdował się szofer zemdlony, czy niekoleń wywierały fatalny wpływ na żywy. Opowiadanie to jednak \\"ydalo się człowieka, aby mu pozostawiać pieniądze z gimn. realnego zawdzięcza "intrydz3"
i tak już mu na nic nie potrzebne!
.iednej z nauczycielel{, czekał na I,ią przed
młodzież, uczyły ją. już nie handlu, lecz policji podejrzane, a po zadaniu kilku pyWrollski od najmłoclszych lat ujawniał szkołą ze sztyletem \II zanarirtu. Skoro
tań, '''roński, wówczas 1S-letni chlopak
po prostu spekulacji. Tu się kilkona- jął
instynkty zbrodnicze. Syn rodziców za- jednak naucz~· cielka. wyszła
się plątać i prawda wkrótce wyszla na
innymi
stoletni chłopak uczył kalkulować. O wierzch. Uwir,ziony i sądzony przez war- możnych i kulturalnych (ojciec jego, dziś drzwiami, \\'rollski, nie doczekawszy si~
stałych cenach nie było mowy, aczkol - szawski
już nie żyjący inżynier Andrzej Wrol1ski,
Sąd
Okręgowy,
został jednak
jej, poszedł do jednego z kolegów, którego
wiek chrześcijańskie księgarnie od
nie zastal, ale matka poprosila go, aby,
zaczekał. Oczekując, ni z tego, ni z owego,
dawna. wprowadziły zwyczaj, przyna jrzucił się ze sztyletem na prasującą wtemniej te solidniejsze, że Ul. używan~
dy matkę kolegi, po czym począł uciekać.
kSią,żkę otrzymuje się wedle cennika
Dogoniono go, ale sprawa została w jaldś
określoną, część ceny nowej i tak samo
sposób załagodzona, tym hardziej, że sztypłaci się również stałą, część księgar
let, obsunąwszy się po kości, tylko nie~kiej ceny, najczęściej połowę. W ży
wielką wywołał blizllQ, Kiedyindziej znów,
na skutek jakiegoś zatargu z kolegam:i.
dowskich ksi<;garniach było inaczej. Tu
12-1clni \\Iroń ski jaJ do nich strzelać z remłodzież wpadała w hazard, targowała
wGiweru . Spotka wszy jednego z kolegów,
się, biegała z jednego sklepiku do sę.
spylał go, ilu też Judzi ma on .. na sumiesiedniego, traciła kilka dni CUlSU i najniu"? Gdy kolega ze zdumieniem odparł,
częściej wracała do domu z wybrudzote 7,adnego, Wrollski z dumą oznajmił:
nymi strzQpami zamiast ksią.żek tu- Bo ja jut. ośmiu pogłaskałem oło
dzież z ... zapasem hrukowej makulatuwiem po sercu I
ry, dodanej w fonnie premium, wytarTaki to był od najrnłodszych lat Jeny
gowanej, lub zgoła wepchniętej przez
Wroński, który niezadlugo stanie przed
niesumiennego księgarza.
sądem jut jako rcrydywista-zabójcal
Moralny poziom żydowskiego księ
garstwa jest znany. Wiadomo, że naprr,yklad jeden z naj solidniejszych ży
Na uboczu
dowskich księgarzy w Łodzi trudnił
się paserstwem!
"Zamawiał"
u zło
będą wdzięczne
oziei, okradają,cych firmę "Trzaska
Evert i Micha.1ski" potrzebne mu dzie\Y ub. niedzielę odbył się tu zjazd
ła i bajecznie zarabiał. Nie On jeden.
"sekcji wiejskiej" "OZN" na WielkoJak się okazało, systematycznie krapolskę 'T. udzia1pl11 kierownika ~ektoru
d zione w tej firmie dzieła naby-wal i i
wiejskiego "O1.~" gen, Galic,\', który
rozsprzedawali prawie wyłącznie Ży
podobnie jak Ila inn~ ' clt zjazdach wydzi! I z takimi wlaśnie typami muglosił k'iJkulla:;;tominutowe przemówieHitler o(IJJlera \II I\oryrnbcrdze defiladę oddzialów "Arbeitsdienstu"
siały stykać się chrześcijal'lskie dzieci.
nie.
Cóż dziwnego, że później rodzice naP. gen. Galica mówił głównie o hl'rzekali, że coraz częściej zdarzają, się
storycznych
zasJuga.ch \Vielkopolan,
fakty samowolnego sprzedawania przez
sławiąc ich zalely w dziedzinie organimłodzi~ż książek, o których się w do\\T<Ol r s 7, a II" a. (Tel. wl.) "Kurier
\Y a l' s z a wa. Tel. wł.)
W ko- zacji żY'cia zbioro\YCgo, prężność na pomu mówi, że "zginęły". \Viadomo. kto
Poranny" agIasza oświadczenie, że łach
Stronnictwa
Ludowego
ist- lu gospodarczym i handlowym itp. Ta
dzieci do tego namawia1, umtwiał i dowiadomość
0
rzekomej
sprze- nieje projekt zwolania w paździer cZQŚć główna przemówienia była wstę
rabiał się na tym!
daży udziałów tego pisma w ręce ,,0.
niku wielkiego chlopskiego zjazdu do pem do bardzo pobieżnego omówienia
Wszystko ta. są, jednak rzeczy mniej Z. N," i o zmianach w wydawnictwie \Varszawy, w myśl uchwał kongresu
deklaracji pIka Koca i jeszcze skrom~'ażne. Ostatecznie paser, handlujący jest niepra,nlziwa.
styczniowego. Obecnie czynione są sta- niejszego omówiellia 7.adall "OZN-u"
kradzionymi księ,żkami, nie zdola tak
rania u władz administracyjnych, aby na n.ajbliższą. prz~' szlość. Tutaj gell,
łatwo ogółu dziatwy zdemoTali7ować.
reprezentował?
zjazd ten mógł dojść do skutku.
Galica wspomniał harclzo ogólnikow()
Ważne jest to, iż z okazji bojkotu pod_
'V a r s 7. a w a. (Tel. wł.) Pov,rrócił z
Mówi się w kolach po1ityczn?ch ,że
rJ"wa się w ogrlle żydowskie księgar Non'mbergi pre7,es Banku Gosp. Kraj. audiencja u Pana Prez~' denta Rzecz~' o zmianie ordYl1arji wyborczej, jak
wiadomo dziś bardzo szeroko omawiaetwo.
gen, dr Homan Górecki. Gen. Gó- pospolitej wybitnego działacza Stron- nej w prasie "'s7,ystkich kierunków.
Hzccz bowiem niezwykle charakte- recki brał uclzial w niemieckim "Par- nictwa Ludowego, Solarza, ma z tym
Długie,
niewspólmiernie
dłuższe
bliski związek.
rrstyczlła. Oto księgarstwo już od bar- teitagu", jako gość honorowy.
przemówienie, akcentujące silnie kwedzo d et wn a. zostało qruntownie zah'clzoCieka \\"e czy gen, Górecki reprezenzechcą przyjść
lekcję? stię żydowską, i 7.agadnienie niemiecner Cz~'żby zawód ten był aż tak do- tował w Niel11czech kombatantów. CZ\'
chod.crwr, jak naprzyklad lichwiarstwo też B. G. K.?
.ol
War s z a w a. (Tel. wl.) Harcerze kie w Wielkopolsce, wygłosił pos. hoczy stręezycielstwo, do których to zalitewscy podczas jamboree w Holandii zubski, który też stanął na czele preDoboszyński
wodów Żydzi. zawS2':e się pchają.? Przewystawili w obozie swym olbrzymich zydium organizacji wiejskiej ,..OZ:\ "
ciwnie. Na. księgarstwie dQrobić się
rozmiarów mapę Litwy, na której \Vil- na 'Vielkopolskę . Mizernie obe7'lan,\'
więzien iu
mają.tku bynajmniej uie jest tak łatwo,
zjazd oklaski"'ał tego mówcę, z\,laK l' ak ó w. (Te l. wł.) Obrona inż. no i WilCllszczyzna były włączone w szcza gdy poruszał on drażliwe dla retI mimo to żydostwo prawie zmonopoligranice
Litwy.
Obecni
na
zlocie
harcepowiadomiona
zo?:Owalo w swych rQkach księgarnie wy- DoboszYllsk i ego
rze po lscy usunęli tę mapę . Litwini wy- gime'u tematy, nurtujące społec7, Ci'1przez
Sąd
Apelacyjny
w
ri:1. wnicze i to już przed blisko stu pięć stala
stwo. Ten ton przemówienia pom~ :jlastę,p il i do miQclzynarodowej organizad;desi~ciu laty.a i później, gdy szereg Krakowie o oddaleniu zażalenia, jakie
ny b~'ł takt) cznie i miał przckon,v' aucji
skautowskiej,
domagając
się
satysr'ol~kich f irm zjawiło się w tym dziale, wnie:;;ione 7,os(alo w sprawie pozostafakcji i odszkoclowania. \ V związku z dytorium o konieczności współpl'aco
liczba żnlowskich księgarzy-wycIaw wienia \\" "'iQzieniu inż. DoboszYllskic- tym harcerze po lscy postanowili zapro- wania wsi wielkopol sl,;:iej z "OZN-elll",
ców nic tylko nie zmalała, ale usta- go do ponownej rozprawy sądowej, Zaża l enie to
wpJ~' nQło
po skasowaniu si~ skautów litewskich do Polski, aby jeśli sytuacja na pe'''J1rrh odcinkach
\yicwie rosła! Dlaczego?
zwiedzili " -ilno i \Yi1ellszcr,yznQ i prze- naszego życia \\'e\Yll<;,trweg-o ma ulec
werd~Tktu sądu przesi<;,glych, uniewinOclpo\\"il"'dzieć na to pytanie hynajniającego DoboszYllskiego
i przeszło konali się, że ziemia ta jest rdzenllie zmianie ... l\[ó\\' ca, ah~ ' .iuż bez zastl'7,emniej nic tak truono. Oto wejdźmy do przez 2 instancje.
żeń przekonać s,yoicll slurhaczy o kopolską..
(rr)
pier,,'sz('j l('r;;:zej ksicgarni i zwróćmy
nieczności wspólprac.\ 7, "Ozonem", pouwa~<;" jakie k!'ia7.ki . ą najlicznil"'jsze.
wiedział na zHkollczcllie;
Jeśli trdci
sJloleczno-po1itycznej, to tym, co Polacy czytają, co Polacy mo- kolwiek poszkocIowan~r, gd~' na gwałt
- Gdy kiprl.1 Ś <-]7,iecko wiclhopolprz~~llintfl.i:JC'1.l, c%<;,~ć ,tano\\'i~ wyrlawg~ oglaszać drukiem ... !
i szczególnie gorliwie sam się pchał do skie, ucząc ~i<;, historii, znp ,\ (a naucz,lllicl\Ya o kierunku socja1L tycznym,
I to jest ,,,Iaści,,,y cel gwałtownego żydowskiej księgarni i innych do t.<lgo
demokrnt~ rzn~' m,
"ogólnolurlr.kim", pchania się ż~' doslwa do zawodu księ zachęcał. Ale liczba tych h1llzi coraz cirla, a co rolJila \Y (ej "ażnej ella Pol:"10"'e1l1 ,.fo1k:;;rl'ordmyym"! Jc~li hele- garskiego. Łatwo leraz zrozumieć, jak bardziej maleje. To wYl11ieraj~ce po- ski chwili \\"icllwl'olska, to' otrz.\'ma
trr~t.\"kn to 7.110WU ]1rzpważllie albo doniosle znaczenie ma orlż\'dzenie na koleni e. SpośrÓd m łodzi eży, obserwu- oc1[lo\Yiedź: wSI'f>lpraco\\"l.la!
Ma !'i12 rozllInier dziecko hQdzje
dzieJa ~~- il(l\,", nlho co nnjmnirj pl'zez odcinku ksiQgarskim. Jest to nie tylko .i~. cej walkę o odżyclzenie ksiQgarstwa,
~ydO\I'~kic!t tllllllaC%y przrk1ac1alll"', <'t
,,'alka ekonomiczna, dQżcllie do zapew- podejmowaną rok w rok, z calą pew- h -m slwierdzellirm swojego naur7"I-rir!'POŚl"(ill pi~ar7.~ - ]lol"kirh U (\yorv komunienia Polakom ilU tym odcinku moż nością. wszyscy doceniają. ważno~ć la zachwycolle, o sl\"(Jilll rod7.icnm za
nizuiąrp, rlr<:trnko'jne. pan ' [j~h' c7,ne,
ności zarobkowan ia, ale przede WSZ)' stspolszczenia tej dziedziny. A wówczas to, że współpracowali z "O zolJem"
"Og-ÓI1l01udzl{ie", lub zgoJa pornogra- kim walka o odsuniQrie żydostwa od SkOllCZ? się panowanie żrdowskieh wy- welziQczne ...
fic:mc,
I jak tu nie wslępowar 110 "OZOIlU .. ...
źl"óclła polski"j myśli druko\\'unej,
dawców i kupców. c1zi~ jeszcr,e w du~\"do<;hYO oP::\no\Y11jąC ksi<;' ,~an;two
Oczy\\' i~cie nie wszyscy dziś to ro7,\YłaszczĄ, że ol)a prZelllÓ\\'lCllia transżym stopniu dec~ ' c1l1jąc~' cb, co Polacy
:!oe7, kosztń", . "T~CZ pl'zeciwnip. r. 'T. y- zumi('ją. i doceniają·. 'apl'7.ykład sam po\",i n ni czy tać, a co za tym idzie i co mitowało radip ...
lllyśleć.
ha.
~kielll ella siebie, zdobyło kontrole nad burmistrz miasta Pruszkowa został co-

