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Wydanie

Syzyfowe prace

SocJaliści,

czytajcie lewicową prasę!

KIlO i~li~[i~ ~uiat· Ra~inowi[1, tOIO 1

Jak zamknąć w więzieniu 90 pet zwolennków gen. Franco - Tego nawet Stalin zrobić
nie potrafi - Groźba grubej kanalii
L 6 d Ź, 28 września
bundowcy i inne żydow
skie pismaki ciągle nawołują. do wojny
w obronie "ludu hiszpanskiego", a jednocześnie ryczą, ż etylko oni dbają. o
pokój. Jak mogą te dwie rzeczy ze sobą pogodzić, to już ich rzecz, ważne
jest natomiast stwi6lI'dzić, czy rzeczywiście czerwoni bronią ludu hiszpanskiego p:rzed jakimś niebe'zpieczensiwem czy obcym najazdem?
Hiszpania walcząca w obronie ludu,
to właśnie Hiszpania walczą-ca z s0wieckimi naj eźdźcami, wspieranymi
przez francuski "front ludowy", czeskich komunistów i awanturnicze szumowiny całego świata. Hiszpania czeka na wyzwolenie, które nadchodzi
wraz ze ZWYCięskimi wojskami generała Franco, czeka niecierpliwie, bo
czerwony tenor staje się coraz krwawSocjaliści,

P. K o c: - Rozpacz! go w górę!

nie sposób

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

pchną.ć

P. Oziadosz ustępuje?
War s z a w a (Tel.wł.) Przybył w
sprawach służbowych woj. Dziadosz.
W zwią.zku z tym rozeszły się :pogło
sid, iż nie wróci na swe stanowisko.
(Pisaliśmy już o tym parokrotnie red.)

Zaprzeczenie p. Bartla

Czy"itby nie

Ks. Prymas u Prezydenta?
Śmigłym-Rydzem.

Ks. Prymas miał podobno przedstaswój punkt widzenia na sprawę
konsolidacji narodu oraz na drogi,
wiodą.ce do tego. (w)
wić

Nowa partia
War s z a w a (Tel. wł.) Wytyczne
Polskie.i Zjednoczonej Demokracji, ;której szkieletem ma być połą.czona partia Ch. D. i NPR, ułożone będą. z tez
programowych obu stronnictw. Do zarzą.du PZD mają wejść w równej mierze przedstawiciele Ch. D. i NPR. oraz
szereg osób, stojących na gruncie zasad chrześcijansko-narodowych. (w)
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~kiej. lewic'y - "So~id~!dad Obrera"
\"Sol~darn~ć Ro?otmcza) w n~merz~
z . dma 12 sIerpma rb. mIędzy mnymI
pIsze: W'ród
. od hl
aD.skłego 90
H
s
nar u
są
na 101 oczekuje tylko na Odpowiedni
moment, aby opowiedzieć sł~ za fa8ZJStanli. Jest to troch, za WIele, aby
zamkn~ loh wszystkich do witzlenla ••• ,
1asne.
.
.
1~t t? wYH!tek z ar.tykulu pt. "Zmszczye IHątą. .kol~mnę , '! któl'Y1;D aut~r Z8iStanawI~ SIę !lad nlclodaml walkl. ze z~olenn~kaml gene-~ała Franco,
mUl:szkaJącymI na t~rytorIum cZ?~o:
nyc~, a !lazywanyml ,",!, oo.ISZ~wICkle]
prasIe "PH}tą. kolumną. . UWIęZI'Ć 90 pet
ob!rwa.ieli - to rzeezywiście przekra-

•

'miała się odbyć Ul

cji'l -

czasie nadchod~ącej kandenPrzypus::Iczalny term,in rozprawy

Kra k ó w. (Tel. wł.) W Sądzie Okr.
w Krakowie ogłoszona została lista
rozpraw, które odbędą się w najbliższej
kadencji. Kadencja ta rozpoczyna się
w dniu 16 p,aździernika, a konczy 4
grudnia rb.
Wywolała ona olbrzymie zainteresowfł.nie ze względu na szereg ciekawych i głośnych spraw, które znajdą.
się na jej wokandzie. Sensację jednak
wywołał brak w terrminarzu procesu
inż. DoboszyD.skiego. Proces Doboszyńskiego prawdopodobnie rozpocznie się
po wyczerpaniu wszystkich spraw, tj.

Z

dopiero 6 grudnia.
Nie jest również wyznaczony termin
procesu żydowskiego działacza lewicowego, dra Drobnera i nie wiadomo obecnie, czy jego sprawa będzie w tej
kadencji rozpatrywana. W pozytywnym wypadku stałoby się to dopiero
po ukonczeniu prooosu inż. Doboszyń
ski ego. Nie jest również wykluczone,
że w kadencji tej znajdzie się pod koniec rozprawa przeciwko głośnemu
bandycie Stani-sławowi Żelaznemu, uczestnikowi napadu w Krakowie przy
ul. Andrzeja Potockiego. (kg)

dożynel( W Łodzi

Aersztowanie 3 policjantów
za wymuszanie zeznań
przez bicie
G r u d z i ą d z. (Tel. wł.) Jak się
dowiadujemy, w WIęzIeniu przy ul.
Budkiewicza osadzeni zostali W areszcie trzej policjanci z powiatu grudziądzkiego i to na zarządzenie prokuratOl'a sądu okręgo\"ego. Zarzuca im
wymuszanie zeznan "przez bicie.

. Echa strajku

chłopskiego

Kra k ó w. (Tel. wł.) Na terenie
Małopolski , po strajkach chłopskich,
zwalniani s ą obecnie z aresztów działacze Stronnictwa Ludowego.
M. i.
zwolniono w Tarnowie dra Dykdonia
i Kołodzieja z Dębicy, Darmobita i
I\al'czmarzn. 7. Moś cic ora z " Titaszka,
prezesa Zwią zku l\flod z ież y Wiejskiej
w Małopolsce "Znicz" i wiceprezesa
Kwiecienia. (w)

I

cza. możliwOści nawet tych, co wyszli
ze szkoły Stalina...

*

I

Sprawy Ooboszyóskiego
brak na wokandzie sądowej I

War s z a w a (Tel. wl.) ·Prof. Bartel po powrocie z Karlowych Warów
kategorycznie zaprzecza, aby miał rozmawiać w czasie swego pobytu w Czechosłowacji
z przebywają.cym tam
Wincentym Witosem. (w)

War s z a wa (Tel. wł.) W kołach
poli t.ycznych rozeszły się pogłoski, iż
J. E. ks. Kard.-Prymas Hlond rozmawiał z Prezydentem, oraz
z marsz.

:liiLII_Uml,.l~
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A może to tYlko "endecy" tak pisą.,
może to kłamstwo?
Głos oddajemy organowi hiszpań-

Widzą.e, że w miarę coraz to nowych zwycięstw wojsk nacjonalistycznych reszta gruntu usuwa się im na
. P'IreneJs
. k'lm .spod . n óg, Sopo'ł Wy'SpI~
wiety dą.zą. do wywołama WOjny europejskiej. . Wzywają Ligę Narodów
przez usta swego walenckiego przedsta..
wiciela do jak najeneTgi-czniej.szego
wystą.pienia przeciwko "faszyzmowi";
mając nadzieję, że w ten sposóbsprowokują. naCjonalistyczne państwa do
wojny. Gdyby się to jednak nie udało,
grożą. wszy5tkim państwom europ ejskfm rewolucją. wewnętrzną.. Słynny,
Largo Caballero, populal-nie zwanYI
"largo canalleł'o" (gruba. kanalia), rzucił już tego r<;>dzaju groźb~ pod adre-cal . Europ,..~

S6m

ej
•
..leśli Liga; NarOd6w OdmOwI !ideC"Y"dowanej akcji na rzetz czerwonej
Hi,szpanii, zażądamy 00 Międzynaro
dówek, aby rozpoczęły we wszystkich
krajach "akcję bezpośre-dnią.", która.
zmusi rządy :pai::.~~w demokTatycznych do wojny przeciwko faszyzmowi ..."
A parY'ski "Gringoire" pisze o tym
wystą.pieniu w sposób następujący:
"S~owa te nie są ż. a,dną. nowością..
Nigdy CabalIero nie ukrywa;}, że prs,.
gnie, aby z hiszpańskiego konfliktu
wynikła wojna europejska. Wia.domo też, że na zjeździe międzynaro
dówek r-awodowych w Paryżu będzie
się on domagał uchwały w tym ki&runku, 00 napewno osiągnie. By}
więc on jako gość we Francji bardzo
niepożądany. Należało go jako uoczyncę niezwłocznie odstawić do gra,nicy ..."

Nie odstawiono. Ludzie reprezentowani przez prawicowy "Gringoire" n~?
mają juŻ nic, albo niewiele we FranCJI
do gadania ...
I wojna się prawdopodobnie z-bliża.. .... .
Kogo zatem idziecie, Rabinowicz,
bujać pacyfistycznie, kogo?
Dla kogo, Lewin, idzi.e-cie być za
obroncę ludu hiszpan·skiego, dla małych dzieci, co? ..
Socjaliści, Polacy o przekonaniach
socjalistycznych, którzyście się jeszcze
moralnie nie dali obrzezać, czytajcie
lewicową prasę!
Czytajcie uważnie!
Słowa Largo Caballero, wyżej przytoczone, nie zostały wyrp.yŚlone przez
"faszystów", le·cz rzeczywiście zostały
wypowiedziane, a przedrukowała je
prasa lewicowa! Lewicowy "Solidaridad Obrero" sam musiał przyznać, po
czyjej stronie są. sympatie 90 pct Hiszpanów ...
Socjaliści, czytajCie uważnie lewicow~ prasę... no i przestancie "zalewać"!
\

Lotnicze rekordy
transatlantyckie

l
"plon

Bieśmy,

plon.M."

L o n d y n. (PAT) \Vczoraj o godz.
8,14 w~T ląclowal w Pornes przybyły z
Botwood
brytyj ski
wodnosamolot
"Cambrio" ustanawiają.c nowy rekord
przelotu Atlantyku: 10 godz. 33 min.
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Wrzenie rewolucyjne
w .,czerwonej flocie

SpOU'od01('ane t:iostalo ln'~et:i 1ic:~ne aJ'e!$~towania wśród ~alóg
bols~etL'ickie.j floty na Baltyl-:-tt
L e n i n'g r a d (ATE). Flota "czerwona" na Morzu Bałtyckim otrzymała
zupełnie niespodziewanie 20 bm. rozkaz wypłynięcia na powtórne manewry. Wzięły w nich udział jednostki
różnych typóW oraz eskadry powietrzne. Manewry odbywały się pod kierownictwem komendanta "czerwonej"
floty bałtyckiej, Isakowa.
Zarządzenie drugich manewrów zostało spowodowane wrzeniem wśród
llłarynarzy ' i 'oficerów; ' wywołanym
przez dokonane ostatnro liczne aresztowania wśród załóg floty bałtyckiej.
Najsilniejsze wzburzenie panuje na

krążowniku "Marat", który jak wiadomo brał niedawno udział w wielkiej
rewii morskiej, urządzonej z okazji ko-

ronacji króla angielskiego, Jerzego VI.
Załogę po powrocie z Anglii poddano.
gruntownemu przesianiu, przy czym
dowództwo krążownika zostało rozstrzelane.
Powtórne manewry urzą,dzono specjalnie w tym telU, aby odwrócić u" .. agę załóg statków wojennych od politycznych przesunięć pl'zeprowadzanych' warmii i flocJe przez władze
ZSRR.

ozakończenie wojny wHiszpanii

Liga Narodóte po~olltanie 'w tej sprateie be~ inic,jatywy,
lat·wić 'l'najq to natomiast A.nglia, Francja i Wiochy
G e,n e wa. (Tel. \VI.) W kołach dobrze poiformowanych mówi się, iż 'Liga Narodów nie będzie miała w sprawie hiszpańskiej nawet formalnie decydują.cego gło$u,
..
. Zagadnienie to jest przedmiotem
narad Rzymu, Paryża i Londynu. Anglia i Francja pragnę. tylko, aby Liga

~a

Narodów nie utrudniała układów, które są w to}l'U. Francja i Anglia mają podobno z-aproponować
Włochom
odwołanie części ochtników, równają
cych się ilościowo brygadzie międzynarodow-cj, walczę.cej po stroriie \Ya·
lencji.

Echa zamachu bombowego

'generała Pretelat
Za'łłłachowcy nie d 'oJ(,onali swojego niecnego c~ynu, gdy~ ~o-

na

stali splos~eni

p a ryż. (Tel. wł.) Przypadkowo
- jak już pokrótce donosilIśmy - odkryto nowy zamach bombowy, tym
razem wymierzony przeciw byłemu gubernatorowi wojskowemu :paryża i
.c·złonkowi Wyższej
Rady Wojennej,
:geI1, 'Pretelat. ·
' ... c '.
~ '._ •.; ,
.C- .-0 goaz1n-ie'8 raDO' j-Men nnleszka:ń'.eów- domU" ,.Z(l.l1Wa:i.ył -przed 'drzwiami

mieszkania gen. Pretelat podejrzany
p.akunelt. 'Zawezwano policję, która
stwierdziła, że w paczce znajdowała się
bomba. Do wybuchu nie doszło tylko
dzięki temu, że lont, podpalony zbrodnicz/'J; ręką, zgasł. Opinia publiczna
obur.z ona jęst wiadomoscią o tym nowym- '~z.atnachu.
...
' ;.ł

II

,Gen. Franco .potępił
incydent W Breście
. !

Mjr Troncoso ::iostal
H e n d a y e. (PAT). Mjr Troncoso
został
złożony z urzędu.
Prawdopo4iobnie następcą. jego będzie jeden
S generałów, gdyż władze powstallcze
uwatajQ., że dowództwo graniczne jest
posterunkiem bardzo ważnym.
Stanowisko to objąć ma generał,
przeniesiony nieda\vno do rezerwy, ·uważany w
cz-asie wielkiej -wojny· za
przyjaciela gen. Franco. Ma 9~ za sobą
wspaniałą karierę w Afryce i należy do
umiarkowanej grupy warmii.
. Przedstawiciel dyplomatyczny rzą
du powstańczego odbył doniosłe roz-

mowv z ambasadorami Francji i Anglii, ,vobec których oświadczył w spo"ób pólurzędowy, że gen. Franco ubolewa, iż mjr Troncoso zatrzymany został w ,:v arunkach,
uważanych przez
władze w Salamance za nieprawidło
we, co utrudnia mu wyrażenie rządo
wi francuskiemu pełniejszego przeproszenia.
Przedstawiciel gen. Franco potępił
l<ategorycznie incydent w Breście, aczkoh~iek uważa go za mający znaczenie
drugorzędne, ponieważ ek!'<pedycja ta
pOdyktowana została względami patriotycznymi i szlachetnymi.

lot'l1~ct:ie

.

na' Na."/ci'l'I. - .p ,,.~e(l ofen,fIY'ł(\({ japo{,sk({
na froncie st:ian.gJlajsldm,

N a 11 kin . . (PAT)' 30 samolotów
japOllskich dokonało wczoraj nalotu
na Nankin i zrl':uciło bomby na lotnisko i arsenał. IloŚĆ ofiar nie. je~t nar81':ie znana.
S z a n g h a j. (PAT) Wczoraj rano
wystartowało około 15 jap011gkich samolotów z Jang-Tse-Pu w kierunlm
Nankinu. Brale wiadomości o działa
niach tej eskadry. .
Przedstawiciel japońskich kół woj_o
skowy ch oświadczył, że na odcinku Lotien posunęły się wojska japońskie o
500 m naprzód. Postępy wojsk japoó.akich sę. niesłychanie utrudnione
• skutek przewagi liczebnej Chińczyków.
Szanghaj. (PAT) Agencja Reutera donosi: JapollSlta artyleria ostrzeliwuje w dalszym ciągu gwałtownie
pozycje chińskie na froncie 'szailghaj&ltim. Jeśli warunki a.tmosfer.v..cznc

B e r l i n. (TeL wł.) Przyjazd Mussoliniego do Berlina przyjął charakter
wielkiego święta narodowego. Wszelka praca ustała.
Kulminacyjnym punktem uroczystości ma być wielk.a manifestacja wieczorna na Polu Majowym, w czasie
której zabiorQ. głos.: min. Goebbels,
kanclerz Hitler i Mussolini. Szef rząwłoskiego mówić będzie również po
niemiecku. Przypuszcza się powszechnie, że mowy obu mężów stanu
zwrócone będą. przeciwko bolszewizmowi.

b~d·ą. nada.! sprzyjać, należy się wkrótce liczyć z rozpocz~ciem generalnej ofensywy .iapońRldej;
llość wypadków
śmierci wskutek
cholery w chil18kim obozie uchodźców
- skąd donie~iono o 1.853 nowych za-

chorowaniach - w7J'osla do 300.
, T o k i o. (PA T) Amhasador W. Brytanii" w Tokio złożył u japollskiego wiceD;lihistra. spr. zagr. memorandum w
związku z tPóprzednio doręczoną. notę.'
w sprawie bómbairdowania Nankinu!.
prz~z samoloty japoilskie oraz · zwrócił
specjalnę: uwągę na fakt ostrzeliwania
głównego szpi tala w Nankinie.
G e n e wa. (PA T) N a wczorajszym
posiedzeniu Zgromadzenie Ligi Narodów -po dokonaniu wyboru Belgii na
miejsce pól~tale do Rady przyj~ło re·
zolucję komitetu 23, potępiającą bom·
bardowani~ lotnicze miast chillskielt
pr~~z samoloty japollskie,.

B e r l i n. (PAT) Wczoraj po llołudniu Mussolini wraz z ministrem spr.
zagranicznych Ciano, ambasadorem
włoskim w Berlinie Artolico i
kilku
członkami swej świty odwiedził pl'emi era Goringa i jego małżonkę w ich
posiadłości leśnej I{a.rinhall w Schorfheide w okolicach Berlina, W drodze
do tej miejscowości Mussolini b~ ł
przedmiotem m,\'acji ze strony zebranych tłumów. Przed śniadaniem gen.
Goring wręczył Mussoliniemu odznakę
honorowIJ, niemieckich lotniczych sił
zbrojnych.

e e .. .
ZheIszpans
, klej
WOjny domowej
Postępy pote~tańc6tD te Asfurii - Ofensywa "c~e)'wonych"
tv Ał'agonii

P a l' y ż. (P A T) Korespondent Havasa na froncie San tander donosi: Poniedzialkowa akcja powstańców przyniosła im dwa poważne sukcesy ·n a odcinku wschodnim . frO)ltu asturyjskiego Oddziały powsiailcó<w p09- dowódz.- ~
twem pIka Tella zajęły port BibadeselJa, ostatni ważniejszy port na wybrzeżu kantabryjskim. Inna grupa działająca na odcinku środkowym tego frontu posunęła się znacznie naprzód
wzdłuż drogi Unguera Cangas de
Onis, na odległość 8 km od tej ostatniej
miejscowości, na wysokości Covadonga.
Ostatnie walki pod Ribadesella należaly do najbardziej krwawych w całej

kampanii na froncie AstUl'ii. A taki powstańcze na port poprzedzone były niezwykle gwałtownym bombardowaniem
pozycyj przeciwnika przez artylerię i
lotnictwo powstańcze.
~ ': 'p-a. 'r.y t '(P A T) Wysł;a)mfk Hav~śa
do.nosi z Saragossy; że ofensy-\'va woj~k
'rządowych, na froncie aragOllskim nie
traci na sile, ale główne punkty natarcia zmieniają się stale. Najgwałtow
niejsze ataki rozwijały oddziały rząd 0we dotychczas na Saragossę. \V pOlliedziałek i wczoraj rano główny uacisk
skierowany był na odcinek Jaca i Huesoa, gdzie walki przybrały charakter
bardzo ostry .

•

zlo.~ony ~ ur~e.du

Z woinvchińsko-iapońskiei

Nou'e ataki

POWITANIE l\1USSO LINIEGO W BERLINIE

Wybuch W fabryce
B a z y l ea. (PAT) W jednej z tutejszych f.a bryk maszyn nastąpił wybuch kompresora. Dotychczas wydobyto 5 zabitYCh, a 11 osób ciężko rannych przewieziono do szpitala.

Zgon ostatniego krakow..
skiego weterana 1863 r.
Kra k ó W. (PAT) Wczoraj po poz kaplicy szpitala garnizonowego w Rrakowie odbył się pogrzeb śp.
l\1edarda .l\1orawieckiego,
ostatniego
weterana z r. 1863 w Rrakowie.
łudniu

Wojna wiejska
M o k s y k. (Tel. wł.) \Vłościanie
w Santa Anna. de Tiacoltengo i San
Juan de Tenhl'ac stocl':yli ze sobą.
krwawą. bitwę w otwartym polu o posiadanie pól. Po kilku godzinach walki poległo 6 włościan a 40 odniosło
ciężkie rany.
Winę
panujących 'na
wsi stosunków, wielce I':aognionych,
przypisują urzędowi ziemskiemu, który I':,... leka z urzędowym podziałem
grunt6w.

----------------

Pytanie pierwsze ankiety "t. "Jak za·
byt młodemu pokoleniu w Polsce 1", 1{t6rą. rozpisuj" "l( uri~r POl'anny"
wraz l': obietnicą. tysiąca (I) nagród. brzmi:
- Czy w związku z poprawą go!'!podarczo, zmnirjsza się brzl'obocie wśr6d
pewnić

mlod~d!,:I;y?

8 lowl' 1"11 : pl('hiRCyt no trm:lt, na JdMy
f\prawiedIi\\'ie ol1po" ieth:ieć 1I\07.e ty!1\O
ś cis l a
i p o w s z e c Ił n a staty,;(yka.

"Ku'rierowi Porannemu" z Pipidówki
ktoś odpowie t a k, a z l{oziegłów n i e.

Gilzieindziej znowu czytelnik "Kurlrra
Porannego" zagra mO:i;o w orla i reszkę,
i to rozstrzygnie o jego odpowiedzi, wywołanej mira~em tysią.ca (!) nagród.
Nie
ma mowy o tym, by w ten sposób spreparowana statystyka w takiej sprawie
miała jakąlwlwiek,
wartość.

choćby orientacyjną

I tne to kpiny zbankrutowanego Związ
ku (Młodych) Narodowców, który kieruje
"Kurierem Porannym", z młodego pokolenia i poważnrgo zagadnienia.

*

wczoraj o p. Zajqczl\Owsldm,
skazanym przez sąd w Lublinie w Spl'U,
wie z wojewodą kieleckim Dz:iadoszem.
Karodowy "Glos Lubelski" w ten t;po·
sób Charakteryzuje osobę p. Zajączko\\'
sI;:iego.
Pisaliśl1)Y

"Zaczął tępić nieuczciwość, l,aril'rowiczcst\yO, demaskować rótnych zaslużo
nych Katonów i odbijać tynk z pobi0lanych grobów. Lublin patrzy na jego W~' 
sUki od lat, widzi, jak ten stary człowiek
wysiaduje na ławie oskarżonych wszystkich moWwych sądów. TIomantyk? Don
Kichot z Manszy? Czy może po prostu
czJowiek szlachetny i uczciwy?
"Za.ia,czkowski ma w Lublinie mocną
poz~ cję mora Iną,
I to jest prawda. Sp 0Jl'czellstwo pa trzy na jego ascetyczny tryb
życia, na .irgo niezamożność, na to, że ten
schOl:owany czlo\Vi<:>k, który całe życie
slllż~'l Polsce,
nie zechciał od pa11stwa
Iluwt't. em('r~·t my. I tak już jest, że gdY
kogoś Zując7.kowski napiętnuje w prze],onanin spo]rczel'lstwa słuszność jest po
jego stronic."

"Glos Luhelski'.' przypomina sprawę
l',al'zutów, jalde swego czasu Zajączkow
ski postawił clzialuczowi "sanacyjr}{'ITIU"
Lisowi - Blońsldemu. Z pięciu zarzutów
uc[owodnil człrl'y, a za jeden nieudowodniGlly został skazany .
,,"'yt'oki<,st słuszny, bo oparty na pra\V c1:lllym wypof]ku zOfltało Z8F'
<;(OSOIl alle" jJi1'7.\' "Glo!; LuJJl'lski".
wir, l\lól'P

A U\,'agi swojr I,ol'iczy następu.iąco:
.,W oPinii społeczeństwa p. Zajączko...

ski nigdy nie przegrywa".

Numer
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Stronił S

Ossowie(ki twierdzi, że Lewoniewski żyje
N a seansie u

jasnowid~a wars~awl!lkieg()

War s z a w a. (Tel. wł.) Rodzina
znakomitego lotnika sowieckiego Zygmunta Lewoniewskjego, matka, brat
oraz szwagierka, wdowa po lotnilm
polskim Józefie Lewoniewskim, zwrócili się do jasl\owiclza inż. Stefana Os-

sowieckiego.
27. bm. odbył się pierwszy seans, na
którym inż. Ossowiecki twierdził katogorycznie, że Zygmunt Lewoniewski
jeszcze żyje. Dalszych szczegółów inż.
Ossowiecki nie chciał ujawnić. (w)

I

Nowa groźba strajku
na Sląsku i wZagłębiu
GÓr·n .icy broniq kilka

Wojewoda

Hauke-Nowak na urow Łodzi; obok
dowódca O. K. IV. gen. Langner.
łódzl{i

czystościa<;h clożynlwwych.

Ambasada Japonii
War s z a wa.
(Tel wl.)
Polska
Agencja Telegraficzna jest upoważnio
na do ogłoszenia następującego komunikatu:
"Od chwili nawiązania stosunktiow
dyplomatycznych między PolskQ. i Japonię. przyjaźń między nimi zacieśnia
ła się stale. Oba kraje doszły zgodnie
do wniosku, że jest pożądana między
nimi wymiana ambasadorów i na wiosnę rb. zdecydowano w zasadzie podnieść wzajemnie poselstwa
do rangi
ambasad. Oba rządy stwierdzają ze
szczerym 7.adowoleniem, że równoczesna zamiana poselstw na ambasady
nastą·pi dnia 1 października. rb.