znanych powszechnie w
instynkty zbrodmcze

Zabójca, syn szanowanych i kulturalnych
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ma dwa zabójstwa na swoim sumieniu
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Z manewrów pomorskich

wiona. duchem zaczepnym, wsparta należycie artylerią. i środkami przeciwpancernymi, p-otrafila nie tylkQ n~det:
skutecznie przeciwstawić się grozneJ
broni pancerno-mowrowej, Iec~ wystę
pować przeciwko niej .zaczepme. Star.a
prawda, że piechota Jest kr6lo.wą bItwy, znalazła .ieszcze raz ~w()]e :POtwierdzenie w przebiegu ĆWIczeń.

oskarżonveh kar zgodnIe. z kooeksem.
Następnie przemawiali pneCIstawiciele powodów cywilnych oraz obrońcy.

Kw. G ł. K i e r o w n i c t wa C w iRozprawa trwa.
e z e ń . (P AT) Przebieg ostatniego ~ni~
pomorskich Ćwiczeń międzydYW1ZYJ~
nych był następujący:
Niebiescy" po otrzymaniu znaczkaucją
ny~b posiłków przeszli w.godzina.ch
Kra k 6 w, 13. 9. lak wiaoomo jerannych do ogólnego natarCIa. skupladen z głównych oskarżonych w wieljąc pO\lażne sily na swoim prawym
kim procesie korupcyjnym Hindv
"'krzydle. Natarcie to spotkało się z uFleischerowej był Żyd Józef Hochman,
derzeniem "czerwonych", prowadzoktóry został zasądzony na dwa lata
n v m w ogólnym kierunku na Kcynię·
L u b l i 11. (P A T) Wczara] rozpoczę
Sąd jak już donosiliśm,"
Sy gnał Zak0l1CZenia. ćwiczeń prz?rwal ła się ponowna rozprawa odwoławcza więz·ienia.
?, a.cięte boje w rejome na połudme od o zajścia w Przytyku na skutek u- postanowił wobec niego zastosować,
środek 1Japobiegawczy i pozostawił go
I{cynl.
chylenia przez Sąd Najwyżs~y. wyroku w areszcie aż do złożenia 2000 zł kauDz;iałania w ciągu nocy na 13 bm. i Sądu Apelacyjnego w Lubl1me. Rozw dniu 13 bm. utrudniał bezustanny prawa dotyczy 3 osk~rż?n~ch Żydów i cji. W piątek w godzinach popołudnioulewny deszcz.
pięciu Polaków. W lmle~llu 11 powo- wych do sądu zgłosił się teśĆ oskarżo
Godną podkreślenia. jest postawa
dów cywilnych występuje 2, adwoka- nego Hochmana, niejaki Fasten oraz
wojska, które mimo bardzo duzego wytów
oskari.onych zaś broni 11.
żona Hochmana, którzy w kasie są.do
siłl{u. niewygód i niepomyślnych waNa wstępie sąd odrzucił wniosek wej złożyli żą.daną kaucję. Żyd Hocl~
runków atmosferycznych wykazało odporność. zapał i ?art ducha.
Dz.ialy obrońcy głównego oskarżonego, Żyda man został wypuszczony na wo]noś c
ł~,c z ności. wyposazone bogato w l'óznQ- Leski, o wyłączenie sprawy jego na
rodny nowoczesny sprzęt, mimo ' bar- podstawie opinii biegłych, dowodZą:
dzo złych warunków p-otrafiły praco- cych, że śp. 'Vieśniak nie padł od kull
Wasiutyńskiego
wać ofiarnie i wywią.zać się ze swych pochodzącej z broni Leski.
Po zreferowaniu sprawy zabrał głos
zadał1.
8. r s z a w a. '(TeL wl.)
Sąd ApeNa szcz ególne wyraźnienie zasług\~je prokurator, domagając się dla Leski lacyjny zatwierdził wY.:rok Slłdu Okrępiechota.. Okazało się, iż piecho~ o,zY.- kary. 8 lat więzienia! a dla pozQstały.cb

Hochman zwolniony
za

Druga rozprawa apelacyjna
oPrzytyk

Sprawa o zniesławienie
red.

w

goweg-o na redaktorów odpowiedzia~.
nych "Walki Ludu", ,,'Vi.adomości L~
terackich" i "Szpilek", którzy dopuśe1li się zniesławienia redaktora Wasiutyńskiego, działacza byłego ONR, z.a.
rzucając mu w sposób obelżywy pochodzenie żydowskie.
Sąd Apelacyjny uznał, te zarzut pochodzenia. żydowskiego nie jest prze~
stępstwem i od tego punktu uniewinnił oskarżonych. Natomiast z.a. słowa
zniesławiające, okreŚlające Wasiutyń

ski ego epitetami "bezczelny Żyd" itp.,
Sąd Apelacyjny skazał red. red. Gryeendler-Grydzewskiego z ,,'Viadomośei Literackich", Gaika z "Walki Ludu" i
Mitznera ze "Szpilek" na trzy miesiq.ce
więzienia, utrzymując tym samym w
mocy wyrok I instancji.
(w)

..•

Składki i

pokwitowanIa

W administracji pisma nuzełrO datono w
dalszy m ciagu :
.
Na pogorzelc6w wili Rosdd-Zlemald: Dr Ja:
roISZ, Po:mań, 5,-, F. S. 5,-, W. D:rbc~kl
5,-, Aleksander W dowillk 5,-, SU;ly abonent
15,- , Zofia Osu chowska 2,-, Stamsław MileJdf>wi t'z Grabów k. ŁęczyCY, 5,-, razem s l»'
prz~dni~ pokwitowanymi 179.40 zł.

Czytajcie I abonujcie
I
nJlusłrację Pol$kg". '

'-Wrzesień K~::~iS ~:;;:tKnY_

1ł I

Środa:

Wystawa

Nikodema m.

Związku

ó d ź, 13. 9. Onegdaj w salonach
Kalendarz słowtańskJ
IPS-u w parku Sienkiewicza nastąpiWtorek: Ziemiomyśla
lo otwarcie czwartej wystawy Polskieśroda: Budzymiła
go Związku
Łódzkich Plastyków.
Wtorek
Słońca: wschód 5,24
Składa się ona zaledwie z 77 ekspona~_ _. _
.. ~ac:lót218,1!9'
tów, w przygniatające] liczbie obrazóW
•
Dlugosc ma
g23',28 mm., >r reprezentuje 17 artystów, w tym trzy
KSiężyca: wschód 15,00, zachód
panie.
Faza: 6 dzień przed pełnią
W porównaniu więc z wystawami
z poprzednich lat ilościowo plastycy
ndre~
a"m'łO'I'łra[J"1
wystawili znacznie mniej, ale jako-l
R ~ U
U
~
U ściowo zrobili kolosalny krok naprzód,
Piotrkowska 91
Dawniej bowiem obok dzieł o wysokiej

redak(j'I' l'

'1'ELEFO~

l

WtOrll

redakcJi I administracji 173-55

NOCNE DYZURY APTEK
Nocy dzisiejszei dyżurują apteki: Konfs:ki
'(Żyd). plac Kościelny 8. Charemz.a. ul. Pomorska 12. Wagner i S-ka. ul. Piotrkowska 67.
Zajączkiewicz i S-ka. ul. Żeromskiego 87. Gort;zycki. ul Przejazd 59, Ep~ztajn (żyd), Illica
Piotrkows'ka 225. Szymańslti. ul. Przędzalnia
na 75,
Telefony straży pożarnd II. pogotowia mieJ·
I!Ikiego 102·90, pogotowia P. C, K. 10%-40. poltotowia ubezpieczaln' %08-10,
-- -

~EATRY
Teatr Polski, śródmiejska 15 "Wieczór
trzech króli".
Teatr Kameralny, Cegielniana 27 - "Teoria
Einsteina",

KINA

T

Ł

Capitol "Nieznośna dziewczyna".
Corso - ,,90 minut postoju",
Ikar - "Ucieczka Tarzana",
Oświatowy-Slo~et! "Czarne r6te",
Metro - "New York - San Francisco".
Miraż "Pietro wyżej".
Palace - "Sze.snasti>latka".
Przedwiośnie "Dama kameliowa".
Rialto - "Ty co świecisz w Ostrej Bramie".
Stylowy - "Jej pierwsza miłość".

KRON I KA M I E.JSCOWA

wartości oglądaliśmy

rzeczy bardzo
słabe, natomiast teraz prawie wszystkie eksponaty stoją na wysokim poziomie.
W rezultacie liczba wartościowych
dzieł, które powinny znaleźć się na
wystawie, w tym roku jest niepomiernie większa, niż w.latach ubiegłych.
Obszerniejsze omówienie tegorocznego
!'lukcesu łódzkich plastyków zamieścimy w jednym z najbliższych numerów.

Domorosłv
Ł ó d ź, 13. 9. Prze-d Sądem Okręgowym w Łodzi odpowiadał 52-letni robotnik Józef Dlisz, zamieszkały przy
ul. Marynarskiej 40.
Dlisz zatrudniony był w przędzalni
Józefa Goldmana przy ul. Urzędniczej.
W marcu rb. Goldman otrzymał anonimowe listy z żądaniem złożenia okupu
w wysokości 2.500 zł za rynnę. przy!
portierni fabrycznej, w przeciwnym razie autor groził zabójstwem lub spaleniem fabryki.