Co

piszą

inni

Plotki, plotki, plotki. ..
"Czas" zamieszcza

następujQ.cQ.

wia-

domość:
"W kołach

tysięcy

kolegów

l{ a t o w i c e. (Tel. wt.) W związku
z rokowaniami o warunki pracy i placy w przemyśle metalowym na Górnym Slą.sku, związek zawodow~· robotników przemysłu metalowego powziął uchwałę, że o ile pracoda\vcy nie
przedłożą swego projektu jak się zobowiązali, do dnia 29 września, w dn.
4 października rozpocznie się strajk w
całym przemyśle metalowym.

pr~ed be~robociem,

Prezydium komitetu okręgowego
Centr. Związku Górników w Sosnowcu
powzięło uchwalę proklamowania natychmiastowego strajku, o ile by pracodawcy nie Pl,zyjęli wyroku komisji
rozjemczej, lub gdyby uzyskali zgodę
na likwidację małrch kopalni, co musiało by spowodować bezrobocie kilku
tysięcy górników.

•

Zvdosłwo i komuna · to jedno

OŚ·lVia(lc~e:"lie pJ'e~esa "Pru(!11 Polskiej" na posied~eniu Kom .isji Organi~acyjnej do wall"i ~ komun.i~n'te'lJ't w Łod~i

L ó d ź, dnia 28 września
Na terenie Łodzi istnieje organiza-I
cja, która -- jak należy wnosić z sa1l1~.i
nazwy - ma przed sobą. do zrealizo-I
wania pięknie i SZCZ) tne zadania. Or·
ganizacją tą to "Polskie Towarzl- I
stwo Kultury i Oświaty Robotniczej Pochodnia". Z jej łona po\yołano ostatuio do życia Komi::-.ję Organizacyjną
Komitetu do walki z komunizmell1,
której wstępnym zad,ariiem bylo nawię.zanie kontaktu z organizaCjami o
charakterze antykomunistycznym. 0negdaj właśnie odbyło się pierwsze po- ,
siedzenie komisji, na które poproszon0
szereg przedstawicieli różnych stowarzyszell i związków. Obradom przewodn~czył p. SJ?101arek, d? ~r~zrdium
~e;;.zh pp. sędz~a Salm
I
ll1Z. PrzezdzIeckl z ~agIstratu. Po wysłuchanlu referatow. obecny na . sall prezes
"Pracy Pol sklej"" w Lodzl p. Henry~{
Szulc złożył następujące oświadczeni~'
,.Komunizm jest organizację. politycznę. działającą w Polsce tajnie i wyznającą ideę międzynarodowego socjalizmu w jego skrajnym i radykalnym

uchwalił

infiltrować

idee Marksa d\)
partii socjaldemokratycznych, 7.wiązków zawodowych i innych
organizacji o charakterze społecznym.
zawodowym i kulturalnym.
Polecenie czerwonej Moskwy zostalo ",Polsce wykonane w takiej mien:e,
że najmniej krytycznego "Polaka ogarnia lęk o przyszłość naszej Ojczyzny.
Ostatnie wypadki są tego wyro:>wnym dowodem.
\V składzie socjalistycznej większo
ści w ostatniej Radzie m. Lodzie było
11 notorycznrch działaczy komunistycznych z osadzonym więzieniu radnyul
Zdziechowskim n.a czele.
Podczas strajku w fabryce Bekiera
w Biał-"~'nRtoku ko.m~Iliści po sterfv:
ryzowa.l1lu robott.lI~ow ot~'zymywalI
subsydIa?d te~hDlkow I{or~1l1ternu, oraz bezpos.redl11e wskazówkI z Moskwy

wsz~rstkich

politycznych wielkie wraże
nie wywołała pogłoska na temat rzekomych rozmów J. Em. ks. kardynała Prymasa Hlonda z p. Prezydentem R. P. oraz
marszałkiem Śmigłym Rydzem.
W rozmowach tych ks. Prymas mial podobno
przedstawić swój punkt widzenia na sprawę konsolidacji oraz dróg do n.ieJ wiodą
drogą radlOwą·
cych."
I{rwawo zak0l1czony strajk chłopów
Nie jest to pierwsza próba wcię.gnię
w :\iałopolsce kierowany był przy po~ia OSOby J. E. ks. kardynała Hlonda
mocy idei i haseł komunistycznych,
dO plotek na temat aktualnych rozgryznajdujących łatwo zwoleników wśró:l
wek politycznych. Krążyły już one w
wynędzniałej
ludności
wiejskiej w
związku z audienCją. b. marszałka Raujęciu.
Polsce.
taja u ks_ kardynała Hlonda.
Działalność komunist~' czna w PolOceniaję.c tragiczne
zmaganie się
W sprawie tej audiencji na łamach
"Kuriera Warszawskiego" ukazał się sce przybrała na sile. Dzieje się to Narodu Polskiego z wrogą agitacją kodlatego, że VII Kongres Światov. oj munistyczną stwierdzamy:
następują.cy list p. Rataja.
Komunizm jak również socjalizm
,,0 rozmowie mojej z Prymasem Polski Międzynarodówki (III) w lipcu 1935 r.
ks. kardynałem Hlondem nie udzielałem
nikomu z prasy żadnych informacyj wszelkie więc szczegóły i komentarze, któżywiecczyzny
re pojawiły się w dziennikach, jakkolwiek święto
powołują się na "tródłowe wiadomości",
oparte są tylko na domysłaCh, często

narodowej

wręC?: fałszywych.
"By położyć kres fantazjom, snutym na
ten temat, oświadczam tylko tyle, że roz-

mowa, o którą prosiłem Prymasa kardynała Hlonda, ani nie dotyczyła orientacji politycznej Stronnictwa Ludowego ani
nie miała na celu jakiegoś układu w sprawie pOlityki stronnictwa.
(-) Maciej Rataj."
Wszelkie plotki w tym zakresie uznać należy za objaw całkowicie niepożQ.dany.

Autentyczni ....

sQ. tworem obcego nam duchem żydo
stwa, oraz narzędziem światowej poli·
tyki Żydów rozsianym w golusie.
Kto chce zwalczać komunizm jako
chorobę młodego Państwa Polskiego
musi zwalczać tydów będących przyczyną tej choroby.
Walka z komunizmem polega na
walce ideowej, a nie tylko fizycznej.
. 8rodki mechaniczne nie przyczynią
się do zaniku wpływów komunistycznych na masy, ale je raczej spotęgują
choćby
kosztem setek niewinnych
ofiar.
Pierwszą organizacją w Polsce, która w walce z komunizmem poświęciła
wszystkie swe siły jest Stronnictwo
Narodowe.
Stronnictwo Narodowe, mając wieJkąideę; porywającą masy, grupując w
sobfe jak naj szersze rzesze ludności,
jest dziś niewątpliwie jedyną prawdziwie silną i zwartą organizacją polityczną, stanowiącą konieczną zaporę odpływu mas do szeregów komunistycznych.
Zjednoczenie Zawodowe
"Praca
Polska" z pomocą tej samej idei narodowej potrafiło skutecznie ustrzeć lwią
część robotników polskich od zgubnej
agitacji komunistycznej.
Wyniki naszych wysiłków są WSZYstkim znane, nie znalazły jednak zrozumienia u czynników miarodaj-nych,
którp. w wielu wypadkach traktowaiy
/las gorzej aniżeli organizacje z którymi walczymy i walczyć będziemy.
Od władz państwowych zależy jedynie, czy akcja antykomunistyczna
przez nas prowadzona przyniesie więk
sze czy też mniejsze skutki.
Jeżeli władze państwowe będą traktowały Stronnictwo
Narodowe i Zjednoczenie Zawodowe "Praca Polska"
bezstronnie, to zdziałamy więcj, aniże
li "porozumienie antykomunistyczne"
mało w tej walce znaczących organizacji.
Z tych względów oświadczamy, że
nadal walczyć będziemy z niebezpieczeństwem komunistycznym, ale na
swoją rękę tak jak czyniliśmy to dotychczas".

Adwokat i mecenas
W a. r s z a w a.

(Tel. wł.)
reforma

krążących pogłosek,

Według

ustroju
palestry m. i. polegać będzie na. wprowadzeniu dwóch kategoryj prawników:
adwokatów i mecenasów. Przed Sądem
Najwyższym i Najwyższym Trybunałem Administracyjnym będzie wolno
występować tylko mecenasom. (w)

I

Kopalnia

będz·le

zlicytowana

War s z a w a. (Tel. wI.) Kopalnia
"Helena" w Zarrłębiu Dąbrow
skim, w której trwał blisko miesiąc
strajk okupacyjny, ma być sprzedana
na licytacji. Licytację wyznaczono na
30 bm. (w)
węgla

.

3000 narodow[óww szeregu
Przebieg wspaniałej manifestacji w żywcu z okazji pOŚWięcenia sztandaru Stronnictwa
Narodowego
ż

W

niedzielę,

y w i e c, 27 września
26 września, w koście

wód, że wytrwale stoi w narodowych
szeregach.
~a oznaczoną godzinę, plac targowy zaludnił się kolumnami jasnych
koszul. Jedna za drugą, płynęły czwórkowe, karne kompanie z orkiestrami
na czele.
Często dało się zauważyć
komp.anie z pięknym sztandarem, CZ~7
proporcem na czele. Barwne stroje oddziałów żeńskich, oraz uroczyste tra-

le św. Krzyża w Żywcu, został poświę
cony sztandar powiatowego Zarządu
Stron. Narodowego w żywieckim.
Okolice Żywca rekrutują się przeważnie z robotników fabryk bielskośrodkiem" tego obozu.
bialskich i na nich właśnie nastawio"Nazwa "piłsudczyk"
czytamy w
"Przemianach" - nie może stać się szyl- na jest agitacja czerwonej propagandem firmującym tylko piękne wspomnie- dy. Zdrowa duchem miejska ludność
nia historyczne. Zawiera ona w sobie dy· okolicy, gdzie do dziś żywo kwitnin d~cyjne stroj~ żywieck~e urozmaicały
namiczna, treść rewolucji społecznej.
tradycja pięknego ruchu śp. ks. St. pIękną mozalkę ustaWIonych w szy"Józef Piłsudski walczył o wolną Pol· StoJaławskiego jeszcze raz złożyJa do- ku kolumn.
skę. później aż do chwili śmierci pracował
nad utrwaleniem bytu niepodleglego pallsIwa. Ren Iizację przebudowy społecznej
przekazał. w testamencie duchowym mło
dym. Zgodził się wszak cztery lata przed
tym, na przyjęcie honorowego członkostwa
"Legionu Młodych", organizaCji, głoszącej
wówczas hasła społecznego radykalizmu.
"Już w korespondencjach do "Przed·
świtu" zwraca Piłsudski uwagę na sojusz
kapitału. kleru i rzą.du zaborczego ...
"Dla nas Marks - niepotrzebny. Wy·
starczy Piłsudski."
Program Związku Młodej Polski oświadczają .,Pn:emiany'· kłóci się
z testamentem Piłsudskiego. Cytuię.
też wiele miejsc z pism Piłsuelskiego
na necz socjalizmu, współpracy z ty:::dę. karne szeregi narodowe.
elami i "braterstwa proletariatu",

"piłsudczyków"
uważają się członkowie "Związku Mło
dzieży Demokratycznej".
Pismo ich,
"Przemiany", twierdzi, że są oni "o-

Za autentycznych

... -

I

Wymarsz na nabożeństwo do ko-

ścioła św. Krzyża przedstawiał się imponująco: 10 sztandarów i proporczyków,4 orkiestry, kilkanaście kompanii
sprawnie maszerujących, oddział cyklistów, oddziały N. O. K. w ludowych
strojach. Całość maszerują.ca sprawnym krokiem była z symp.atią witana przez licznie zgromadzoną pub licz1l0ŚĆ.

Mszę św. odprawił i okolicznościo

we kazanie wygłosił ks. Michał Trzo}).
Po nabożeilstwie magister J. Pyclik poporwadził pochód do defilady, któr.ą
odebrali przedstawiciele władz naczelnych i okr~gu w asrście władz powiatowych, przed pomnikiem grunwald:~
kim. Następnie oddział~' w liczbie 3000
ustawił:.' się na podwól"ZU
"Sokoła",
gdzie na,:tlJpi!o Wbijanie gwoździ pami~tko\\)'- cll d~ drzewca nowopoświę
conego sztandaru.
L'rocz~·~tą akademię w sali "Sokoła" zagaił kier. Koła S. N. w Żnvl'u
mgr Jan P~·clik. Po powitaniu \vładz
Stl'onnictwa i obecnych :;cnlccznie witany \v szedł na mównicę wieceprezes
Zarz. Głów'nego S. N. Karol Wiel'czak
z Warszawy, który przemawiał na te-

3
łych, red. Zajączek dokonał zestawienia na.rodowych sił gotowych do wał
ki z Żydo-komuną., stwierdzając, że siły te są imponujące i że wa.lka o Polskę narodową., Polskę katolicką i Polskę dla Polaków zostanie doprowadzo·
na do zwycięskiego końca.
KOlejno przemawia.ł mgr. lan Wyganowski z Poznania, który położył
nacisk na realizowanie na.szych ideałów w codziennym trudzie. - "Czynem
tylko bowiem zapiszemy się w księ·
dze narodów".
Imieniem powiatów: wadowickiego
i makowskiego przemawiali pp. Dybał
i H. Bilka.. Kier. org. okręgu, p. WiIhelm Bartyzel w krótkim gorą.cym
przemówieniu apelował: - "Droga do
Wielkiej Polski - to droga trudów i
poświęceJI, droga walki codziennej i
samozaparcia, ale w Polsce nie żydo.
komuna, a naród polski musi zwyC1l:-

. - l.