Plastvków

gangster

6d

Ź,

13. 9. Dnia 17 kwietnia rb.
wywiadowcy policji zatrzymali na ul.
Pomorskiej 19-1etniego Szlamę Pacanowskiego i 18-letniego Abrama Goldberga. Ten ostatni znany był już policji, oowiem skazany został swego czasu za zawieszenie sztandaru komunistycznego. U zatrzymanych znaleziono
ulotki i odezwy z napisem "Na fundusz
Hiszpanii". Okazało si-ę, że zajmowali
się oni zbiórką, na rzecz funduszu ko-

Dopiero 23 kwietnia rb. wywiadowey zatrzymali DJisza, gdy podejmował
kopertę złożoną za rynną.
Dlisz do
winy się nie przyznał, a nawet tłumaczyI, że nie umie pisać, co jednak okazało się nieprawdziwe,
Ulisz pracował na pTzędzalni Goldmana i zarabiał 50 zł.
Są,d Okręgowy w Łodzi, po rozpoznaniu sprawy, skazał Ulisza na jeden
rok więzienia z pozbawieniem praw.

munistycznego rządu w Hiszpanii.
Wczoraj zasiedli oni na ławie oskarżonych. Sąd Okręgowy pod przewodnictwem sędziego \Viśniewskiego uniewinnił ich podając,
że zbieranie na
rzecz komunistów w Hiszpanii nie jest
dostatecznym dowodem należenia do
Komunistycznej Partii.
Jest to w ostatnich dniach czwarty
wypadek uwolnienia komunisty,

Kontrola fabryk. Wobec wprowadzenia nowej taryfy płac na podstawie orzeczenia komisji rozjemczej, stwierdzono, te
Nożowe
w wielu fabrykach przepisy orzeczenia
nie są honorowane, a fabryl<anci tłuma
Ł ó d Ź, 13. 9. Na ul. Blacharskiej 13
Ł ó d Ź, 13. 9. Na ul. Trzeciego Maja
czą opóźnienie w podwyżce płac względa
mi technicznymi, nawałem pracy itp, Na został poraniony 35-letni \Viktor Przy- znany av,lanturnik, 29-letni Jan Kotym tle dochodzi do częstych zatargów, byszewski z ul. Szopena 34. Znaleziono złowski z ul. Piotrkowskiej 192, wszczął
Ze strony związków zawodowych ostalnio go nieprzytomnego i w agonii odsta- awanturę po pijanemu, w której interpodniesiono zarzut, iż niektórzy fabry- wiono go do szpitala.
\Hniował posterunkowy poltfji, 43-letkanci, szczególnie żydo\vscy w mniejszych
'\V tymże czasie na ul. Zgierskiej
fabrykach, wręcz odmawiają podwyższe napadnięto na brata Przybyszewskie- ni Józef Nowiński, z ul. Jesiennej 24.
nia plac, do norm wyznaczonych przez go, 40-Jetniego Władysława, którego I(ozłowski uderZYł posterunkowego lo- '
komisję, grożąc, że w razie, gdyby robotmem żelaznym w głowę parokrotnie,
nicy obstawali przy podwyżce, zmuszeni nieznani sprawcy ciQżko poranili no- zadając rany w głowę oraz w rękę.
będą zamknąć fabryki.
W wielu wypad- żami.
Nowiński strzelił dwa razy do naWładyslawa Przybyszewsldego rówkach na skutek tego rodzaju gróźb istotnie rObotnicy godzą się na niższe place. nież przewieziono do szpitala w stanie pierającego i zranił go w brzuch i noM/ubec podniesienia tego rodzaju zarzu- ciężkim.
gę· Obu rannych opatrzyło pogotowie,
tów, obecnie zarządzona zostala generalpo czym Kozłowskiego w stanie cięż
na lustracja fabryk. przez komisję z rakim odwieziono do szpitala.
mienia inspekcji pracy. Niezależnie od
sprawy płac, komisje lustracyjne zwracać dzi("nnie. Związki za.wodowe podjęły jut
Policja zarządziła dochodzenie.
będą również uwagę na kwestie urlopowstępne rokowania i w bil'z. tygodniu odwe, ubezpieczenia, warunków bezpieczeli- będzie się obustronna konferencja.
stwa przy pracy itd.
Słynny rabuś
sądem
Pracownice zastrzegly, że w wypadku
Kontrola zapalniczek. W związku z nicosiągnięcia porozumienia, gotowe są
Ł ó d ź, 13. 9. Na lawie oskarżonrch
wprowadzeniem zniżonych opłat od za- strajkiem poprzeć swe żądania.
zasiadł wielokrotnie karany rabuś, 22palniczek obecnie władze skarbowe zaoletni Stanisław Łabuza. Wieczorem,
SYTUACJA STRAJKOWA
strzyły kontrolę. Okres ulgowy stemploStrajki i zatargi w przemyśle poń 18 maja rb" z,'\'abił on podstępnie przywania zapalniczek został 7.akończony i w
Vi' szeregu fabryk poń byłą z Topola pow. łęczyckiego 45-let'wypadku ujawnienia zapalniczek nie- c7.oszniczym,
powstały
strajki na tle nią \Valentynę Mucha na pola cegielni
stemplowanych posiadacze pociągani bę czos~n,iczyc!I
zmme]szama plac oraz redukcji. \V fa- łHiuslera przy ul. Limanowskiego, odą do odpowiedzialności karnej.
(x)
bryce kotonowej Tamara przy ul. Cegiel- kradł Ją i pobił, a następnie zniewolił.
nianej 66 wczoraj zdolano zatarg zlikwi- Rabusia ujęto kilka dni później.
ZE ŚWIATA PRACY
dować
i robotnicy podjęli pracę. NatoTramwajarze miejscy domagają się miast w fabryce pończoszniczej Pusmak
Sąd Okręgowy
skazał 22-letniego
podwyżki,
Tramwajarze łódzcy w ślad przy ul. Legionów 11 strajkuje 80 robotJ_abuzę Stanisława na 4 lata więzienia
za swoimi kolegami z tramwajów do- ników.
i pozbawienie praw na lat piQć.
jazdowych wystąpili z żądaniem podwyż
\V fabryce pończoch Walfisza przy ul.
szenia plac, przy czym zastrzegli, że nie Rródmiejskie,i 22 strajkuje 60 robotników.
tldstąpią od żądania
najmniej lO-procen- Inspektor Pracy podjął rokowania celem
towej podwyżki. Rokowania rozpoczną zlikwidowania powstałYCh zatargów.
sip: w bieżącym tygodniu, tramwajarze
Strajk tkaczy ręcznych. W Konstanbowiem zastrzegli, że w razie nietynowie oraz okolicy wybuchł strajk tkauwzględnienia ich żądań do dnia 25 bm.,
czy r ęcznych, który objął ponad 900 tkapodejmą dalszą akcję.
czy. Strajkujący domagają się objęcia
Dalsza akcja woźniców. Jeszcze prze'd umowa, zbiorową również tkaczy ręcznych
kilku miesiącami związek woźniców wy- i ustalenia warunków pracy.
stąpił do władz administracyjnych z wnioTkac~.1' ci pracują przeważnie na zasaP a b i a n i c e, 13. 9. Na czwartek,
skiem o unormowanie uprawnień woźni dach chałupniczych, nie są ubezpieczeni, dnia 9 bm., o godz. 7.30 zwołane zostaców, przez wprowadzenie specjalnych zc- a place sa, głodowe i dyktowane według ło pierwsze po trzymiesięcznej przezwoleJ1. na prawo prowadzenia zaprzęgów uznanii\. nakładców.
rwie pOSiedzenie Rady Miejskiej, któO ile :i.ądania tkaczy ręcznych zostaną
konnych za"'odowo oraz amatorsko, na
wzór ' zez",olCll (praw jazdy) obowiązuja,  uwzględnione i objęci zostana, umową rego porządek obrad z ważniejszych
cych dla szoferów. Ze względu na to, iż zbiorową, wyeliminowane zostanie jedno punktów obrad obejmował m. i. sprasprawa ta odwleka się, obecnie związek z głównych źródeł obchodzenia przepisów wę anulowania uchwały przeprowadzeumownych, z jakiego z reguły korzystają nia "drogi międzymiastowej" przez ul.
wznowił interwencję u ",ladz
prosząc o
żydowscy nakładcy.
Zamkową i uchwaleni~ przeprowadzeprzyśpieszenie załatwienia jej, gdyż przyczyni się to do unormowania stosunków
nia tejże drogi przez ul. Legionów, wyw pracy woźniców i usprawnienia ruchu KRONIKA WYPADKÓW
kup ziemi pod rynek przy ul. Południo
kołowego.
(x)
:tywa pochodnia. W mieszkaniu swym wej i Moniuszki oraz sprawę budowy
Akcja pracownic bieliźniarskich. 'J~ przy ul. Prądzyńskiego 41 \Vanda Świ osi edla robot n iczego.
szcze w ub. tygodniu pracownice w wy- derska podczas czyszczenia garderoby
O godz. 8.40, a więc z przeszło gotwórniach bielizny podjęly zbiorową ak- spowodowała wybuch benzyny. Na nieo- dzinny m opóźn ien iem, przewodniczący
cję o unormowanie
warunków pracy i ~tro;i;{lej kobiecie zapaliła się odzier., tu - rady prezydent Fut~' ma zakomunikodzież wybuch l pM,ar w mieszkaniu. Ogieli
płac i zawarcie umo\yy zbioro\Yl'j.
Obecnie płace w różnych wytwórniach zdolano w zarodku uga.sić, nie mniej Ś\\'i wał obecnym, ż~ z powodu braku quosą odmienne.
Podczas gdy w jednej wy- clerska odniosła bardzo cięzkie poparze- rum posiedzenie siQ odbyć nie może i
t wórni pra cownice mogD, zarobić do 4 zł. nia ciftl" i w agonii odwieziono ją do szpi- oclkJada siQ zebranIe na ,,·torek, dnia
11: bm., które ma siQ odbyć bez wzglęw innych za I'obki nic przekraczają 2 zł tala. (x)

porachunki

Kradzieże, Dn. 10 bm. we wsi Mauryca:
gm. Lask, na szkodę Józefa Sobczaka,
skradziono 35 kur, wartości 110 ~ł. -. Tego samego dnia i również, "! tej WSI na.
szkodę Franciszka GabrYjonczyka skradziono garnitur męski wartości okolo 100
zł. - \V nocy na 11 bm. we wsi. Szustawa
gm . Szczerców na szko?ę. Józefa G1l;wroń
ski ego skradziono 3 śWlllle znaczne) wartości.

:tydofilka. Stwierdzamy z l?r~y~rościa;,
te żona selcretarza Zarządu MleJskI!lgo w
Lasku p. Buczacka, jest. st3.;lą klIentka.
firm żydowskich. OstatJ:llo tj. dn .. 9 bm.
odwiedziła ona drukarmę Żyda mlmo, te
w Lasku jest drukarnia polska. :Wstyd!

KRONIKA PABIANIC

Zbierali pieniądze na czerwoną Hiszpanie
Ł

KRON I KA LASKU

Postrzelenie awanturnika

przed

Powitanie wojska. W środ~, dnia. 15
hm. powracR Ć będzie przez ~lasto. nasze
od strony Dłutowa do LodZl wOJsko. z
manewrów. Czynione są przygotowama
do uroczystego powitani.a naszych żo!
nierzy. Apeluie się do całego sp?lec~en:
stwa pabianickipgo o ~odne. powItame l
przyjęcie naszych obronców l udck0.r0w~
nie ' ulic, a sp<,c,ia lnic tych, którymI wOJsko przechodzić będzie.
Strajk furmanów. W piątek,. dnia
10 bm. zostal proklamowany strajk f~~
mllnów zatrudnionych na ~obotac~ mIeJskich i publicznych. Strajk wymkt .na
tle zatargu o placę tzw. kursowe, kt?re
zostało furmanom obniżone. Do strajku
przystąpiło około 30 furmanów.
Po dłuźszeł przerwie faBryka zn6w
czynna. Po dłuższej pr.zerwie. spO\yorlowanej złym sezonem, flrm.a Rensz. l Synowie, fabryka trvkotat-y I wyrobow, bawełnianych została znów uruchomIOna.
W czasie unieruchomienia firm~ ta wypIacHa wszystkim robotnikom. me korzystaja.cym z zasiłku u.sta~vowego, . po 25 zł
7.asiłku.
Obecnie dZIękI poprawlc sytuacJi. fabrykę uruchomiono i kilku tkaczy
otrzymało pracę.