:N

49850

mat ,'..alki dwu światów i roli Obozu
Narodowego w tej walce.
.' Jako drugi · przemawia.ł prezes 0kręgu cieszyl'lsko- podhalańskiego red.
Edward Zajączek na temat historii ruchu ' narodowego w żywieckim, przy
czym na wstępie wezwał do uczczenia
pamięci zmarłych
działaczy narodowy ch z żywieckiego. Listę rozpoczęły
nazwiska: śp. ks. St. Stojosławskiego,
oraz śp . Michała Kurawskiego z Rayey, śp. Ignacego Cygonia z MoszczaniCY. śp. Jana Baratasza z Zadzieła; śp.
Ąugustyna Klisia
z Międzybrodzia
żyw., śp. Marcaka z Lasu, śp. Błażeja
~wierkosza z Lachowic, śp. Fricka z
Rycerki Górn., a także zmarłYCh wybitn.:(ch narodowców z :2:ymca: śp. re·
jen.ta: . Kai'pińsliiego, śp. dra Kmieciń-I
śkie.go i śp. dra Babińskiego.
'. Po złożeniu hołdu pamięci zmar-

Mówca na koniec odebrał ślubowa·
nie od chorążego Nowaka Leona z
Międzybrodzia.
Potężny śpiew

"w

1.-!ajchrzyccy. Lubasz, Poznań
Zw. Zaw. Prac Zakł. Utyteczno·
. ści Publicznej "Praca Polska.",
oddział P. K. E.
Mieczysław
Kajkowski, PodoI." -ska 13
,W. Gabryelewlcz, emeryt
Józef Gaca, emer. przod. stra~y
straży granicznej
Jan Wolff
H.L.
Marta Siedlanowska, Łódź
Przez Stronnictwo Narodowe w
Pleszrwie: J. \Vitkowski 5,-,

W:,

Ja~icHa

2,-,

Tyliński

10,-

zł

5,-

zł

10,- zł
3,- zł
2,-d
2,- zł
10,- zł
3,- zł

1,-,

,A. R'lania.k 1,-, C. Pyszkowska
1,50, Warczyńskie 2,~, J. MagnuszewsJd 1,-, W. SttaburzYJ'!ski 1,-,' 1. 1 N. Nieznalscy 5,20,
K Kazimi-el'CZlik 0,60, F. Pyszkowski 2.~, L. Drzewiccki 2,-,
_~L 5,-, \Vyderkowski 2,-, Lonc
'2,-, Kozłowicz 1,-, 'VI. Szulc
0,50, Ligę;dński 0,50, Lukowski
2,-, T. TuCZyI~S1ti 1,-, Cz. Roszak 1,-, Bartkowski 1,-, dr
Białasik 5,-, St. ZmYŚlony 2,-,
Morkowska 2,-, R. Pospieszyń
ski 2,-, B. Kiihnel 0,50, Fr. Magnu8zewski 1,50, L. Da,bkiewicz
1,-, St. Stragierowicz 1,-,
II'. Kozłowiczówna 1,-, Majdziak 1,-, Schneider 1,-, J.
Szmaciarz 1,-, T. Gembalski
0,90, Cz. Pohl 1,-, Weychta,
n·aucz. 1,-, Dąbrowski 0,50, St.
Nowicki 0,50, R. Osowski 0,50,
St. vVawrocki 0,50 razem
pi·tez Stronnictwo Narodowe w
R'ek'liri1e, pow. wolszyński: re
Grelak 0,50, M. Rurkowski 0,50,
M. OpaSka 0,20, Fr. Ruczyński

poświęcenia
chrzcścijalisli:iej '

"Hymnu Młodych"
i gromkie okrzyki, zakończyły wepa.-

Moment z

czeństwa,

które z

"Domu Handlowe go"
w

Łodzi.

które jeszcze raz dało dowó,1
narodow)'ch ideałów i
Polski Katolickiej i Wielkiej, silnej bo
opartej na najlepszych siłach · polskiego chłopa i robotnika.
1. P.

umiłowania

2155

złolvth

0,50, J. Jaśniewicz 0,30, Stan.
Weiss 0,;)0, Fr. Kaczmarek 0,50,
P. Wachowski 0,50, K. Nowak
0,50, T. Rysmann 0,50, Ch. Ko·
nieczek 0,50, P. Banta 0,30, Fr.
Żak 1,-, M. Waga 0,50, S:r..
Hampaz 0,50, L. Piątek 0,20, J.
Adame:r.ak 0,30, Ig. Prządka
0,30 razem
Przez Stronnictwo Narodowe,
Czarnków: drBrzozowski 5,-,
k!!. kan. Swinarski 3,-, W. Paluszkiewicz 5,-, J. Strzeliński
3,-, Sto Mazurkiewicz 1,-, L.
Furman 1,-, M. Nowak 1,-,
Ziętkowski 1,-,
1. Michalak
1,-, B. Bukowski 0,50, J. Ła wni·
czak 0,50, J. Nowak 0,50, Sto Po·
lus 0,50, W. Machowina 0,50, A.
Studniewski 0,50, Cz. Niedr.iel·
ąki 0,50, P. Hatajczak 0,50, .T.
Kazrat 0,50, J. Lazarewicz 0,50,
W. Krtlliczak 0,50, st. Sypni~w·
ski 0,50, Hausmanówna 0,50, F.
Hepner 0,50 razem
Włodzimierz Junk, Bydgoszcz
Koło Stronnictwa Narodo~ego,
Borek
Franciszek Oleksiak
Tow. Właśc. Domów w Poznaniu
Antoni Tabaka, Swartl'.!dz
Tadeusz Biedermann
Roman Piechocki, Szamotuły
Kazimierz Krupski, tapicer, ·Sza.·
motuły

Jasicka
Piotr Wdowiak, Inowrocław
Stronnictwo Narodowe, koło Pa·
bianice
Tow. Samodz. Kupców w Czer·
63,80 zł ISkU, Po m., zebrane wśród członków na zebraniu dnia 17, bm.

8,10 zł

początku

zwrócono

uwagę.

Oka-

zało się, że pienią.dze publiczne przy"'łaszczano sobie w sposób ZUChwały
z Powiatowego Ośrodka Zdrowia, Komitetu Kolonij Letnich, Wydzia;łu Po-

wiatowego i z Komitetu ' Pomocy Ofiarom Powodzi.
Oskarżeni nie mieli zbyt wielkich
wymagań. Z równą ochotą. sprzeniewierzali małe, zaledwie kilkozlotowe
kwoty, jak i większ.e sumy. Np. oskarżony dr Holzberger podrobił kilkadzie8i~t kwitów za rzekome' pranie bielizny w Ośrodku Zdrowia i z tego tytułu
sprzeniewierzył 390 zł. Powiatowy 0środek Zdrowia posiadał własne dochody z lampy kwarcowej i Roentgena.
I z tego tytułu p. Holzberger inkasował
pienią.dze dla siebie. Nie gardził on też
fałszowaniem innych kwitów, np. na
roboty lakiernicze.
Podobnych naduży~ dopuszczał się
oskarżony Strauss, który znowu główlIie dbałał w Komitecie Kolonij Letnich. Stamtą.d zdefraudował przeszło
1000 zł.

66,-

Razem z poprzednio powitowa.
nym
2 155,"

zł

WSTAĆ!.

zł

··staroście

jarosławskiemu

w

sunkach finansowych. Ani pobory, ani
kwoty przywłaszczone nie wystarczały
mu, bo np. w Komunalnej Kasie Os zez.
w Przeworsku pożyczył sobie 4 tys. zł,
a Vi paru kasach jarosławskich 1000 zł.
Jak ..stwierdzono, niektóre kwity podpisywała swoim ;panieńskim na.zwiskiem obecna żona P. Wą.sa (p, Wą.s
jest rozwodnikiem).
.
Z Komitetu Pomocy ofiarom powpdzi osk. Strau! sprzeniewierzył dodaJ;kowo 550 zł. Właśnie oskarżony Straus
współdziałają.c z Wą,sem i Holzbergerem, cią,gną,ł dla siebie najWiększe "zyski". W paru wypadkaCh fałszował
kwity na kwo~ dochodzą.ce do 500 7.1.
Wina ostatnich dwóch oskarżonych
Romonowa i Siwca polega głównie na
współdziałaniu w fałszowaniu kwitów.
Tłumaczą się oni tym, że działali pod
nieodpornym przymusem starosty 'Vą,
sa, o którym krQ.Żyła w Jarosławiu fa.ma, że wszystko wolno i że za. ~adne
przestępstwo kara go nie .spotka..
Proces trwa.
I

I

KAźdy

z grac1.y })ral po Kolei w rękę
i oglądał.
- Licha robota, tylko to ~yćpi,t.
- Jak macie wyćpić, to dajcie mnie zawołał Knajder Podrzutnik.
Wziął j/\ i zapłacił nią dług u swego
przyjaciela.
Ten puścił jl\ dalej i moneta z olbrzymonetę

mią szyhkością poczęła krążyć.

'Alit oskarienia zawiera 130 stron druku i mówi bardzo· dużo ... - W jakich instytucjach popełniano sprzeniewierzenia
Nawet ~. pieniądze dla ofiar powodzi kradli - .lak 1IIfygl..da'a
ta spółka

głośnemu

na

n
PROSZĘ

.Kradli na lewo i prawo •••
Piotrowi Henrykowi \Vąsowi i towarzyszom, oskarżonym o popełnienie
szeregu przest~}1~lw 7. ch~ci zyl'lku. Trybu11ałowi Pl'lf'wotlniczy wicepJ'p7.f'1'l
Sądu Okr~gowego Ha~zc7.Yc, wotuję. ss.
S. O. R7.eszutko j Gotta>!. Oskarżonych
br<mią w~'łąc7.nie adwokaci Żyd7.i 7. wyjątkiem oskarżonego Romanowa. klóngo zastl.'Plljo adwokat Melnyk. Zwraca uwagQ fakt, że jednego z głównych
oskarżonych (Ira Holzbergera broni
prezes P. P. S: 3.Ch i'. GrosfeId, mimo że
starosta "'qS na równi 7. re~ztą Op07.ycji ))ez miłosiel'dzia tępił w Jarosławiu

dodawać,

Przesłuchani
świadkowie już
śledztwie kategorycznie zaprzeczyli, jakoby ob-rona b. starosty Wąsa była
prawdziwa. Gospodarka oskarżonych
w Komitecie kolonii wyglę.dała w ten
sposób, że oskarżony Straus przywła
szczył sobie zł 902, Holzberger 1646 zł
a Wąs, Straus i Holzberger wydali na
wspólne hulanki zł 579. Akt oskarż&
nia podnosi że osk. Wąs zapewne dlatego sprzeniewierzał nawet kwoty male, że znajdował się w opłakanych sto-

błicznym. Przestąpslwa -p. \Vą~a -poIĆ"

gały również na odp<>\viednim preparowaniu kwitów. Np. wyjeżdżał p. staro28,- zł sta na lustrację czy choćby rozrywko10,- zł wą. eskapadę w powiat, albo nawet do
Lwowa, to choć wyjeżdżał autem służ9,- zł J:)owym, wystawiał kwity 'na- bilety ko0,50 zł . lejowe i często inkasował za nie pi&25,- 1.1 nią.dze tak z fuu~uszów starościńskich,
25,-- zł
2,50 zł jak równocz.eśnie z fu'nauszów Wy2,- zł działu Powiatowego. Pan .strosta odwiedzał bardzo cZQsto różne l.okale roz-.
1,- zł rywkowe i oczywiście nie k'Yapił się
2,- zł wYrÓwnywać rachunków z wł.asnych
5,- zł funduszr· Do aktów oskarżenia doł!!-21,25 zł czone są. kwity z rozmaitych restauracyj, które wciągnięto do wydatków

Kolonij Letnich. Nie trzeba

że chodziło tu przeważnie () re.sta.uracje żydowskie.
Oskarżony W/llS naiwnie· się tłuma
czył, że pienią.dze wydał na przyjęcie
czył, że pienią.dze wyda.ł
przyjęcia

delegatów województwa, Min. Opieki
Społecznej, a nawet miss G<>f, delegatk~
Ligi Narodów,

Podwładni głównego oskarżonego
Wą,sa kradli na lewo i pra\vo, bo wie(lzieli, że i on nie gardzi ,groszem pu-

Proces b" starosty Wąsa rozpoczęty

P r z e m y ś l, 28 wrześn i n
Przed Sądem. OkrQgowym W. Przemyślu rozpoczęła ' sl'ę w dniu dzisiej8zym' sensacyjna r.ozpl'a·wa przeciwko

Biplawnego, nowej placówki ' .
ks. prał. Be"czek.

;\Vl.

Poświ~cenia dokonał

niałą. manifestację żywieckiego społe

już

ct'alszym ciągu złotyli w naszej admi·
n1stracji:

ę

żyć".