LikwidacJa strajku. W firmie Weinstein ul. \Var1'zawska, został zlikwidowany strajk. Właściciel musiał si~ zobowiązać proto}<ólarnie do wyrównama st~
wek i dołożenia 10 pct według orzeczema
Komisji Rozjemczej. Wyłoniona komisja
rohotn'icza opracowała orientacyjny cennik, który hędzie .obowiązywał na te~e
nie firmy \Vcinstem. a to w celu umknięcia niepotrzebnych zatargów firmy z
robotnikami.
Wezwanie zaslępców radnych narodowych na posiedzenie ~ady !4iesj~iej. Na.
!'ikutpk nic odb~-cia SIę posledzema Rady
Mieiskiej w piątek dnia 10 bm. z powodu braku potrzebnego quorl}m - Zarz~,1
Miejski rozesłał do wszystkIch zastępco\V
radnych narodowych, którzy złożyli swoja, rrzy~na cję i na powyższe zel?ranie nie
przybyli - ponowne zRPros.zeme na posirc]zrnie pod rygorem wymIaru grzywny
w razi e ponownego nie stawienia się na
to posi edz.cnie.
Omyłka, czy teź oszustwo ślubne, Kowalska Janina, zam. w Łodzi, Aleje Kościuszki 29, zglosiła się do Urzęrlu Stanu
Cywilnego przy kościcle św. Mateusza \V
Pabianicach ż prośtą o wystawienie jej
w pelnym wypisie metryki. g~yż ,chce
rlać na zapowiedzi ślubne.
Ku wlclklCmu
zdziwieniu dowiedziała się kand~·dalk.1.
do ślubu, że przy jej nazwisku figuruje
już notatka, iż w r. 1924 wzieła ona ślub
w Pftbianicach w kościele N. M. P. z
niejakim Eklem Antonim. Kowalska nigdy ślubu nie zawierała, wobec cZ<'go o
takim spostrzeżeniu powiadomiła wladze
policyjne. Dochodzenie wykaże, czy zachodzi tu omy1ka. czy też inna Kowalska
z jej imien iem, albo też i inna osoba na
jej nazwisko wzięla ślub.

lasłępcv radnych narodowych
złożyli mandaty

Centrala

du na ilość Obecnych, Na ławach radnych obozu narodowego uderzał brak
wszystkich zaproszonych na to posiedzenie zastępców radnych klubu narodowego, którzy w marcu rb. mandaty
swoje złożyli. Zastępcy ci w dzieli zebrania złożyli na ręce p. prezyd<mta
rezygnację ze swoich zastępczych mandatów, solidaryzując się ze swymi poprzednikami (radnymi narodowymi),
uważając również, że w takim składzie
Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego
i w takich warunkach praca dla dobra
miasta i obywateli jest niemożliwa.
Tak wiQc Rada Miejska pozostaje
nadal zdekompletowana i składa się
obecnie z frakcyj: SOCjalistycznej, ży
dowskiej, "sanacyjnej", chadeCkiej i
wendlel'owców.

mii'6 ~~cllnl. (1 w)'duJ t)'gooni<,wol. z odbiorem w agenturach 2,a;; sl. Za
Po~nań. Sw. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200149, Telefon)' centrali: 40-72. 1'-76.
odnoszenie do domo odlwwlednie do!,lata. N. p?cltach I • l,wt,~noeEów
;;a·07. 44·(1l. ~;-24. 3;;-25: po ~od~. 19 I)raz \IV nied?ielp i ~wieta: 40-7:! 14-76. 33·07,
mleei~cznie ~.M sl. kwartalnie 1,-. Poczta Prt)'Jmnle zamOWleDl' tylko
Redaktor odpowied~ialn)' Jan Plusk z Poznania. Za w:adom~ci j artykuly z m.
na 6 wydali t)'Kodrt!owo (bu ponielhiaJlrowejto). - Pod opuka \Ił' Pol.~.
Lodzi odPQwia.da Wladyslaw Macią&,. Lódt. Piotrkowska 111. - Za Ogl08zenia I raltLm)': Anton.
S.- zI mieelecznie Naklad i cz.clonld:, Drokaru Pol_Ira. SpOlka Akcyjna. Pozn.ń. św. Marcm
Leśniewicz l! P.)znania.
70 Rekopi~Ow ruezamOwi.onych re<.alrcla III. lIwraca.
W ruie wYPlldkOw I!!POwodowanych silll W,-tull, tll'1leukOd \Ił' zakladzle. strajków lt1)" wydawn!ctwI\ nie odpowiada za dOt!tare~e pisma. a abonenci nie majll prawa d:>m8g'lInia sie niedOt!tarcwnycb numerOw lud odezkO'lQw!.nia.
Wł

P renumerat a
O rę d ownłOk a

I

Strona

!""'"

·ORĘDOWNIK, sroan",
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Dnia 12 wrzesma 1937 r., zmarł nagle. mój
naj droższy mąż, ojciec, brat, szwagier i wujek ś .p.

Franliszek Lelhna
przeżywszy

lat 50. Pogrzeb odbędzie się w środę,
dnia 15. bm. o godz. 16,30 z domu żałoby ul. GórcZYliska 26a na cmentarz w Górczynie.

W
Poznań

ciężkim

żona

z

t----(.fula 15

wrzesnIa 1937

w piatek, 10 września 1937 r. o godz. 16, zasn'; ." Bog?,
po długich i ciętkich cierpieniach, opatrzony kilkaluot~\Ie
Sakramentami ŚW., mój drogi mąt, kochany brat, IIzwagIer
i wujek, II. P.

Marcin Tuliszka

przeżywszy

lat 82. Pogrzeb odbędzie sie we wtorek, 14. bm.
o godz. 5 po POI, II kostnicy Szpitala Miejskiego na cmentarz farny.
W ciętkim smutku pogrąteni
Poznań
żona z rodziną.

Numer 212

lEŻELI CIERPISZ
Pij Sok SWIĘTOJANSKIEGO ZIELA (dziurawca)
skuteczny przy bólach i kolkach wątrobianych
katarach i bólach żołądka i kiszek, kamieniach nerkowych i pęcherza, bólach newralgicznych i kurczach
nerwowych.
Sprzedaż w aptekach i drogeriach.
Skład Główny
Warszawa, ul. Miodowa Nr 14/0.
MAGISTER
EDWARD G O B I E C.
n 49427

.........................................

smutku pogrążeni

c6rką

i

rodziną.

t~ kup-bo warto

Osobnych uwiaclomieJl nie wysyła się.
Zakład pogrzebowy "Ceremonia''', ul. Towarowa.

~at

i2t

45 urzędnik poślubi sympatyczna
z 'got6wką około 8000,- złotych.
pannę lub wdowe mo:!:e być 1
dziecko. Orędownik, Łód:t,."P od.
"Rychły

Naglówkowe słowo (Uusto) 15 gl'06Zy, kaMe
da.lsze słoWQ 10 gr06zy, 5 lic:z.b
jedlllo sło~,
i. w, z, a
'kaMe ~tllllloWi 1 sł<lWQ. ledno ogl<lszenie nie mote przrotTaczać 100 słów, w tym

=

=

5
Wysyłam

,

nagłówkowych.

. .

OGŁOSZENIA
Ogłoszenła wśród

drobnveh:

l-łamowy

li

MAJĄTKI

codziennie

DROBNE
milimetr 30 groszy.

dorsze

Kolonialkę
&pożywcza
przyl~głyan

__

O.S.O..
BI.S.T.E_ _

1 t. d.

=

1

słowo.

Zgłoszerua:

Oręd~~r~k87loznań

..

--~~~~=-

647

Drobne og;toezenia w dnI p0<W8Zednłe Pl'2yjmllije
sie do godz. 10,30. w eoboty 1 dni przedśwłą,
tecme ł>TZyjmuje się d<> gods. 9,~ .

R. Barcikowski S. A.

1II,.ł.

'S<O

Wydzi!ż~~v~~ut~nce5ji ~a

li

I[

JI.

Zn8lk oferty nap'l'ZyJdad: ~ 18924, n 2745, d 1790

. .10.
do
. .- - - - -...- - - skI ad win i wódek.
Łódź Dolna 6. gospodarz.
Gospodarstwo
.
n 49 648
czyszczone, pakowane w skrzyniach po 25 i 50 kg netto.
Cena za 50 kg 15,- zł loco stacje Hel.
dg 2ł 381 34 morgd buraczane mas.Y'wne. bu·
••
d y:n;k i, i'l1lw-entarz;em. Z/blOraII1l PiekarnIa
MIELCUSZNY, Hel, telet 36.
11 oqo, wplaty ~ 000. StrabeL Po- do wydzierżawienia w p~lnym
Zlnan, Slowacklego 21.
biegu od zaraz. objęcie 111)0,- zł
•
1. DOMY· P ARCELE'"
Z/d t.9 ;)46
Oferty
•
...
centrum.
•
•
miooZlkaniem beoz. konkurenCJi ko11
KUPNA
KamlenlCę
rzys-tnie za:raz oddam. Age<ntu~a
•
Piekarnia
dochód 4500 wplaty ~J 000. hilpo- Orędownika. Poznań, G6rna W 1·1·
wraz towarem kolonialnym w
teka 6300 s.przeda.
Koegler. da 1.5.
zd 20 091
pn~zuku]',
wiosce kościelnej bez konkur.enŚrem. Święcicki-ego 4.
zd 18 572
"~.
cH. z powodu choroby. do wydzleF"alkę
kupna
maszyny
do
lryS~W
op
raz
żawienia.
Zgłoszema
AgencJaJ
K o l OD!
Dom
walec. Oferty Orędowmk. 49637 Kuriera Poznańskiego. Kobylin
pietrowy. masywny. Bucz. powiat 2 polwje kuchnia,.magiel. Śr6dmne· zna!l.
n
ng 49 781/2
Kościan, piekarnia, kolonialka. 11 ŚCbU. powod·u wYJawu bardzo ko·
do 30 s/6w dla POszuKupna
.
ubikacYJ l chlew, dwie morgi ogro- ·rzys1mie &pr.zedam. Adll'e6 Orę·
posad, w tej rubryce
du pod oudowę, 2 morgi ll'runtu. dowillk, Poznań zd 20 02l1.
reszt6wek. gospod!lrs~\'I", każdęJ
UU'"CZ.l1lll7 po jednej trzeciej cenie
szosa, kości6l szkola. w6Jtostwo
wielkości poszukUJę dla po wazdrobnych.
na
miejscu,
Cena podług
ugody.
nych reflektallt6w gotówką.
PaZakład
Zygmunt
Dr6tkowski.
Poznal'i.
- Pewna e&1ZY5'I;encja i
6
ul. Smolna 7.
zd 18217
świetna lokata
luch, Poznań. Kantaka II.
krawiecki. Staśkowski. Łódź. ul. b) Inni
zd 19 915
Piotrkowska 285. \Josiada na skła- _ _
Dom
kapitalu. Restauracja z skladem
dzie ubiory męskie. uczniowskie.
. ..
8 00 kolonia~nym i &dka do zabaw. za·
•
Przyjmuje zam6wienia z włarodzaj wIlII. ogrodem, cena 5_ bUGOIWania gO$POd.a~cze. ob~&erK~Pl~ . . .
snych i powierzonych materiał6w.
Doświadczona
wpła!y 6500,- dochód 1200 " .nym ogrodem. - m1e}Sce WYCI~- lub wydzierżaWIę gOŚCInIec I. ko- Ceny niskie.
n 48 987 zarządczynj lrospodarstwa do-moroczn!e. Blo!!h. Poznań. A 1e8Je kowe - w bardzo dobrym etame, lonialke dużej wiosce, dobrej o.
wego hodowczyni drobiu świniami
Marcmkowsklego 15.
zd Hl 9 2 POłożO'l1a przy s'OOsie w odległOŚCI kolicy. Oferty Ol'(ldownik. Poi obory pOSzukuję posady Gniel'>no
2 km oąJest
większegoo miasta znań zd 20 041
Dam
Rzel1.nicka 1 m. 15
ng 49 110
. OIkoł?
pow'1Rtowego.,
zaraz na &prze- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
wolny !Jtempli przy tramwaju dat. Koncesja własna pewna. _
17500,- wpłaty 12 000.- doch~d Zgl~em.ja do "Par", Pozna1\.
" 000,Budowniczego
Młodszy
2000,- Bloch. PoznaJi~ AleJe
P 00 046-<36.88
p.osiad.3Jlll, ktlPię maly budnI!!k prawa uzyskasz, ucząc się
czeladnik. fry:njers'ki .sz~a J>OE!a,Marcinkowskiego 15 - 1>.
Z ogr6dlkle.m przy P01JI1alHu. Sple· pomocy Inżynier6w. Nauka
~;y. x.na. Jęl'Jyok pols!,!. meml-eckl.
zd 19 907
90
szne oferty Adam. PoZ/nań. Po· spondencyjnie. Warszawa,
Zgło~z~ll1<a Maks~'IDlIhan Seel. So. . • Zlnańs.ka 10.
zd 20 039 Trzech Krzyży 8. Kursy
P arcel e
koJ<Il!i.k.i.
pow. GnIezno.
n 49113
m6rg buraęzanel dom ~ POkOl IDniczne. Załączyć znaczek na promorgowe
zalożony
ogr6d na wentarz;aml wpłaty 10 000.- pr~y
gram
n 49 438
przedmieściu Poznania,
zdrow!!j Pozn~niu. BłpclI. Poznań. Aleje
___
o _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Kasjerka
zd 19 983
okolicy. dobra ziemia. Zgłoszema Marcmkowsklego 15.
Orędownik. Poznań zd 19 061
a majatek. zna gospodarstwo
Kursy Handlowe
podwórzowe, pisanie maszyną.
Dom
Skład
dłuższa praktyka. szuka posady.
Oferty
Agentura Kuriera Pozn.
nowy. li lokator6w. p6ł morgi zie-]\.olonialny z tOlWarem.
Gniezno 1248.
ng 49106
mi sprzedam 3800 zł. Herrmann I QI!J.szernym
.
Andreas. Piotr6w. P. Obrzycko. SlJ)I'Zooailll. Ad·res OrędownIk.
zd 19 8 9 6 z n ań z>d 20 000