Ma pogorzęlców wsi Roszki-Zi emaki

. Zebraliśmv

.

{.

oarod-

Ignacy Holzberger, b. kierownik
ka Zdrowia w Jat'osławiu, Aleksander
Straus, skarbnik Wydziału Powiatowego, b. starosta iotr Henryk Wą,s, oraz
niżsi funkcjonariusze \Vyd:dału Powiatowego Jan Romanow i Józef Siwiec.
W pierwszy·m dniu rozprawy zdołano. tylko odc7.ytać akt oskarżenia.
Bl'7.mi on nif'zwykle sen;:acyjnie, bo
ol<azuje się, że starosta \Yąs i towarZy~7.e nie garJ7.ili przy popełnianiu
naduiyć nawet kwotami ,śmieM.niA ma-

Atałarek krąży wkółko ...

Na łąka ch za zieloną bramą zebrało
się zacne towarzystwo i zaiwaniało w kar.
ty rzetelnie.
Kogo tam nie bylo? I Rudy Felek i
Czarny AnteI{ i Knajder Podrzutnik.
Ponieważ wszyscy jednakowo umieli
oszukiwać, więc szanse gry były równe
Rudemu Felkowi szczęście jednak nie
dopisywało.

Zawsze przydlOdziły mn nlojdy i bub.

ki.

Znil!chęrony wsadził

wytwornie

dwa
tfu"
ł~'mi. Tu nalf'ży dOllać.
że p. \Vą.s,
kills7.onki ot!. kamiv,C'łki i poloc7.yws7.y
s~l'Omny ur7.~dnik kolejowy. w jednym blędnym wuokiem wlwlo, zapytal:
\-Vielezłote!
malll lmłit:·'
z miastec7.f'k Wiell'opolski, ku zdumie_- Dwa
n iu wS7.~·stkich 7.najOmych został pewHudy Felek wyciągnął ze znuioną minego pi~lmego dnia nagle starostą. w na, monetę 10 złotową i' rzucił ją na muraJarosławiu, chociaż nie posiadał w tym wę.
'
..
. _ .
kierunku żadnych kwalifikacyj, Na
- Dychał - wrzasnn.ł Knajder Pod~oCia:listóv\'.
ślad aft'ry trafiono dość przypadkowo. rzutnik.
ObS7.f'rrlY akt o~karżenia Obf'jmllje Polirja o1t'7.ymała anonimowe- donie~Vzit\! ją w f!)kę, ohejl'zał i kl'zyknął o·
130 stron dr1lku. Oskarżeni o(lpowiada- ~i('nif', ~l' dr JTolr.llf'org-l'r llprawia nie- hlJl7.01~lr· F 1 l . J l' f l
.
..
"l · ·
1·
I
. 1 .
" l
c q~ ('" nl(, )ą( 'I. 1'('(' lOwny· J RWO~ą 7. ",o n<.'.1. ~topy l wszysq' na r07.pr~(07.W~ 01.1(' mOl1lpU a('.I('\ re('eptal~1
('- im lownn:yl-ib\"1I nit' 1'ób . j)'()l'uly. :
wę ... ~.l'zyhylI. ł-~wę oslcarzo.nych. zaJ- l,arsklm~. PI'~e.prowad~o_!:,e ba~a~lI~. tłO-,
PIać dolJrymi " Pienie(" I~nJi, przecie tego
mUlą w następuJ~ytn porzą.dku: JOOy-1 prowadzIły do wykrycIa naduzyc w zu- olo'!;Vi.u ślepy dziad .od lciehie nie ~' eźmjc,
ny oskarżony Żyd w"tym procesie' dt pełnie innych środowiskaeh, niż te, Da & jeszcze się kosturem po tbble pl-żejedzie.
JJale\! (!.>O wip,el'j hy Hip, nie v,'llii'~ciło)

Każdy pozbywał się jej natychmiast,
jakby parzyła mu ręce.
Ofiarl.\ wreszcie tego cudownego obiegu
padł p. Michał Pijacik. I choć przed nim
tyle osób od Knajdra począwszy puszczało
w obieg fałszywą monetę, on jeden miał
tylko przyjemność na oczr.ch publiczności
przed sędzią się tłumaczyć.
Sąd nie mógł ustalić od ko;;o wyszła
owa moneta, przez czyje przesunęła się
ręce,
krążyła bowiem z taka, szybkością,
że trudno byłoby o(\tw01'z'ć drogę jej 0hiegu. Musiał się też sąd zadowolić karą
6 mi('sięcy więzienia nałożoną na pana
Pijacika.
K e 11 y.

--------------......

-------~

Ostateczny wyrok
na Rudrofa

Warszawa. (Tel. wł.) Bohater
niekol'lczącej siQ seri i proce ów skarbowych Rudrof, którego sprawy rozpatrywane b~' ly we wS7.ystkich instancjach,
a ze S~du Naj\\'yższcg'o 'wracały kilkakrotnie do ponownego rozpoznania,
uzyskał ostatnio wyrok łączny, Ru<1rof
zapłacić ma ostatecznie tytułem odI'l?k{)do\\'ania i grzywny za popełnione
przesl<;>psl\\ a j1odulko\\ (' 1 milion zlotych. Sądy zł1lHiejszyly mu również
,.,,·~'mierzone kary pozba\\ ienia wolno·ści do 2 i pół lat. (w)

Z przechadzek po wystawie w Łodzi

Z kolei przechodzimy do działu wy.
ludowego, gdzie zgro.
madrono wytwory polskiego rękodzie.
ła, oparte na motywach ludowych. Spotykamy tu także znane powechnie firmy, jak faborka nici "Marynarz" Wła
dysława Suwalskiego, który> wystawił
piękne wzory nici do szycia ba~rełni
czek itd., fabrykę gilz "Placówka", wytwórnię bielizny męskiej "Jotkape" itd.
niezwykłość
łódzkiej?
się
zwiedzając Na wyliczenie choćby powierzcho"'11e
wszystkich firm nie starczyłoby miejwięc
przechadzkę!
sca, toteż musimy poprzestać na tym
Tydziell mi nął od ot \Ą arcia wysta- parku Staszica, w którym mieszczą się W tYm samym pawilonie mieści się i przenieść się do parku Helen6w, gdzie
wy "Wyiwórczosć Polska" w Łodzi. trzy pawilony, W pawilonie pierw- salon rWiowy, w którym znalazły po- króluje przemysł Spożywczo-chemiczny
~iezwykła to jest wystawa, niepodobna
szym ulokowała się miejscowa prasa mieszczenie dwie wytwórnie radiowe i włókienniczy.
do wszystkich, które się do tej poryod- codzienna, wydawnictwa. ściśle facho- łódzkie "Ika" i "Kosmos". Słynny SomJeśli chodzi o przemysł spożywezo
by/y. W czym leży ta jej inność i od- we, księgarnie wydawnicze M. Arcta i merfeld z Bydgoszczy zademonstrował chemiczny, to pierwsze miejsce zajmu.
llIienność? Na czym polega ta niezwyTrzaski, Everta i Michalskiego z War- planów, obok zaś "Nakładnia przemy- ją tu fabryki poznańskie i pomorskie.
kłość? Przekonać się o tym można,
szawy, szkolnictwo zawodowe i wyna- pianów, obok zaś "aNkładnia przemy- A więc "Persil", który zademonstrował
przechadzają,c się po pawilonach, oglą,
la.zki. Robotniczy ruch zawodowy redając stoiska i wystawione eksponaty,
prezentuje ładnie urządzone stoisko
rzucając okiem na naz\'.'y firm.
"Pracy Polskiej u, które za pomocą. poSkromne są, ramy tej wystawy, na mysłowych wykr·esów ilustruje wielki
przeszkodzie stał brak miejsca w oby- rozwój tego związku na terenie okręgu
dwu parkach Staszica i Helenowskim łódzkiego.
i mimo najlepszych chęci nie moina.
W pawilonie drugim główną. atrakjuż bylo więcej wystawców pomieścić,
cją. jest salon samOChodowy,
On też
Jednak potrafiła ona skupić około 160 przyciąga tłumy zwolenników automowystawców ze wszystkich niemal dzie- bilizmu, znawców samochodów i tych,
dzin przemysiu i handlu. Przeważaj, którzy marzą o nabyciu taniego wozu,
oczywiście firmy łódzkie. Na drugim
Podziwiamy tu pięknego czteroosobomiejscu stoją firmy poznańskie i po- wego Opla, szlachetnego w linii Che- słu chałupniczego" ze Lwowa czaruje w jaki sposób zmiękczać przy pomocy
rcorskie, nie brak jednakże wystawców "roleta, oraz wielki ciężarowy wóz, do- całą gamą barw, biją,cych z przepięk specjalnych preparatów wodę do praz 'Warszawy, Krakowa, Lwowa, są na- stosowany do naszych ciężkich warun- nych wyrobów o motywach huculskich. nia, dalej poznańska wytwórnia przewet z dalekiego Wilna. Zasięg wysta- ków drogowych. Konkurują z ChevroPrzechodzimy z kolei do następne tworów mięsnych braci Dawidowskich,
wy przybrał więc rozmiary ogólno- lotem i Oplem nasze małe polskie Fia- go pawilonu wstępując po drodze do Barcikowski, Knorr, Paetz, "Omega"
polskie. .
ty, których niska cena (trzechosobowy osobnego stoiska Gazowni Miejskiej w Koslllskiego z Bydgoszczy ze swymi
Przejdźmy się po wystawie, aby zosłynnymi bud)'niami, dalej Gilnka z
mały Fiat kosztuje 3.800 zł) zachęca Łodzi. W pawilonie trzecim, najwięk
baczyć, co,
kto, i gdzie wystawia. do kupna.
szym, skupiło się rękodzieło, rzemiosło, Poznania, prezentujący całą wielką koZacznijmy od terenu wystawowego w
Fachowców niewątpliwe zaintere- przemysł {llctalurgicwy i częściowo lekcję koniaków i wódek gatunkosuje stoisko "Łódzkiej Składnicy Stra- chemiczny. Wobec wielkiej ilości stoisk wych. Nie można pominąć innych firm
żackiej", gdzie skupiono znaczną. ilość
trudno tu wymienić każdego wystaw- zamiejsco,,,ych, jak fabrykę cykorii
eksponatów l, dziedziny pożarnictwa. cę, a każdy z nich zasługuje na dłuż Bohma z Włocławka, krakowskiej faDla młodych malżelistw najbard7.'iej szą uwagę. Tuż przy wejŚCiU rzuca się bryki czekolady "Kryształ", której stoichyba pociągająca jest wystawa mebli, w oczy duże stoisko znanej fabryki sko oblegane jest przez naszych miluktórą reprezentują trzy firmy: Antoni
papy "Gospodarz" w Sieradzu, dalej S i llSkich, dalej stoisko pasty do obuwia
Koprowski. Zygmunt Kaliński i Karol eksponaty łódzkiej fabryki przetworów "Dobrolin" i wiele, wiele innych.
" Tutke. Kal il'i ski wystawił piękne w i tektur smoło,vco,vych Henryka LuZ kolei przechodzimy do ostatniego
linii i praktrc7.ne w użyciu meble z o- l'awskiego, który wystawił dużą kolek- pawilonu włókienniczego. Jest to może
r:r.echa. Wutke l.aś wystawił piękną cję swych wytworów. Oglądamy majadalnię z orzecha włoskiego, utrzymasi:yny fabryki ,,:Maxim" , firmy "Autoną w kolorze ciemn~' m. U Koprowskietraktor", wyroby Johna i Weigta, rogo podziwiamy dwie piękne sypialnie. wery Rędzi i Krzemińskiego.
!'(łbów przemysłu

160 stoisk polskiejWytwórczości
Na czym polega

wystawy
- Przekonamy
pawilony - A
- rozpocznijmy

o tym,

I

Stolira Podhala złożyła hołd

Kazimierzowi Tetmajerowi

l/roe~tJty

wiec#ó,. ku
tf'

Z a k o p a n e, 2i

W roku

bieżącym

cała

c~ci u:ielkiego syna Podhala
Zakopanem,

września.