sw~eze

ożenek".

Poznań

Panienka

lat 20 poszukuje posady w zskladzie obojętnej branży. Oferty
Orędownik. Poznań zd 19 892
Uczeń

l"Ze~nilCk,i uczciwY'C'h rod~c6w, mają.CY chęć sie d8Jlej uczyć szUJka
posaGy.
Alojzy Siwczak, zd
POUlań.,
Wiśl3llla 14.
11,1209

r27.WOLNE MIEJSCA.
._.~_ _iiiiii______ "

Uczeń
może się zglosić. Mistrz krawiecki
F. Hadrzyńsk.i.. Jarocin, Targo;
wa 14.
ng 4971<>

Damski
(ka) dobra sila potrze~ny
zaraz. Kuśnierek. Leszno. ulICa
Leszczyńskich 43.
n 49156
Dziewczyna
.
uczci!\>·a. 6'\lilll.ie11ll.a z goto-w3J11~em,
do wsz.e~kiej pracy domoweJ do
2 ooób potr.ze1ma za ~al]; l:u!> ~d
1. 10. Z.1l'łoszenia z odlPlsaml sWla·
decbw H. Dykierowa. BYGgos~,
ul. Pomorskn 28.
n 49 1121
się

~=m~

Unieważniam
,zagubiony mój dow6d 'J;:ob~s<ty
'WYGany przez magistrat m. Przoooorza. Stefan S t a c h u w k 4 . .
~ towe; 22.05 kwadrans poetycki: 12.20 parę informacyj: 13.55
I,
I,
n 49 785
'It{'J~~[.)· ,li!fl'
.... Wiersze Włodzimierza Perzyl'i- zyka operetkowa - płyty;
•
- - ---~
skiego; 22,20 muzyka lekka - r<?zmowa z d.ziećlll); .l5·1u
.
I i t. p.
7. SPRZr;DA1:E"
15
23,15 muzyka taneczna ,
,
G.15 audycje poranne: 11.15 auTornń
11.48
Franciszek - plyty; 18.45 $POrt; 19.00 niepoleca
D 48 419
Inowrocław
dycja dla szk6ł: a) piecioro w jed- Liszt płyty z 'Varszawy' miecki. słowiczek E- wIS·ą.zrulka
W.
Rutkowski,
Łódź, ul. Główna 33
my ack.kamienice. domy, v.'ille. składy nym strączku" - bajka Anderse· 12,15 skrzynka rolnicza; 13 00 melodyj w wyk.
róZnych branż. piekarnie. młyny. na. b) Muzyka \płyt y ): 11.40 Fran- koncert rozryw,kowy plyt,.; (płyty; 19!1~ "Gawędy <? }JOdzl": HURT
Wyroby własne.
DETAL
gospodarstwa sprzedaje Gozimir- ciszek Liszt (p yty); 11.57 sygnał 1500 z utworów Mozarta _ pły- 19,20 "MlJuatury na trlO ; 23.00 :;:~~~~~~~~~~~~~~~~~;,:;,:~~~~~;,:~~
SD. Inowrocław, Mikołaja 30.
czasu: 12.03 dziennik południowy; ty: Kwartet A-dur (BudapeszteJi- muzyka tanecZ'!\.l - plyty.
zd 18768
12.15 Ol'tatnie :1miwa - pogadan- ski Kwartet Smyczkowy); 15,20
ka: 12.25 koncert orkiestry salo- mu,zyczka dla dzieci plyty;
ZAKŁAD KRAWIECKI
nowej; 15.45 wiadomości gOSpo· 15,40 wiadomości z PomoI-za:
Fiat
501 bardzo dobrym stanie limu- darcze: 16.00 "Różne warsztaty 18,10 pogadanka społeczna: 18,15
zyna. nowe balony tanio sprze- pisarskie" - szkic literacki; 16.15 :trie operowe - plyty; 18.45 wiana polska nutę - koncE'rt popu- d(}mo~ci sportowe z Pomorza;
15.15 Koenigsw. Muzyka
dam. Zgloszenia Oredownik
PoznaJi n 49 151
larny. Wykonawcy:
Lwowski 19,00 ,.Korowód grup regional- płyt. 15.35 Berlin. - Drobiazgj
Łódź, Piotrkowska 73, front, II, telefon ISO.50
ch6r solistów pod c!yr. Jerzego nych". '1'1'. fragmentu powitania muzyczne. 16.00 Lipsk. - Koncert
poleca na sezon JESIENNO-ZIMOWY
Kolaczkowskiego. Zofia Charlam- wojska w Bydgoowzy:
23.00 symfo.niczny z udz. solist6w. _
Skład
powicz6wna.
sopran
Tadeusz
tańce
i
piosenki
plyty.
Koenigsw.
Koncert
życzeń.
gotowe
ubrania oraz palta damskie
kolonialny, dobrze pro.sperujllcy Seredyński - akomp. Transmisja
16.05 Wiedeń. - M. symfoniczna.
i męskie, m u n d u r k i II Z k o l n e
śródmieściu sprzedam
z powodu z Pa wilO'l1u Radiowego na Tar- Lwów - 11.40 Franciszek Liszt 16.10
Praga. Koncert radioW wielkim wyborze. po ceDach Dal'niższych
objęcia innego interesu.
Adres gach Ws::hodnich we Lwowie; - - plyty z Wa.rrszawy; 12.15 mu- orko 1 •.
05 Sztokholm. _ M. lekka.
n '9627
wska:!:e Orędownik. Poznań
16.45 oddzialy P8ITtyz8nckie na .zy.ka z płyt; 14.45 "Bal u Grzy- 17.30 Wiedeń. - \Vspólczesn.a mu- " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..._ _ _,,
zd 18330
'Vilp!lszczy;;,nie w r. 1919 - odczyt howegoo Króla" opowiad8JIJie zyka austriaoka. Budapeszt. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(z Wilna): 17.00 koncert Orkiestry ·dla dzieci; 14,55 gieŁda lwowska; M. cygańska. 18.00 Koenigsw.
Skład
Filharmonii Warszawskiej pod 15.00 wielcy śpiewacy - płyty; Rec. wiolonczelowy Enrico
kl' 1'1
Iż'
dyr. Józefa Ozimińskiego z Cie- 15,40 IwowSJki e wjadomości bie- nardi. Luksemburg. _ Muzyka
o denalmU chocinka (przez '.roru!l): 17.50 - żącei. 18.10 "Os~ie na zrukJrę- płyt. 18.20 Droitwich. _ M. ta2 0 O"nkIa.nYk nahJ ępszYII! sPpOrze
po oJe uc ma tr.ruo
sztuczna guma _ pogadanka: _ tach
aud;ycJa slcrn'1llo - mu- neczna. 19.00 Frankfnrt. _ We.
~~~:~ik~(~g~~a~o i.dI9~f3rty Orę- 18.00 chwilka Biura Stud.iów; 18.15 zY~?lIla, pooW:lęCOn!l propagl!!!- sola audycja ffi'ooyczna. Lipsk. _
przy akompaniamencie gitary - ellZle ~u.chu u'l!oznego: 18.45 W1a- M. t8Jlleozna. Ryga. - M. operet(plyty); 18.50 sprawozdanie z za- dom<?scl s'P~,.tow,~ lokaJme: ~9.00 kowa. 19.25 ~iedeń. _ Koncprt
Piekarnię
k(}ńczenia prac Kongresu InżYTIle- .. POCIą.g - WIdm" słuchOWIsko symf. muzykI wSP6łczesnej. 19.30
przepisową dobrym u fachowcowi
we Lwowie: 19.00 .. Słynni dy- ('2l K ,rakoova); 23.00 muzyka ta- Koenigsw. - Koncert Bymf. uoddam powodu niefachowości. ob- rów
rygenci:
XXII
audycja.
Leo
necZJla
z
plyt.
twor6w Schumanna i Czajkowiecie
450.dzierżawa
35.Katowice _ 6.03 ol1kiestra haT- skiego. 20.00 Brnksela fr. - KonPiekarnia Hotel, Lobżenica. Ry- BI~ch i orki.es.tra Opery rańst,,::o;
nek.
zd 19721 weJ w Berhllle: 19.50 wladomosCl mO'l1istów; 11.40 Fr. Lis0t: płyty cert symf. B,!uksela flam.
sportowe: 20.00 ludo,,!,a m~zyka z WrurSZ3JWY: 12,15 wirudomooci .. F8JIJJllY Elsler <[pt. JlIiTla StrauBtaneczna w wyk: M~łeJ Qrklestry bieżące' 12,20 życie kuJlm!r8!llIle sa. ~0.10 KróleWIec. - M. tą.necz
Dom
P. R.: 20.45 dZIennik wIeczorny; "'I k .'13 00 ,t . 1315 na. 20,25 Praga. - SymfOnIa nr.
5 m6rg. prowincji. odpowiedni na 22.55
pogadanka aktualna; 21.00 o:> ąg. a, , _o<o.ncer zY<lZeJi. • 2 c-moll Mahlera. 20.30 R. Paris.
ak/ad kolonialny kupie. Zgłosze
koncert
cbopinows~i
w
wykonani))
r;~"'~~OIe<~~[a
t8!~C~~a~;
- .. Szałas" op. komiczna Adama.
J1;a Ag-entnra Orędownika, Rog-asymf.
linek n. 'Vnl· t~.
n4!J760 Hl'nryka Szt<?lDpkl,: 21.~5 .. Og111- p'arvska _ plyty' 15 43 giełda' S20·55 Ll!ndyn R. - Kon
",a" - oflo\\'Iadallle ElIzy Orze- 1810'
. 1815 • "17. k' Ik: ymfoma nr. 1
"zkowej: 22.00 koncert Orkiestry . ' I • l?,~ogora.m.
..
"n.U. le I Droitwich. - .. .I:"iel{fI()§~
Warsztat
Kameralnej BE'rlifIskich Filhar- ślą~~le . ,Tak t~ mIlo w lecIe by- Jorku" kom. muzyczna
I!zt'wski z mieszlwnieo. celJtrum :nonik6w pod dyr. Hansa von wa •. 18,35 orkl~t:a B. B. C. - 21.00 Rzym. _ Koncert
sPlZedam z powodu
Jaz.du.
Benda (z PoznsiTlia): 22.50 ostatnie pł~y, ~8,45 SPOI t. 19,00 .,0 gÓ~: diolan. - .. Mugika" opt.
Aores Orędownik. i).1znań
wiadomości dziennika
wieczor- nosląskleh zao:ądkach ).ud<;>wyeh feriego. 21.10 Budapeszt.
________~z~d1996.~2_________ nego.
-. iXJ% .•: 19.1\1 trJo Rozll'loiom Kato- jazzowa. 21.30 Monachium. _
wle~e.1:.19,4U Tlog. a'k.tual'Ila;}O.~~ Rymfonia p(}ż(>gnalna Haydna. _
.,Zaelęble DąbrowskIe ma elos . 22.00 Sztokholm. _ M. tane('zna.
Panienkę
':r.~' J.''''~:.
. ....( .
Kraków - 11.40 plyty z W-wy: 22.15 .I~zym. -:. Kon('ert chóru
do obslugi gości i pomocy w pracy przystojna. procent. pensja. ki,łka inform.: 13.55 koncert ba,zyhkl rzymskIeJ. 22.20 ,Luksem13.00 fragmenty z op. "Faust" 12.15
Piekarnia Hotel, Łobżenica. Ry- C}ounod'a
- płyty: 15,05 Z ar- bu!-'g:. - Koncert.muzykl norrlycplyty: 14.00 pa.rę in- rozrywkowy
nek.
zd 19722 formacyj: - 14.06
cyr]ozieł IitorMury fort(>l)inno.wej ckJeJ. 23.00 Koelllgsw. - M. t a kOIl('e l't r07.rywpłyty:
15,40
gif>kla: 18.10 1>1'0- neczna z Londynu. 23.11i. KolODIa,
k(}wy - płyty: lli.OO pogarlnnka gwaro: 18.45 ~port:
19,00 .. Pociag Ko~cert ol~k. kameralnej. KopeuKucharka
aktualna: 15.10 życie kulturalne wirlmo".
sluchowi.ko:
bagno - Nocna serenarla - musłużaca
okolo lat 30, uczciwa. ~toli('y: 15.15 ko.ncert soli~t6w. zyka tant>czna - plyty.23,00 mu- zyka
tanec;;na (do 0.30). 24.00 -POpt'oszę O cztery czarne ręcznno; w moim pensjoczysta. potl'zelma na probostwo. 'Vykonawcy: Jerzy Granowski
Frankfurt
I Sztutgart. - Kon- nacie zamieszkał
Oferty Orędownik. Poznań
tenor. Stefan Rachoń
kwartet mUl'zyrlskicll rewelersów.
(M)
Łódź
11.40
"W
rytmit'
mare'ert
ut\,-oró\V
R
egera.
Stephana
zd 20 006
skrzypce; 22.00 wiadomości spor- sza" - płyty: 12,15 program; i FrickhOffera.
(Prrssi ng Show, Londyn).
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O.O'łoszenia

l-tamowy milimetr luil> jego miejsce kosztuje: w ~wyczajnych na stronie 6-lamowej 15 groszy, na :;,Lronie redakcyjnej (i-lamowej) al przy końcu cz~ści
redakcyjnej 30 groszy, h) na stronie czwartej 50 ~ro6zy, c) na stronie drugiej 60 groszy. d} na stronie wiadomo§ci lok'łllllvcb 1.- zł. Druhne o!!ło"zen:a
(najwyżej. ~()() słów, w tym 5 I?-~glówkowych) słowo nag-!ówkowe ~!'llkiem ttu.~,ym, 15 ~oszy, ~~ż<1e dall3ze słowo 10 groszy. Oglrszenia wi~ki3ze wśród drobn~ch póczynając
od ostatDlel strony, l-lamowy mlllmetr 30 gI"Ob:l.y. OglosZeDl& skomph kowane, z zastrzeżeDlem mlejSCa - od poszczególllle.ll'o wyy.Jadku 20% ,:ad\\ yżki. Ogłoszenia do bieiacegQ
wydania przyjmujemy do godzinv 10,30, a do wydań niedzielnych i ŚWiątecznych do godZiny 9.45 rano. Ogłoszenia z p oza Wielkopo!"ki p"zYimuiem\' do VI vdań bietącycb
do godz. 10, do wydań niedzie!nych i świątecznycb dn:a popr'zednie!!o do godz. 8. Za błędy drukarskie. które nie zniek67,tałcaja treści oiltos7.enja. admini"tracja ·nie odpoVl-iacia .
Ol!'lno:zen:a przy jmuj emy t.ylko ~a (lpl'l:1l !wtÓ"'k!l 7 !!6ry. Konto w P. K. O. nr. 200·149. Porzto\\e konto T<lZrflchllnkowe Pu zn~ń 3. nr. ka:-tuteki 03.
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- Lekka. przesada. I roześmia1'
serca pragnął, abym i ja uważała
72)
~ żyły się do snu: księżna na dole, Tasię za Polkę, pod wpływem tej jego woli
się Wood.
~~~p.l:~~,. krótko po godzinie si ód- nia zaś na podniesionej gorn~j pÓł~e.
- Toteż dlatego oczekiwałem czemej l:]awIl SIę \Vood. Był jak zwykle W przedziale panowało mIlczeme. zza grobu zdecydowałam i ja, że muspokojny i opoanowany. Jego przyby- 'Wood patrzył w okno, myślał o czymś szę pojechać do swej prawdziwej oj- goś więcej! - oświadczył nie bez rozczyzny. Gdy tylko wróci Piotr i zdeJ- czarowania młodzieniec, nazywany.
eie wpłynęło uspokajająco na księżnę. głęboko.
~d razu minęły wszystkie jej ni epokoNagle rozległo się dyskretne puka- mie ze mnie obowiązek opiekowania przez \Vooda sir Johnem.
- Na razie jeszcze nie mamy poJe i złe przeczucia.
nie do drzwi przedziału. Wood pod- się Bukowymi, postaram się wyjewodu do zmartwienia. Mamy przed
- Czy panie już gotowe do drogi? szedł szybko i przez chwilę rozmawiał chać ...
- Rozumiem cię doskonale, Nata- sobą jeszcze kilka godzin podróży. Nie
- zapytał.
z jednym ze swych ludzi.
- Tak! \Vszystko, co zabieramy ze
- Jakaś dama chce się z panią zo- szot Więc może spotkamy się jeszcze! można przewidzieć, co się w cią.gu tych
W tej chwili do Tani podszedł ja- kilku godzin przydarzyć może.
sobą jest już zapakowane! odp-arła baczyć, księżniczko! zwrócił się do
- Pan sądzi? - ucieszył się mło
księżna.
Tani. Zobaczyła panią przez okno wa- kiś człowiek:
- Księżniczko, - powiedział - po- dzieniec, ale po chwili dodał z powąt
- Tylko te dwie walizki? - dziwił gonu i chciała się tutaj dostać.
się.
Tania, zdziwiona niepomiernie, wy- ciąg ma wyruszyć za chwilę. Proszę piewaniem. - Jednak ja już straciłem
.1
nadzieję.
- Tak! To cały nasz mają.tek. Prze- szła na korytarz i - zobaczyła Nata- wrócić do wagonu.
Dziewczęta rzuciły się
sobie na
Wood nic nie odpowiedział. Pocież pan mówił, lordzi e, żebyśmy o- szę.
graniczyły jak najbardziej swój bagaż.
- Chciałam koniecznie pożegnać szyję całując serdecznie na pożegna dzielał raczej zdanie pierwszego ze
nie.
swych rozmówców. Nie wierzył, a.by
- Zupełnie słusznie - uśmiechnął się z tobą! - tłumaczyła Natasza. - Chcę, Nataszo, żebyś miała ode wrogo,'vie bez walki zrezygnowali 2';
się. Ale nie spodziewałem się, że pa- Udało mi się dostać przepustkę na
mnie jakąś pamiątkę - mówiła szyb- łupu. Znał ich dobrze. Księżniczka Tanie tak dokładnie wypełnią moją. ra- peron i ... jestem.
dę. To doskonale! Jestem z tego bar- Ach, jakże się cieszę! wy- ko Tania. - Weź to! - ściągnęła szyb- nia, śpiąca w tej chwili sp.okojnie w
?ZO zado,,:olony. Czym .mniej baPia- krzyknęła Tania. - Przynajmniej jed- ko z palca pierścionek. - To jest za- swym przedziale, nie podejrzewała napierścionek
hrabianki wet, jaka sieć niebezpieczeństw otaz~, tym wIęk~z.~ szansa, ze go dowie- na przyjazna dusza przyszła mnie po- ręczynowy
Z1emy szCzęślIWIe.
żegnać.
Szczerbatowskiej. Nosił go twój oj- czała ją w ciągu ostatnich kilku ty. -: Moż.e~y już t;lsz.aćT. - ni~pokoUcalowały się serdecznie i ująwszy ciec. Właściwie najsłuszniej tobie się godni, od ilu z nich ocaliło ją. przylła SIę kSlęzna. luz po sIódmeJ! Le- się pod ręce zaczęły przechadzać się on należy. Przecież to twoja pamiątka. b~.'cie \Vooda i roztoczona przezeń
piej trochę wcześniej być na dworcu. po peronie.
- Ależ, Taniu - protestowała Na- niepostl'zeżou,a, ale skuteczna opieka.,
Sp.otkanie z Greminem, jakie miało
, - Dosko~a~e! - zgodził się Wood.
- Pociąg nie zaraz pewnie odej- tasza - to na pewno bardzo droga
miejsce tego dnia W godzinach poranAuto ez~ka lUZ na dole.
dzie. Możemy sobie jeszcze porozma- rzecz.
- .":lęe chodź~yt
.
. wiać trochę - mówiła Tania. - MyAle Tania nie słuchala protestów. nych zaniepok.oiło ją zlekka. Nie podejX;sIęzna ObrzuClł8: ostatmm SPO]- ślałam o tobie przed chwilą. Wiesz, Wsunęła szybko pierścionek na palec rzewała nawet, że ten człowiek od
nem~ sk~o~n~ mles~kan~o. ~y- rozważałam historię, o której mi Nataszy, pocałowała ją szybko jeszcz~ d.łuższego już czasu śledzi jQ. zdaleka
~ycz.a.l1a SIę lUZ do mego l polubIła wspominałaś, historię twego ojca i je- raz i pobiegła w stronę wagonu. Na i że tylko czujna straż Wooda, we dnie
i w nocy wartująca przy jej mieszka]~. Tera~ znów ~rzeba było ro.zstawać go narzeczonej.
stopniach czekał już na nią. Vl'ood. Po- niu, udaremnia mu pokuszenie się o
Się z tymI kątamI, ruszać na mepewną
- Teraz mogę ci ją wyjaśnić już mógł jej wejść do wagonu.
zdobYCie jej klejnotów.
dolę.
zupełnie na pewno - odparła Natasza
Pociąg powoli ruszał.
Na peronie
- Straciłem już nadzieję na przy- .P.ocz~kajde chwilę! - ,:aw01a1a. - Przeczytałam do końca pamiętmk
- USlI~dŹ~le!
, ....
mego ojca. Wymienia w nim nazwi- powiewały liczne chusteczki odprowa- g.ody, pułkowniku! - cią.gnął sir John ..
Tama l W~ usied1! ~ Jej przy- sIw swej narzeczonej: była nią hra.- dzających, rozlegały się ostatnie, po· - Pocieszam się tylko myślą, że gdy
spokojnie wsiądziemy w \Vyborgu na
żegnalne okrzyki.
~ładem. Zgo~m~ z roSyjSkIm zwycza· bianka Szczerbatowska ...
Tania stała przyoknie i machała jakiś szwedzki statek. przedstawi mnie
przed WY.!ŚClem z domu, ~usza.- Nie może być! - wykrzyknęła
pan księżniczce Bałykinej i będę miał
Jący. w pod~óz I1:l.USZę. przYSiąŚĆ na Tania. - Powiedz, co to za dziwnv ręką w kie1'unku Nataszy.
przyjemność zatańczyć z nią walca
chwII~
mIl czemu. .
zbieg okoliczności. \Yięc niewiele po
Pociąg nabierał pędu. Za oknami
ę
KSl zn?- 1?ows~ła. ple~sza.
prostu brakowało, abyśmy były bliski- migały światła dworca, oddalały się salonie statku. "Vynagrodzi mnie to!
- Oczywiście, sir Johnie! Nie od- W ImIę B~ze, rusz~Jmy! .
mi kU?;ynkami. I nic nie wiedziałyśmy coraz bardziej, topiły w mroku, nikmówię panu tej przyjemności.
Ale ....
Podes~ła _do lk~:my, wlsz~ceJ w 1'0- o całej historii znając się tak długo. nęły.
nie wierzę jednak w to, że bez niepogo 1??~OJU 1 przezegna.ła SIę SZeT~ko, Dopiero w ostatnich chwilach przed
Jeszcze pędził pociąg miQdzy do- dzianek dotrzemy do Wyborga.
wyb~JaJąc przed obrazem św. TróJcy, rozstaniem ...
mami miasta. Potem rzednąć one zaw odpowiedzi na jego słowa,
nISkIe ukłony.
.,
.'.
- Może spotkamy się jeszcze kiedy częły, ustępując miejsca pustym pla- kołaJakby
P.ociągu zazgrzytały nagle na szyWO<?d z8:br~ł. wahz~I ~ zeszll, me w życiu! - wyraziła przypuszczenie ::om i polom. Coraz szybciej, coraz
nach, pocię.g zwolnił gwałtownie biegt1
?gląda]ąe SIę lUZ ~ SIebie do czeka- Natasza. - Wiesz, wyznam ci, że po szybciej!
i, tłukę.c wagonami, zatrzymał się w
Jącego ~uta. Jec~ah sZ'ybko przez sIa- przeczytaniu pamif,'tnika mojego ojPiotrograd zostawał coraz dalej za miejscu.
bo OŚWIetlone uhce mIasta. . ,
ca, w którym późno dopiero obudziło podróżnymi.
- Co to za stacja? - zapytał sir
Na d~orcu panowa.ł ozy.WlO0Y- się poczucie narodowości i któr z caŻegnaj, rodzinne miasto!
John.
ruch. Krązyły tłumy ludZI, przYJezdnI,
y
- Stanęliśmy w szczerym polu wyjeżdżają.cy i odprowadzający. Przy
odpowiedział drugi pasażer i pytająco
wyjściu na dworzec
stał posterunek
spojrzał na Wooda.
krasnogwardie.iców, sprawdzający bi- Obawiam się ... - mruknął tamlety, przepustki i dowody osobiste.
Pociąg
mknął
przez ciemną noc, Nie! Ten rachunek nie może siQ zga- ten niewyraźnie.
Na peronie podszedł do "Vooda ,ia- turkocząc miarowo po szynach. Od dzać.
Wyjrzał również przez okno, a pokiś człowiek i służbiście coś mu zamelmiarowego kołysania i monotonnego
- Tak! - mruknął Wood. - Mu- tem, zwracają.c się d.o swych towarzydował. Wood oddał mu walizki, które stukotu senność og'arniała pasażerów.
simy się przygotować na niespo- szy, rzucił twardym tonem, w formie
sam dotąd nosił, i skierował się razem Zmęczone powield opadały ciężko na dzianki.
rozkazu:
z paniami za nim.
oczy i sklejały się w niespokojnej
Pociąg
mkną.ł dalej.
Za oknami
- Pro,szę wejść do SW.oich przedziaNiepokoje księżnej okazaI~T się płon drzi3mce, troski i zmartwienia odsu- przelatywały dalekie światełka i o- łów, panowie.
ne, bo miejsca w wagonie były zarezer- wały się na plan dalszy ustępują.c gromne. ciemne przestrzenie.
Sam otworzył drzwi przedziału, w
wowane i czekały na podróżnych. Była miejsca powikłanym, wiążącym się
Do Wooda zbliżył się jeszcze jeden którym spały panie i wślizgnął się d.o
to, zdaje się, jednak zaf'ługa nie tyle nierlorzeczni e sennym marzeniom.
pasażer, młody, przystojny chłopak.
niego cicho.
zarządu kole.iowego, co ludzi, którymi
- \Vszystko, zdaje się, w porządku,
Księżna Bał?kina i Tania drzema- Obawiam się, sir Johnie, że podysponował Wood. SŁało ich kilku w
pułkowniku! odezwał się. Jakoś
ły na kanapkach przedziału. Ale vVood
żą.dana przez pana przygoda się zaczykOł'ytarzu przed zarezerwowanym przeta nasza podróż do krainy niespodzia- na! - powiedział starszy pasażer do
czuwał. "Vymknął się cicho na korydziałem i nie dopuszczali doń nikogo
nek, jaką jest RosJa, skOl'lczyła się bez swego towarz)'sza i pociągnał go do ~a,
tarz i zapalił fajkę.
z licznych. pchających się natarczywie
żadnych niespodzianek.
Jakiś człowiek, stojący w korytasiadującego z przedziałem BałYkinych
pasażerów.
- Taki pan tego pewny, sir Joh- przedziału.
rzu, z pozoru zwykły sobie pasażer,
- Musim~r pomieścić f'ię we troie w starszawy Jegomość, usunął się z sza- nie? - uśmiechnął się \Vood.
- Czy stało się co, pułkowniku? tym l>rzedziale - rzekł z uśmiechern cunkiem robiąc mu miejsce przy ok- Oczywiście! Jestem powazme spytała Tania, obudzona nagłym zaha\Vood, lokując walizki na pólkach. rozczarowany. \Vybierając się na tę mowaniem pociągu.
nie.
Nie jest to luk~us, ale. jak na obecne
-Wood pykał niedbale fajkę. Ni~ wyprawę z panem, spodziewałem się
- Zdaje mi się! - odparł sp.okojc:iężlde cMSy.
zupełnie przyzwoicie.
odrywając oczu od okna,
zap.atrzony ki!k~ przynajmniej bójek z ban dy ta.- nie "Vood. \V każdym bądź razie,
Teraz ramQ paniom u7broić się w w śCieląc::J. się za oknami ciemność, l1!-1, JakichŚ sensacyjn~'ch porwań, u- }(siężniczko, cokolwiekby się teraz stacierpliwoM i c7ekać spokojnie, aż po- rzucił od niechcenia pytanie:
clCczek, pogoni. A tu nic! Zabawiliśmy ło, niech pani będzie spokojna, zachoeiąg
rus"y. Najlepiej b~dzie WYClą
się t.rochę w prywatnych detektywów wa zimną krew i ufa, że wszystko bę
- Jak tam? Nic podejrz.anego?
gn~ć
się
wygodnie
spróbować
w Piotrogradzie, śledziliśmy jakichś dzie dobrze.
- Spokój! - odparł podróżny.
- Czy m~'śJi pan, że grozi nam jadrzemki.
ludzi, ale to wszystko niewinne 'zabawAle i spokÓj jest podejrzany.
- Dok~n'llje J}aD naprawdę cudów - Nie widzieliście nikogo z tam- ki. Od biedy możnaby sobie zaaranżo. kieś niebezpiecZellstwO? - zaniepokoilit się Tania.
entuzjazmowała si~ kr--iężna. B~-ł.am
wać coś podobnego w Londynie.
tych?
- Niech pani b(,'dzie spokojna! _
przygotowana na to. że będziemy po- Ani cienia. Żadnej znajomej twa.. - Żałuje pan swej POdl'ÓŻY do :10.pel'
w':1.du.il!c~·m tonem odparł wymijadróżować stojąc na korytarzu!
rzy ani na dworcu, ani w pociągu ...
SJI? - zapytał z uśmiechem Wood
Pociąg
r7.eczywiście
bYł przepeł
- Do licha! - mruknał \Vood. swego młodego, pełnego werwy towa- J~co.
Przpbuc17.ila sic:' równieź kSiQżna i
niony. Lun.zie \Voona potrafili jednak Najgorsze .i est niebezpieczeństwo, cza- rzysza.
zręcznie bronić clostf,'pu do przec1zialu,
jące się w mroku.
ie można mu spoj- No. tego nie powicclzialem. Było 7.::ll1i('pol"ojona pocl(,s7.1a do okna.
. - .Co.~ si? stało! Wzdlu7. p{)ci~gu
bo mimo natłoku żaden intt'Uz nie pró- rzeć w twarz.
kilka momentów eksc~·tujących. No,
blegU,lu JUC~'s ludzie z latarkami.
bował wtargnać do ich przedziału.
- Stawi.am dziesięć na jeden. że
przrde wszrstkim lHlział w "'rpra. -:- Zapew~E' jakaś nadzwyczajna reZden('rwowanie przoo podróżą nie oni coś szyku.ią - ciągnął podróżny. WIe. którą pan kieruje. lordzi e Highwpływało zbyt (]oclatn;o
na rozmowTo przecież niemożliwe. żeby tak way, Jest <lla mnie prawdziwym za- WIZJa w pOCJl,lgu - wyrazi! spokojnie
ność
poctróż""ch;
każr!r ul,if,'ty h~"1
nagle 7.J'ezrgnowali i ustąpili hez wal- SZc7.~"tr.m . Pan jest nirmal Ipge·ndarn;;J. przypm;zczenie \Vo.od . - Na 1.0 musiJ;wymi m~'~lllmi, tote:iJ rozmowit nie ki. To byloby 7.byt si01ankowe. \V o- po~tncl::.J. w Loncl~' J1 ir. O cl:l\\'n~' cil TH11'I. mr być Pl'znwtowani, podróżuinr w
hardzo !'ie kleiła.. Irląc r.a rad~ \Voocla statnich 1.\'godniacll ];;rąż~'li ciąg-lo w s)\Jrh przygodach w Rosji krążą le- 1yrh rzaRn"h po Rosji. Proszę siQ nie
obawiać! Nic pumom nie grozi.
p.anie rozłeżyły podl'óżne koce i ulo- pobliżu, czaili się, gotowali do skoku gendy .. ,
(Ciag- dnls7:v nastl;\pi)
łego