i jej znaczenie", w którym prelegent
przedstawił
pokrótce życiorys, a na-

Polska obmówiąc po-

chodzi uroczyście, a ściśle
winna obchodzić 50-lecie twórczości
jtdnego z największych poetów polskich, Kazimierza Przerwy-Tetmajera,
który, jak wiadomo. żyje w całkowitym osamotnieniu i opuszczeniu w jedfiym z hoteli warszawskich, gdzie ciężko schorowany spędza ostatnie lata
swego życia.
'V uczczeniu 50-lecia twórczości tego
wielkiego poety nie mogło zabrakną.ć
Podhala, rodzinnej ziemi Tetmajera,
ukochanej przez autora "Na skalnym
Podhalu", nade wszystko. \V niedzielę,
26 bm., Tow. Śpiewacze "Echo Tatrzańskie" w Zakopanem, najbardziej czynna i zasłużona placówka artystyczna
i społeczna na Podhalu, założona i kierowana znakomicie przez · prof. Józefa
Mi s trzyka, skupiająca w sobie w znacznej mierze młodzież góralską, urządziło
we własnej sali przy ul. Łukaszówki
uroczysty wieczói ku czci wielkiego syna Podhala z okazji 50-lecia Jego twór-

stępnie zanalizował twórczoś ć najwięk

S:1'.ego syna ziemi podhalallskiej, podkreślając specjalnie Jego nieocenione
zasługi dla Tatr i górali, któl'ym Tetmajer postawił wieczny pomnik w

swym arcydziele "Na skalnym Podhal u".
Po przemówieniu chór pod batutą
prof. Mistrzyka odśpiewał szereg pieśni
góralskich, których słowa napisał Tetmaj er, m. i. prześliczną. pieśil "Hej
Krywaniu, Krywaniu" w układzie Wallek-\Valewskiego i Mierczyilskiego. Następnie
artysta \Viktor " TalczYllSki
odegrał na skrzypcach "Mów do mnie
jeszcze" i "Pamiętam ciche, jasne. złote
dnie" M. Karłowir'za, wzbudzając swą
grą ogólny zachwyt. W dalszym ciągu
programu artysta op. Roman Gabryszewski odśpiewał cztery pieśni do
słów Tetmajera: Kartowicza "Po szel'o..
kim morzu", Vertheima "Brzozy", Szymanowskicgo
"Daleko został cały
świat" i Żelellskiego "Aniol Pański"
czoŚci.
'Vykona.nie stało na wysokim pozioSala, udekorowana pięknie wielkim mie, zwłaszcza przepiękny "Anioł Pań
portretem Tetmajera (pędzla wybitne- ski".
go artysty-malarza Jana Gą,sienicyZ kolei wykonano niezwykle orygiSzostaka), wypełniła się po brzegi pu- nalną i piękną, rzecz przy wspóludzia le
blicznością. Akademię rozpoczął chór
chóru, skrzypiec i opowiadaniu: miamieszany odśpiewaniem "Hasła Echa nowicie nowel Tetmajera: "Jak Jasiek
Tatrzańskicgo"
B. Wallek-'Valewskie- Mosiężny nie mógł znaleźć szczęścia"
go, przy czym właściwą uroczystość w opracowaniu muzycznym B. 'Vallekpoprzedziło wręczenie dyplomów człon\Valewskiego. Nowelę opowiedział dokom honorow~' m "Echa Tatrzańskie- skonałą gwarą góralską p. Jan Trzebugo", byłym jego zasłużonym prezesom nia, partie solowe odśpiewał p. Kazip. dr Mischke'mu i p. prof. Cichockie- mierz Pieliilski, na skrzypcach grał p.
mu. 'Vręczenia dyplomów dokonał Gromadzki.
prezes "Echa" p. dyr. Wojciech KrzepNa zakoilczenie chór mies1.any odtowski,: wygłaszając do obu ' cr-lonków śpiewał .. Ki e Janicka wiedli do Lewo. honorowych przemówienie, na które ci ce" (partie ,;olowe od~piewał prof. Zao!:"tatni odpowiedzieli z głębokim wzru- potoczny) i słynny marsz Tetmajera:
szeniem,. Następnie ,c~ór pod batutą ..liej ider:n w las" w układzie Wallekprof. Mlstrzyka odsplewał GawIasa: "alewsklego.
,.Paweł i Gaweł" oraz "Serenadę" Schu, C?,łość stała. na b. wysokit;J pozioberta...
~me. 1 P?7.0S1awlła na wSZy~tklch wr~W!aś~lwą akadem,1ę r~P?częło prze- zem.e mezatarte. :Q~brze. Slę. staJo, 7.C
mówlen.l e p, mgr. "łodzlmlerza \Vnu- stohca Podhala UCZCIła wlelkH?'go PO€tQ
ka-KI'zepto~'s~iego na temat "T\~·ór-I-- . n~jwiększego syna ziemi p.OOhalańc!:ość Ka1:1MlerZa Przerwy-Tetmajera
Sklej.
. - - -

Stoisko wytwórni przetworów slod.owych
"Siew", Łódź, ul. Żeligowskiego 22.
najpiękniejszy pawilon, jeśli chodzi
o stronę dekoracyjną. Gustownie urzą.
dzone stoiska grają różnymi kolorami
tkanin i przykuwają uwagę widzów.
W pawilonie tym wystawiły swe wyroby takie potężne fabryki, jak Scheiblera i Grohmanna, Geyera, Krusche i
Endera, Jankowskiego, Biedermana,
Jakubowskiego. Tu również ma swe
stoisko znana fabryka krawatów "Krawat Polski", która w gtosunkowo kr.6tkim czasie zdołała zdobyć cały rynek
polski swymi naprawdę pięknymi ' wyrobami, dalej "Bła~'at Polski". T\1taj
też rozmieściły swe barwne
'\'ł,' yroby
ss. Urszulanki z Sieradza...
Na tym kOllczymy naszę, przechadzkę. OczywiŚCie kto chce, może odwiedzić stoisko browaru Keilicha, lub też
stoisko Kantorowicza, f!d7.ie po trudach
można pl'zys7.kTance piwa luh kieli~zku

I

Film z wystawy łódzkiej (od góry): stoisko fabrvki luawatów "Krawat Polski",
Łódź, ul. 'Piotrkowska 71; stoisko fdbryki
nici "Marynarz"
\Vł. Suwalskiego,
Łódź,
Wólczańska 109;
stoisko fabr.l'ki
papy dachowej "Gospodarz", Łódź, NowoPoludniowa 5; stoisko Zygmunta. Koli.ń·
skiego. Łódź, Nawrot 37; fragment z wystawy i salon samochodowy na wystawie.

Dr. med. H. ZIOMKOWSKi
s!'"i. chorób skór. weDer. i mOC'&oplciowy
ł,.6dź,

6 Sierpnia 2,
Przyjmuje 9-12 i 3-9 w

tel. 118.33
niedzielę: 9-1

I

Podbipięty odpoc.zywać słuchają,c '
zyki Namysłowskiego.

mu-

Zrze'sżenie związków
urzędniczych
\V a r s z a w a. (Tel. wł.) Stowarzy~2'enie Urzędnikó',' Państwowych, Z,,'.
Urzędników Skarbowości i Z~ią.zek
Pracowników UmysłOWYCh w administracji wojskowej tworzę. jeden wspól-

l

ny zwią.zek.

Pierwszy

ogólno-polski

7.ja~d tego związku zwołany będzie w

koncu hieżącego roku. Nowa organizaC,la liczyć będzie około 30 tysięcy człooków. (w)
-
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Tabelę Cołeril Państwowej

-------------------------------------------------------

WIELE WYGRAnYCH !·k~~ DZIERZAnOtIJSKIEGO &dd~!·G:.:~~Ch!l~!~~6~

Glełdv zbożowe
POJ:nań
p o li n

Pc 20174/5·&2,49213

8 ń.

28.. 9. Ula7 r.

Stantła.rty:

Wl.nd . 41\0 g/l.
Oeny tranE;a,kcyJne:

50 tonn par. Pozna.1\. • . ,

Żyto • • • •

Uen7 orlentaoyjne:

. • • • •
t:~flOtI')b lenńe sPOkoine.
Pll~enlca
. .
• • ••
UIIP04ohie-nie spokojne.
Je('~m . ~lI I'lrowatOw, • • • , •

Uspooohienie !tale.

Jęczmiel1 700-717 tl/l.
JęcZ1pleń 673-678
JI!('.zt\lień 638-650 g/I.
(" ~ p)/<, ,h E'n .. @tale.

••
22.~

29.50-

!S.50-

• •• , • 22,25_

gfl..

•

•••

21.2520,50-

nWie5 J stand. • . • • • •
!Jsp)s<)nl eme spokojne.

o . . . ces

II. stand. • • ••

•• 20.00-

UsposobienIe sp,>kolne ..

'hk' ty' ni. gat 1 0·50'11
Malu żymia 1&lt.
0-36~
M/l.ka ty:nla gllt. U ~ -65%
Uspo,;obi ' 'lle lWOkojne.
Mąka Pll zen. lat. I ",.,e 0·3(1'%
Maka PII%enna lat. l il-009I. .
~hlu P8zen gat. l-A 'l-65'l .
'hkl t>t'JIj'n na gal li 3O~%
,~ a lu 11" ~pn na ga t II A 5O-65'J
~hk8 os:tenna ęat. III ~·70'llo
UePó80h It'nlt' 8l)o>kojne.

O t rC)h)
Otre~:v

pszenn" w-rube stand.

)treby p@zennt> ~rednie lita od
Otreb)' jęc71m l E'nne
• • •

Rzepak ZLmQwy • • • • • •
8lem.lc IniUle • • • "
.'
.I

••

I

•

••

49,5043.50-

43,5010.5035.5(}"-

32.2015.0016.25-

ty'nle sUnd.

Gtlres7C&

~2,25_

30.75_
ta.7i>-

••

14.~~

i:'~
«:0037,00-

Groch Wilktoria • • • • • • • 24.0(}"- 20.50
Groch Folgera • • • • • • • • 22.50- 24.00
.\filit niebll'6kł • • • • • , • • 76.00- 70.00

do dys?ozycji Karmańskiego znaCZl1(\
smuy, przyczyniła się w części do u·
UW. możliwienia dokonania przestępstw
Ziemniaki fabr. sa kilo 'f. . . •
28.50- 23.75 dewizowych przez tę szajkę",
28,00 Makuch lnian, • t.flaeb •
1a.kucb raeoak . w tanaet . • . 20.25- 20.50
natomiast prawdą. jest. że nikt u24.1~2;;.5U
Ma.kuch slon. w ullaeh ~-ł3')t
22,S1l
~t Soja. . • .. . • .
• . 24.50- 23.50 rzędowo nie stwierdził. jakoby Kasa
11.70- 5.75 b e z p r a w n i e stawiała do dyspozy30.0(1 S!()!D' puenn I llJ114Clt • • • • •
6.20- 6.45 cji
I)@zenna pr81!OWlna • • •
Karmańskiemu
znaczne sumy ,
.. tYlnia hue' . . • • • • 6.05- łi.~O
24.S0
6.81\- 1.05 przez co rzekomo przyczyniła się do
żytnia pra.eowa.na • • • ,
&..10- fi.B5 umożliwienia dokonania przestępstw
owsiana. um . . • • •
22,50
6.60- 6.83 dewizowych, oraz dalej prawdą. jest,
.. owail.nl P1"leowana
••
21.75
Jeczmienn. la.JND
• • 5.80- 6.05 że fil'ma Ewald Kal'lnallski, Ekgpol't
21.00
,.
jeczmienna prUOWUlI • ,
6.30- 6.55
;;iano zwykle Illz.n.
. • • • 1,85- 8.a:; Herb~' Ślą ... kie z siedzibą. w Herbach
B.50 · lI.fJO Ślągkich, wpi~ana do rejestru handlo.. zwykl" "'5O","8ne
••
..
narlnotE'ckie luzem • •
8.95 · 1I.4'i wego Sądu Okręgowego \V I{atowi20,50
..
nadnoteckie prasowa.ne .
9.95- 10.4;)
caeh w dniu 18 stycznia 1936 r. pod
1)1l61np 'lsoo«,h'pJl" ~ooltojn"
33.25
liczbą. A. 29U6 (r-.lonitor Pol~ki z dnia
Ogólny obrót: 2608.S tonn. w tvm r,yb 4ii7
31.75
24 marca 1936 r . Nr iO, strona 5, szpal24,7i tonn, pszen icy 135 tonn. jęclImienia 564 t unn.
owsa 120 tonn.
ta 4) korzystała t~' lko z k)'ecłytu rem ·
50,00
bursowego na podstawie kontyngen4MU
tów eksportowych, przyznanych jej
44.0&
przez Izbę Przem~: słowo-Hat1dlowQ. w
41.0Q
3R.IIO
Otrzymujemy poniższe sprostowa- Katowicach, względnie Wycl7.ial Prze83.2ii nie, które w imiQ prawdy zamieszcza· nWl'łu i Handlu - Urzędu Wojewódz
kiego ŚI~skjego w Katowicach i że
15.75 my w całości:
1UO
Nieprawda jest .iakob~' ,.niewlaści. udzielanie
kredytu
rembursowego
15.5~ wa polityka kredytowa tej inst~. tucji
wspomnianej firmie odbywało się zgo~~.~ (Komunalnej Kasy Oszczędności po- dnie z obowiązującymi przepisami bez
47:fJll wiatu lublinieckiego), która jak stwier·
jakiegokolwiek naruszenia ustawy o osa,oo dzono urzędowo bezprawnie stawia.ła graniczenia.ch dewizowych oraz, ~

1> tyto 712 fi /l .• 2) pwzeniea 742
C/I.. 8l owies I, stand. 480 fi/I., 4) ow!e~ II.
~yio

dajemy hez gwarancji

N

Sprostowanie

I

Kto ;eucze Plie wie
niech sit: przekona
jak łatwo wygrac
Ul

hl.klar.. ZYGARŁOWSKIEGO

Pot:Plań, ~1 Grudnia 12
L OSY l KL. 6'1 już do nabycia.
Na p,ofDincil; wy'yła ,i~ odwrotnie

nr: 49778·4

Kasa najmniejszej nawet straty na
tym kredycie nie poniosła.
Dyrektor zarządzają.c;,:
(-) Marian Ociepko.