:rem
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Walka o klejnoty
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Pola[y

wParagwaju
'Nasi rodacy wyróinfają sie ruchliwoŚ(ią organizacyjną i wysokim poziomem kulturalnym
I

Przeszło cztery miliony Polaków żyje
poza granicami Ojczyzny. Przeszło cztery
miliony Polaków wiedzie za granicą ży
wot ciężki, godny pożałowania, w pocie
czoła pracując na chleb codzienny. Umę
czone trudem POWszpdllim tęsknią polskie
serca za Ojczyzną. Tęsknią do pól pło
wych żytem, do chat pokrytych słomianą
strzechą, do ludzi, z którymi wiązała ich,
zdawało się że na zawsv.e, nić wspólpracy
i - krew. Polska krew.
.
Nie zapomnieli na obczyźnie o Pols·ce.
iVV chwilach, kiedy ręka opada ze znuże
nia, kiedy na oko ciśnie się łza niewysło
wionego smutku - wtedy myśl ich biegnie do kraju - do swoich ...
Kolonia polska w Południowej Ameryce,
w Para!:waju
Jest dość liczna - składa się bowiem na
nią blisko dwa tysiące rodzin, pochodzą
cych z Polski, a więc Polaków i Ukraiń
ców. T ajwięcej Polaków mieszka w mię
dzynarodowej osadzie "Fram" (leży ona
między rzeką Paraną i T:\kuarą), zajmującej przeszło 800 km kwadr. Polacy, stan.owiący tam grupę 780 rodzin, skupiają
Się w organizacji "Jedność" i mimo, że
znajdują się

wy, gdzie prz€'bywa 40 polskich rodzin.
Większość kolonistów z Polski stanowią U!U'ai~lcy, kt?rych. m~;lna p.odziel!ć
J?-a dWIe gI ~py. PI?T\."S.Za, która hCi':e):>me
Jest stano" czo lIczmcjsza, sldada Się z
elementu narodowo bardzo slabo, albo
nawet wcale, uświadomionego. Do Polski
odnoszą się życzliwie dają się więc
skłonić

(ztery lata

l

do współpracy gospodareutł I kulturalnej
z PolakamL
Nierzadkie też są przykladY tendencyj
asymilacyjnych w duchu poJ!kim wśród
rodzin ukraińskich.