Pawilon polski
na wystaWie w Cleveland
Warszawa. (PAT) Pawilon polski, urządzony na wystawie \Vieikich
Jeziór w Cleveland staraniem miejscowej kolonii polskiej i przy wydatnej
pomocy konsulatu Rzplitej w Pittsburgu. cieszy się wielkim powodzeniem. Prasa miejscowa podkreśla z uznaniem fakt, że jest to jedyny pawilon
przedstawiający kulturalny i naukowy
dorobek obcego państwa. Pawilon polski zwiedziło dotychczas ponad 300.000
osób.

Numer W;

..... ORĘDOWNIK, ezw41'1eK, iinla M wrzegnłll !9ł7 -

Strona 1 .
, j

E

"la sprawiedliwoŚĆ i prawd~
walcz aż do śmierci"

Adres

dziękczynny

z wyrazalni czci i z
pracy duszpasterskiej

'''0

K F' ak ó w. (Tel. wł.)
wszystkich
kościołach diecezji krakowskiej odczytano w ostatnią niedzielę list pastol'-

kalisldego "Orbisu" naturalnie Żydzi, w bezowocnym oczekiwaniu
na. klientów rozwataja" jak to jednak dobr~e się stało. że z dniem 1. t 1938 r. placówka ta przejdzie w ręce polskie ....

Dzierżawcy

Czytaj my

biblię

Czego oni pragną l
Dobrze jest czasem w dniach nie·
zbyt pomyślnych zajrzeć do hiswrii,
przypomnieć sobie, jak to dawniej bywało i jak się wyszło na swojej ustę-
pliwości i dobroci. Dziś sięgniemy za·
tem do biblii.
OW w rozdziale 34 ksiąg Mojżeszo.
wych pierwszych znajdujemy tą.k.1)
miłą.. choć nieco krwawą opowieść:
"Wyszła Dyna córka Jakuba, aby
oglądała niewi.asty krainy kananaj.
skiej. Którą ujrzawszy Sichem, syn
Hemora Hewejskiego, książę tej ziemi,
rozmiłował się w niej. I porwał ją.
i spał z nią. I spoiła się jego dusza
z nią, a smutną. Dynę ubłagał łagod
nymi słowy. I szedłszy do ojca swego
rzekł: "vVeź mi tę dzieweczkę za żonę".
A Hemor szedł do Jakóba, iżby mówić
o Dynia".
Za długIm, za nużącym byłoby cytowani e dosłowne. Streścimy zatem
opowieść.
Jakób, ów wielki, rzekomo
i cnotliwy patria.rcha Izraela, nie odrzekł nic narazi e, prosząc o czas do
namysłu. Natomiast synowie jego, a
bracia panny, późniejsi ojcowie ludu
żydowskiego, podnieśli straszny gw~łt,
lament, czyli użyli wszelkich już wtedy znanych sposobów, aby wieść () ich
krzywdzie poszła jak naj dalej.
Sichem, ów zakochany, zaproponował na to Żydom, aby zamieszkali
wśród Hewejczyków, pracowali na. ziemi, handlowali i zawarH przyjaiń.
Wzajemnym potwierdzeniem urnowy
miały być małżeństwa mieszane.
Przypadła owa propozycja do gustu
bezdomnym włóczęgom, jakimi byli
wtedy Żydzi, i zg{}da zapadła. Stawi.ono tylko jeden warunek: Plemię he.
waJskie przejdzie na. judaizm. ą m~ż
czyźni poddadzą. się obrzezaniu.
Zdawać-by się mogło, że wM;ystko
jest w najlepSZYm porl';ą.dku. Z połą,.
czenia dwóch narodów powstanie trze..
ci i państwo będzie się rozwijać. Tym ..
czasem okazało się, że Żydzi j wów~
czas byli tylko sprytnymi oszustami.
B<l oto... cytujemy biblię: "Ob\'zezali
się wsz~'s cy mężCzyŹtli. Ąle trzeciego
dnia, gdy najcięższe" boleść z ran by9
wa, porwali synowie Jakóbowi mieC;lł)
i wyrznęli śmiele wszystkich mężCzyzn
w mieście, korzystając z choroby, lIe~
mora i Sichena takoż. I spl~dl'ow,ali
miasto i owce i rogate bydło i ()sły i
wszystko pustOSZf}C, CO w domach i na
polach było. zabrali. I dziatki i tony
Hewejów takoż w niewolę wzięli, iżby
im służyli".
.
Tak wygląda moralność i uczciwoSć
żydowska w świetle biblii. Gdzież }ednak leży podobieństwo owej krwawej
historii biblijnej z dzisiejszymi czasa
mi?
Spojrzmy w rzeczywistość. Oto Ży
dom prze·s tało się obecnie tak dobrze
powodzić, .iak kiedyś. Podnoszą. przeto
płacz na cały świat. jako. że, krzywda
im się okrutna clr.ieje, a k i m i a r 'e i] i m - p·sv i osły chrześcijal':l.skie nie chcą dłużej upośledzenia znosić
i oddala się owa wizja Talmudu, według której "goje wstaną nazwani uie
wolnikami, a 337 wołów zaledwie
udźwignie klucze od dóbr i majątków
braela". Przeto, powtarzamy, pl'zaklinaj:',!, nas naj straszniejszym chejrewr-m - Inarn szmoch wo.izychrorn "Niech zginie ich imię i pamięć", . ale
w

w

jedyccześnie

szukają.

gorączkowo

ra.
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życzeniami długiej

leżeć do świadomych wrogów ładu, jednak lekkomyślnie ' nie chcę. widzieć
niebezpieczellstwa.
"Bojowaniem przeciw Bogu i podeptaniem praw ludzkich nie osiągnie
my polepszenia doli naszej. 'Vszyscy
katolicy i ludzie, kochający ojcz:vznę,
winni łączyć się i stawiać zapory temu
nieszczęściu, jakie nam grozi.
PóJ;:;: i
jeszcze czas, korzystajmy z przykładu
nieszczęsnej Hiszpanii, byśm.v tak, jak
ona nie potl'zebo\ovali żałować gorzko
naszych zaniedbail. Niech nam głębo
ko '·. . ryją. się w duszę słowa księż~1
biskupów hiszpaliskich: "zapomnienie
prawdy i cnoty w życiu politycznym i
socjalnym wprowadziło te ogólną, klę

Perwszy oficer 9 który ...
War s z a wa. (Tel. w1.) Dzisiejszy
"Goniec Warszawski" watrykule wstę
pnym omawia sprawę rozporządzenia
Prezydenta R. P. i rozporządzenie wykonawcze ministra wojny Kasprzyckiego w sprawie ustawy o służbie woj.
skowej oficerów.
Wyciągając wnioski, "Goniec Warszawski" stwierdza, iż rozporzą.dzenie
to w znacznej mierze wprowadzi zmiany w obecnie istniejący porządek. M.
in. pismo to pisze, iż pierwszym oficerem, który zastosował się do wymagall rozporządzen ia, jest szef sztapu
"OZN" płk Kowalewski, który wrócił
z cywila i polityki do zawodu wojskowego.
(w)

ski ks. l1letropolity ks. Sapieb,y, którego motyw jest następujący:
"Ze sprawiedliwością walcz dla duszy twojej i bij się o prawdę aż do
śnlierci, a Bóg za cię zwalczy nieprzyjaciół twoich'l,
Wielkie i ciężkie cloświadczel'lla, jakie Kościół Katolicki przechod~i dziś
Łodzi
w wielu krajach wywołały łączność
wszystkic.h Jego s~'nów, choć żyję.cych
z dala od siebie. W imię tej łączności
księża ~ biskupi
hiszpal'lscy odwołali
się do wszystkich
biskupów świata
k.atoIickiego, a wezwania krwawią
cych serc naszych braci w Chrystusie skę''.
nie wolno nam pominąć milczeniem.
List pasterski RS. arcybiskupa SaKra k ó w (Tel. wł.) I\:ongregacj.a
yiehy lłmlczy się następu.iąco:
kupiecka zlożyła hołd J. E. k~. metro"Współczując Hiszpanii pamiętajpolieifl Sapiesze z okazji srebl'nych gomy, ie wroga agitacja dotarła i do na.- dów kaplal'lskich.
sze.j ojezyzny, nie pomijajmy i naszego I Delegacja wręczyła adres dziękczyn
kraju, bo i u nas są płatni albo oma- ny z wyrazami czci i z życzeniami dłu Szybowiec typu "Salamandra", podzi. wiany na lotnisku Aeroklubu Krakowmieni agitatorzy bolszewizmu, a prócz giej pracy duszpasterskiej.
skiego wRakowicach.
nich wielu, takich, którzy chcą nie na- ~oboszyński
i.
.

Sąd skazał 25

ZTygodnia L. O. P. P. w

oskarzonych na kary więzienia od 6. mie.sięcy do 1. roku 1 a 33 oskarżo
nych uwolnił - Prokurator zapOWiedZiał apelaCję
:a

ski ego, Stefana Janika, Ludwika L~ Il,a~ okres tyn:czasowego areszt~,
Aleksandra Leszczyn- dale] na zasadZIe art. 62 1\:. k. zaWIeSIł
skieO'o, Teodora Łoja, Józefa Marca, 'w arunkowo wykonanie kary pozb~
Sta;isława Michalskiego, Mieczysława wienia wolności na lat 5: Helll'yce De]Michalskiego Stanisława. Nawrockie- worek, Stefanowi Janilwwi, Wincenteracławickich.
"O Leonarda'Placka Andrzeja vVacQo- mu Królowi, Aleksandrowi Leszczyń
Są.d uznał, że oskarżeni dopuścili
~"'i'cza Marie ,Vach~wiczową., Mieczy· skiemu, Mieczysławowi Michalskiemu,
się występku z art. 163 k. k. i na mocy
sława' Wojt~są, Bronisła":a Zaprzal- Andr~ejowi .Wa~howiczowi, ~łarii, Watego artykułu sl<azał:
Jana Burego, Bl'ouisławę 1\:owior- . skiego, Zygmunta Zapl'zaJskiego, Ro- ChOwH:zoWe], MleczysławowI \Vo]tasomana Zawartkę, Józefa Ziar}w na 6 wi j Romanowi Zawartce.
:$
ską" J ó21efa Króla i Jakuba Piłata na
rok więzienia \{ażdego;
miosięcy więzienia każdego.
Po ogłoszeniu wyroku obrona zgłoIlenrYk-ę DejwoTek, Piotra Króla i
Pozo~talYCh 33 są.~ z br~ku. d05ta- siła w11.i05e1(, aby wszystki~h oskarżoWincent~go Króla na 8 mieSięcy wię
tecr.nyc~ dow?dów wmy uwol11l1.
.
nych sąd zwolnił z aresztu l oddał pod
zienia każdego;
Na zasadZie art. 58 k. k. są·d zah~ dozór policyjny. Prokurator sprzeciwił
Michała Bujaka, Antoniego Jurkowczył skazanym na poczet orzeczonej
się wnioskowi obrony. Są.d po naradzie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - postanowił utrzymać dotychczasowy
śl'odek zapobiegawczy względem pozostał~r ch skazanych.
Prokurator zapowiedział apelację·
W ustnych motY'Tach wyroku sąd
podniósł, że oparł swój wyrok na podstawie częściowo wyjaśniell osl,arżo
nych, z których część przyznała się. 7,e
była Iia kopcu, a także na zeznania~h
świacików oskarżenia i świadków obrony. Na podstawie tych dowodów
sąd ustalił. że dnia 18 kwietnia w Racławicach, zarówno na kopcu jak i na
wzgó,'zu, powstało zbiegowisko publiczne, ktdre wspólnymi silami uczestników w ilości około 5000 osób dopuściło
się gwałtu na, funkcjonariuszach policji państwowej przez rzuca.n ie na nich
kamieniami i pałkami, a także dania
~trzał6w, aby zmusić policję pal1stwoWf} do za;liechania uprawnionej czynności slużbowe-.i polegają.cej na niedo11\.uszc~eniu do odbYCia zgromadzenia,
slmpiania się, urządztluia manifestacy.i
i zebrania, ~ą,j)ronionycb postano\vieniem władz administracji ogólnej.
ZbiegowiEjko to za.brało trzech przestępców, pl'zęwidzianycb wart. 1133 k.
Fragment z qeli lady L. O. P. P.
k. z chwilą., kiedy posterunkowi po\icji wielokrotnie wzywali tłum dO 1'0- j zejśc'ia się i to nie odniosło skutlri.l,
tunku. Mobi1izuj~, jak o tem niedawno paru tysią.cach lat najpierw w Rosji ~ tak, że pOlicja lwnna zmuszona, była
donosiliśmy, wszystkich swych przyjaIpwica, I{iereński, kon11.mizm, rZf}dy s,;arż-ować, aby tłum rozpędzić, a policiół, to znaczy mason~rię, so,cjalizm,
Zydów, - pow·tórzyla się w HiszpanU cja piesza zmuszona b~'ła użyć pałek
komunizm, a nawet - popatrz, po- lewica, .A.zal'la, komunlzm, rządy
celu rozproszenia tłumu. Przewód
patrz! - cha;decję i .enperowców d·() Żydów i ;palenie ko~ctołó\V ~ o mało w
wspólnego ataku w obronie dawnych C{J nie doszło do podoImego epilogu we są.dowy usłalił, że JUż po wezwaniach
zdobyczy. I w najbliższym czasie mają francji - lewica, rządy Zyda Bluma. policji w trakc,ie rozpraszania tłumu
zamiar zadać p-olskosci czyli narodow- i dalej się l1ie udało. Cbce teraz żydo padły pojedYl1C7.0 strzały z tłumu, a jo.Com klęskę przy pom-ocy Fołl,sfrontu. stwo p1'Zepl'owadzić swój łajdacl{i eks- clnostlci znajdujące się 'v pierwszych
I nie należy myśleć, że nawet po peryment na nowYl11 terenię - w Pol- szeregach tłullW poczęły obrzucać pozdobyciu władzy przez lewy front. czyli sce. VVszystko puszczone w ruch, lada licję kamieniami i kołami, a także nić
Zydów, odrazu odsłonią .iudeje pnył chwila ma przyjść ~ lewica i tak da- konie poIir.yjne.
bicę.
Powoli, powoli. Nauczeni przy· lej.
Sąd wziął także pod uwagę pobudkładem
Hiszpanii usypiali pierwej
Ale niestety! Ci znienawidzeni, ki czynów oSkarżonych, które nie zaczujność drobnymi ustępstwami.
Aż
ł1 r e i l i m i a k i m, jakoś nie chcą
wierają w sobie żadnych niskich ,,](}dopiero później - .,przyszliby s)'nowie zrozumieć dobrodziejstw żydowskich, mentów, a poclyktowa'ne zostały jed~T_
Jakóha do miasta kanaa.nejskiego i ko- jakoś nie chcą, prZemie\lić Polski w nie chęcią zebrania dla omówienia
rzysta.jąc
z choroby wyrznęli męż Kanaan. A Zydzi tak tego pragną. ...
swoich spraw zawodowych oraz inna
czyzn".
okoliczności, które wpłynęły ł.agoclzą.
Po.vt6rzyła się historia biblijna po
JOTBN.
co na wytlliar kary.