Warunki bytowania PQlskie.i kolonii s~
niekiedy pomyślne, i wobec widoków wydźwignięcia się szybkiego Ameryki Połu
dniowej z kryzysu, wydają się rokować
wcale dobre nadzieje. Do pomyślnych

Druga część Ukraiiiców - to element
wrogi polskości, to nacjonaliśd ukraińscy.

wości usto!lunkowanie
gwajskich.

przypuszczeń upoważnia też pełne życzli
się

władz

L Welm_

wszafie
pod stosem sukien i bielizn

ukrywał si~

Niesamowita historia żołnierza szkockiego podczas wojny światowej, który wskutek
swych przeżyć zupełnie osiwiał
W związku z licznymi wędrówkami
b wojskowych angielskich na pobojowiska w departamencie Pas de Calais, przypomniano sobie niezwykłą historię weterana pułku szkockiego Highlanders'ów
Patricka Fowlera.
Dwadzieścia lat temu w sierpniu szeregowiec Fowlcr z 11 pułku, został odcię·
ty od swoich i znalazl się na terytorium
zajętym przez Niemców. Traf zrządził. że
zaraz spotkał pOCZCl\Vf'gO drwa la Francuza, który zgodził się wynaleźć mu bezpieczne schronienie. Fowler postanowił
przy pierwszej sposobności uciec do Holandii, a stamtąd do ojczyzny.
Drwal zaprowadził go do domku niej akiej pani Gobcrt. Jedna z jej córeI.: wpadla na pomysł ukrycia żolnierza w komórce pełnej sukien i bielizny. Komórka,
zastępująca szafę, pozbawiona byla okna
i połączona była ukrytymi w ścianie

drzwiczkami z s)'llialnią. Fowler wierzył
że popas jego potrwa najwyżej
dwa dni, wlazł więc do ciaRnej klatki
i ulożył się do snu na materacu, ulożo
nym pod sukniami.
Rano przyniesiono mu gorącej kawy
z chlebem. Mógł wtedy rozprostować
zdrętwiałe nogi i odb)'ć krótką przechadzkr. po przyll'glym pokoju, podczas gdy
obydwie
panny
pełniły
straż
przy
drzwiach. \V ciilgu pierwszych dni wię
ziCJ) wysypiał się za wszystkie czasy, nieraz jednal;: miał ochotę rozwalić drewniane ściany i wyrwać się na świat. Stal
godzinami w ciemnej szafie i gimnastyk(,wał ze3ztywniałe nogi. Nie mógł nawet
marzyć o ucieczce, gdyż wieś Bertry pe~
n~ była niemieckich żolnierzy, a w poblIŻU domku pani Gobert urzędo,:vał sztab.
Z czasem przywykł do dZIwacznego
trybu życia i obmyślił chytre sposoby
święcie,

w dość ciężkfeJ sytuacji flnansoweł,
wybudowali własn~' .,Dom Polski" - oraz
pierwszą szkołę polską. "Jedność" jest
to\varzystwem ruchliwym nietylko w dziedr.inie gospodarczej, lecz także kulturalnpj i oświatowej. Ruchliwość ta sprawia,
że Polacy, stanowiący w Paragwaju około
5 procent ludności, pociągają ku sobie w
i
dużej mierze żywio! sztucznie od Polski
Oderwany, a więc część Ukraińców. Na
odcinku gospodarczym praca ta postępuje
naprzód. Towarzystwo "Jedność" porozumiało się z wielkimi towarzystwami handlowymi w sprawie
racjonalnej sprzedaży bawełny,
uprawianej przez polskich osadników. Z
pomocą polskiego konsulatu
utworzono 1 _
filie PaI1stwowego Banku Rolnego i wielkich firm handlowych w celu obniżenia
ceny narzędzi rolniczych .
. Wśród polskiej kolonii panuje naogól
bieda, szczególnie wśród osadników nowoprzyb~łych. K<!lonista, przybywając do
ParagwaJu, zastaje swój grunt całkowicie
BLIźNIACZK.I
zarosły dzikim, południowym lasem, przez
WIEDEŃSltIE
pewien czas więc wiedzie żywot ciężki, aż
Elfl'ieua Agusta i
wreszcie trud, wlożony w ziemię, wyda
Augusta Elfrie.h
odpowiedni plon.
Sejvel są podo\)Po drugiej stronie rzeki Talmara leży
no najbardziej do
siebie podobn v-mi
kolonia Domingo Bado,
bliżniaczkami.
którą zamieszkuje 150 rodzin, pochodzą
Mają one to samo
cych z Polski. Kolonia ta jest szczególnie
ciśnienie
krwi,
biedna, większość bowiem kolonistów statą samą wagę, tę
nowi!\ nowoprzybyli osadnicy. Kolonia ta
tno serca, wzrost,
posiada szkołę państwową.
tonację głosu, odNa wschód od Fram leży Russo Pukai,
cisld palców i
gdzie mieszka 200 rodzin z Polski. Prócz
na wet ten sam
Polaków mieszka tam także nieliczna
smak.
garstka Rosjan, przybyłych z Francji. Położenie polskich rolników jest tam - t
chwilowo - ciężkie. Russo Pukai sąsia
duje z kolonią Sendowa,
zamieszkałą w przeważającej ilości
przez kozak~w dońskich.
Wychodźcy z Wolynia mieszkają w
kolonii już dość starej, zwącej się "Nowy
~ołyń". Polaków jednak mieszka w niej
Uczeni nie nwgą wyjaśnić tttjenu'ticy
niewielu, większość bowiem stanowią
Jedną z największych tajemnic przy-dłuższy czas w tych okolicach, badając
Ukraińcy. Kolonia ta pod względem materialnym przedstawia sie bardzo dobrze. rody jest "wyjący piasek" w pustyni Ka- osobliwe .własno~ci piasku.
ObeCnIe wrÓCiła do Johanesb';lrga nowa
M! odległości trzech kilomerów stąd leży lf1hari, znajdujący się w Polu dniowej
osada· nowozałożona, chwilowo bez naz- Afryce. Niezliczone wyprawy bawiły przez wyprawa towarzystwa geografIcznego w
Afryce. Prezydent tego towarzystwa wraz
z czterema asystentami bawił przez kilka
miesięcy w pustyni,
pragnąc wyjaśnić

n Wyją[y
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piasek" wpustyni Kalahari

niezwykł/\ tajemnicę.
Gdy pies pędzi przez pustynię Kalahari, powstaje halas, jak gdyby nadciągał

huragan. Kroki ludzkie na piasku powodują ogłuszaja,ce grzmoty. Mimo usilnych
badań uczeni nie byli w stanie wyjaśnić
tego Diezwykłego zjawiska. Postawili jedynie twierdzenie. iż piasek w tej pustyni składa się z czystego kwarcu, przy
czym poszczególne ziarenka tak ułożyły
się wobec siebie, że najmniejsze ich poruszenie powoduje silne wzmocnienie niedosłyszalnych zazwyczaj dźwięków.

urozmaicenia monotonnych dni. Naprzyi obserwona maszy~
nie. Z pomocą sznurka zamykał natychmiast drzwi, gdy w sieni rozlegl się szelest kroków. W nocy łaził po nieoświetlo-:
nym pokoju i wiódł ciche rozmowy z wła
ścicielką i jej córkami. Musiał jednak
zachowywać się jak złodziej, gdyż nikt
z domo:wników, oprócz trzech pań Gober!.
nie wiedział o jego istnieniu.
Pewnego razu Niemcy zażądali od
mieszkańców wydania wszystlticb ucil'kinierów. którzy korzystają z ich gościny.
W przeciwnym razie władze zarządzą
szczegółowa, rewizję domów. Angela nic
o tym nie powiedziała Fowlerowi. PÓŹ 
niej dopiero dowiedział się, na co był narażony. Żołnierz angielski, który ukrywał
się we francuskiej rodzinie. został wydany
przez jedną z kobiet. agentkę wywiadu
niemieckiego i przypłaCił to śmiercią·
Wyekspediowano ową kobietę do Niemiec, gdzie niebawem umarła w tajemniczych okolicznościach.
W pewnym okresie, w domu p?-ń ~o
bert rozkwaterowa.ło sie ośmiu memICCkich żołnierzy. Skończyły się więc nocne
spacery po pokoJu i rozmówki z Angelą,
nieszczęśliwiec siedział w szafie pod stosem sukien cichy i wystraszony jak mysz
na pudle. Wystarczyłoby jedno kichnięcie,
,;,eby spowodować katastrofę. Nie tylko
Fowler, ałe zacne jego opiekunki rozstrzelanoby bez pardonu. Straszne to były
dnie i noce. Fowler podczas jednej z takich upiornych nocy osiwiał, a twarz jego zeszpecił nel'wowy tik, od którego się
już nigdy nie uwoinił.
Po czterech latach pobytu w tak niecodziennych warunkl\ch Fowler usłyszał
dzikie wrzaski, 'miechy i radosne śpiewy.
To szalała ludność oswohodzonego od
Niemców miasteczka. Fowler wybiegł na
ulicę, ale zachowywał się tak niesamowicie, że go angielscy tołnierze aresztowali
i zaprowadzili na komendę. Nagle więzień
wyrwał się eskol'a. i rzucił się na szyję
jakiegoś oficera .".. mundurze szkockich
Highianderstów. Żołnierze tylko dlatl'go
nie strzelili do "zamachowca". że się obawiali, iż zranią ofkera. Później, gdy się
wyjaśniła omyłka, nie było końca powitaniom i libacjom, na cześć .. bohatera"
wielkiej wojny. Dzisiaj Patrick Fowler
jest rządcą w m..jątku emerytowanego
pułkownika Highlanders'ów. MademoiseJle
Angele nigdy nie wyszla za mąż j w dalszym ciągu ślęczy nad maszyną do szvcia w cichym domku w Betry, ale n'ie
potrzebuje zbytnio się przeciążać pracą,
otrzymując od r~<kJ angielskiego sluomną emeryturę. No, a historyczną szafę
można oglądać .".. muzeum wojskowym
w Lambetlt.
kład uchylał troszeczke drzwi
wał piękna, Angelę, gdy szyła

Dług pieniężny mOŻDa odsiecłzłe~
Cała

y; Neqx>1u

para-

NOWY TORPEDO WIEC WLOSKI
odJ>yło eł~ wodowanie nawego torpedowca W'łoslrlere
Jf~jd-4• • Ulad ~ . ~~akW.

"Pleładr',

który

praosa duńska rOZJpisuje się szeroko o osobliwym wypadku, jaki wydarzył
się w miejscowości Garde w Jut1landii.
Jeden z tamtejszych gospodarzy został
skazany na tydzień aresztu za spowodowanie katastrofy samochodowej. W,skutek
slabych wyników żniw gospodarz nie posiadał ani pieniędzy, ani też cza'8U, by móc
karę odsiedzieć. Udał się przeto do s.wego
sąlSiada, który był mu dłużny 50 koron i
zaproponował mu wzaroian za splacenie
długu pobyt zastępczy w areszcie więzi ennytD1. Zgodnie z życzeniem gospodarza są
siad jego odbył karę więzienną i w chwili
zwolnienia go do domu wykazalo się, że
aresztan1em _je był wJaściwy skazaniec.
Naczelnik więzienia zlożyl wobec tego
wniosek do ministerstwa sprawiedliwości,
które w najbliższym cUlSie z,ajcmie się
~ ~.. )'ją,tkow, apxaw,"

W

Sl~ON1<.CZ

TEJ I\ ĄLrF()R~II
DalWet latarnie kWitll~