M i e c h 6 w. '(P AT) Wczol'aj w po-

łudnie około

godz. 13 Sąd Okręgowy
w I\ie.}cach na sesji wyjazdowej w Miechowie ogłosił wyrok w sprawie zajść

szczyńskiego,

- I

Strona:'8 -

Wrzesień

Kalendarz !:)'m.•kat.
Środa: Michała arch.
Czwartek: Hieronima w.
Kalendarz słowiański
Środa: Oadziboga
Czwartej(' Imislawa
Słońca: wschód 5.49
za<:llód 17.36
D!ugość dnia 11 g. ';i min.
Księżyca: wschóJ :,>1,,03
zachód 15.0'3
Faza: 5 dzień przcd nowiem
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rMak[ji i a~mini~tra[ji WtOdli
Piotrkowska 91

TELEFON redakcji

ładministracji

173-55

DYŻURY APTEK
Xocy dzi sif'iszPj r1:vżu ntia n pteki: Dnszkic"'i,·zo'.... a. Zll"iel'ska 87, llartman (Zy(ll, Brzezilixla 24, Rowil1ska. plac ',"olm>ści 2, PerelmaIl i S-ka (zyd), Cegielniana :\2, Danielecki,
Piolrkowska 127, "T6jcicki, N <111;órkowskiego
::!7. J\.empfi, Earole\yskfl. 48.
1:'elc[ony strat,y pożarnej /l. l'O!lulOwia miejskiego 10:!-90, pogotuwia P. C. K. 102-40. pogotowia nbezllieczaln 208-10.
Teatr Polski - "Jadzia ",oowa".
Teatr Kameralny - "Szklanka wody".
1:'eatr POllularny - "Świcl'sZCZ za komincm" .

K'NA

Capitol - .. Bohaterowip mOl'zn ...
Corso - "Niesamowity com"

,,'Y"soly

donżuan".

Ikar - "E.ain i Mabel" i "Hom:l.lls·· w Bu,
dapeFZdc".
Metro - •.Płomiellne serca".
Miraż .. Bog-ate biedacl\'o".
Oświalowy-Slolice "Wladca Kalifornii"
.. I{och any łobuz"
Palace - .l'ozl'.113stolatka··.
Przedwiośnit· -' "Moskw~-Sz"lIdlaj".
Rialto - "Atak o ś\yi<;ip".
Stylowy - "Zapomniana ~:nnfollia".

KOMUNIKATY
Teatr Polski. CoclzicnJlir o gorl!.. 8.30
wie cz. ba wić b ęd zie pub Iic~mość 11 iefJ'asobIiwwym s ,,"ym humon:111 PI"Zl'Zli ha \\'na
komedia nuszko\\'skieg<J ".Jadzi" \Ylin\\ :L".
Teatr Popularny prz~' ul. ()~)'OdO\\'I'j J8.
Dziś i codziel1l1ic o godz. 8,15 \\' iI·l'z. urocza. wzruszająca s\\'~'m sent~'lIll'ntl'1l1 i
ciepłem swoicli naslrojów l,olJlcrlia Karola Dickensa ,,8\\'iel'::izcz za kl)ll1inclII " .
Pociąg popularny
na festiwal sztuki
polskiej w Warszawie. Oddzial 3-ci I\uch owo - Handlo\\'y w Łodzi podaje do \\"iad0mości, że dn ia 3 paździcrnika rh. L ig.-l
Pc.pierania Tun-styki oJ'ganizuje jedllodniową \yyc:ieczkę pociągiem IJopularll~'11l
Łodzi
do \Varsza\\'~"
pod has11'11l:
"Mieszkańcy Łodzi na Powszechn~- Fe::lli\'al Sztuki Polskirj w Warsza~·ie".
Pociąg ten uruchomiony będzie według
nasŁępującp!!,o
rozkładu
jnd\':
odejścip ze stacji Łódź-Fabl'. dn. 3. 10. r.;:·u-

z

ORĘDOWNrK, e2:WarteK, dnia: 30 wrze·śnia. 19:rT -

młodziety ryngraf z emblematami (1f'ganizacyjnymi, który po pięknym ~e
mówieniu ksil'dza Patrona został ZaWIe"
szony przed l'askami slynącym obrazem
I\'aj~w. Marii Panny. Po złożeniu ślubów
przez mlodzicż robotniczą na wicrnosc
Bogu i Ojczyźnie, hymnem "Boże coś
Polskę"
zakoI1czono
uroczystości
kościelne.
Bezpośrcdnio

po

nabożeństwie

na
mi-

cmentarzu kościcln~'m przed krzyżem
syjnym oclb~'la sil) akademia mariańska.
I\a akadcmii zgloszono depeszę holdownicza do J. E." ks. biskupa \V1. J aSillsldego z podziękowaniem za troskliwą
opiekę nad mlodzieżą pracującą na. terenie miasta Łodzi. Hymncm katolIckIm
"My chcemy Doga" znkoI'lczono podnio~le
uroczystości.
\V godzinach popoludmowych odbyly się grupowe zrbrania w oddzialach Akcji I~atolickir.i.
Podnio "lc manifestac.ie mI odzieży pracującej
zrobiły
wiclkie wrażcnie ~la
nJiejscowcj ludności, która wzięla udZIał
w uroczystościach zlotu młodzh'żowego.

KRONIKA MIEJSCOWA

Dodatkowe oświetlenie ulic. Zarząd
miejski przeprowadza dodatkowo realizację jesiennego planu rozszerzenia
sieci elektn-cZllej
oświetlenia
ulic.
Światlo zainstalowane zostanie na 21
ulicach - głównie na przedmieściach.
Do walki z komunizmem.
lokalu związku oficeró\y rezerwy przy uL
Moniuszki zwolane zostało zebrani.e
organizacyjne komitetu do ,,-alki z ko··
munizl1lem. ll'licjaty,,"ę zorganizowania tego rodzaju komitetu pocljQło Towarz~' stwo oświaŁr i kultury robotn;czej ,PochoLlnia", Komitet postawił sobie za zadanie krzewienie idei naroclo\yej, szczególnie wśród robotników, by
przeciwdziałać agitacji
komunistyczne.j, jaka ostatnio mocno działa wśród
robotników, zal'ó,,-no na terenie organizacri za\,"odowych jak i zakładów
prary.
Rozszerzenie sieci pocztowej w Lo.
dzl Kierowllictwo poczty w Łodzi 0hecnie przepl'o\Yadza szczegółowe badania ruchu pocztowego, które _ mają
JJ0s1uż~'ć Z:1 podstawę do opracowania
p la IJ u l'ozszel'zellia sieci pocztowe).
l 'uchomione ma.ią brć w poszczegolnych punkt.ach miasta 110"'e fi1i.e "p~cz
towe, co nastąpi jeszcze w roku bIez.

'V
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ŚWIATA PRACY
Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości
m. Łodzi ,,"czora j za\Yiadornił? Inspektora

ZE

Okrt'~. Pl'ac~-

i~ \\'I'po"'iedzial~'

umowę

zbIO;:o\\'ą., za\Z' lll'lą z' dor-ol'cami w 1930 l'.
Z"ocllrie z postaJlo\\' icnial1li UJ110IYY wydzina 6.21. prz~' .iści(' do slacji Wal'"za" a pg",ieclzenie następuje z dnirm 30 bm. na
GL dn, 3. 10. gorlz. 8.5:3; odejście ze stacji okl'es 1 paitlzicrnil;::l clo 31 grudnia rb.
\\' f<łbl'ycl' wyrObów włókienniczych i
Warszawa Gl. dn. 4. 10. godz. 1.25, prz~' j
ście do stacji :Lóclź-I-'abr, dn. Ą·. 10. godzigumowych Schweikerta ("'ól cz~u1ska 21~)
na 4.32. Oplata za przejazd w nhie stro- wdJUchr stnljk okupacyjny 8JO robotnIny. łącznie ze świadczeniami zawartymi kÓw. Powot!rll1 zatargu jcst niepl'zyznaw kuponach, wynosi 11 zł 80 gl' od osohy. nie przez firnlę 10 pJ'ocent podwyżki plac
Karty kontrolne na ten pociąg są do ua- dla oddzialu wyrobów !l'uJ1lowycll. Inbycia we wszystkich oddziahl'JI i :Igeniu- >:p('ktol' Pl'ac:~' podjął starania celem
rach biur podróż~' "Orbis" i ,,\\'''f!'Ons Lit:;; zlikl\'idowania powstalrgo zatargu.
Cook" w Łodzi.
\Ycwl'aj u Inspek[ora Pracy o?byla
Ulgi dla wycip.c7."k na wystawę '" Lo. sie jJOJlU\Y11a konfCl'CD~ja. "'. 8pr~\~' le zadzi. W\-ciec7.koJJl z nnjh~ iż:;zvcll lii iae:t warcia ukladu dla. RzozDl MIPJskleJ nr 1.
prowinc.l onaIIlY('h, posi;ula if1C'y
pohlcze- PUl ie\\"aż w dotychczasowych pertraktanie z Łodzi'l pl'Z~' pOllJon' t l"llll\\·a.jó\\· <10- r·.i:lt:1I nil' ndalo się osiągna,ć porozumi~
jazdo\\':'cll, pl'%:~'ZlIiIIlC zo"tal~' jO-l1I"OC. ul- nin, ln,;prktor Pt'at~' zapl'opono\\'ał arblgi w e('llic bil.,tól\· za pl·zeja;.:!l " ·"Jlli(·lIi,,- tl'llŻ. D~Tckcja rZl'Źni z~odziia się na ~'oz
nymi tra1l1wajarni i aulollli:;allli Ł. \\'. E. ratJ'7.l!nie sporu pl'zez ~rbitraż. llat?m~a3t
K. D, Ligi w Cl'lIncjl bi:ctó\\' lJrz~'zna l'('prczf'ntanci rohotnll,ow pod naclsl<lcm
wane bt;dą \·.Tr· il'('zl,Olll e:l\lallujL\c~'lll "ie: 1,1:1";0 \\'(' 11 L('nl,[l Il:l l'ilZie nir dali odpoconajulllicj z lU usub, jJl"Z}' jl!UJJOczcsn.nu wiedzi, z:I!J·I\\i:It!,,-i:·'·. ż,' z:\wifłclomią Inpoświadczeniu odpowicdniej karty uczestSl;('ktol'a lJnll':y o :;lallowi:;ku I'obotuikó;V.
nictwa. Karty można otrzymać w Zal'zą
\\' czoraj odbyly się dwa zgromadzenIa
dach Miejskich w Pioll'ko\\·ie. Łasku, Sie- tramwajarzy łódzkich miejskich. llstaloradzu, ZdUll:;kirj \Voli, Pabianicach, Tu- no, że ll~Tckcja tramwajów nie przysJała
szynir. I1zgowir, Zgierzu, LlIIomicl'sku. s\\'ych pl'zcdstawicieli na konfercncJę li
Kcnslantynowic, Alcksandrowic i Ozor- ln;prktora Pracy ze \yzględu na udział
kowir.
w delegacji robotniczej przeclsta,,'iciela
Miejski komitet pomocy dzieciom
7,\\'iązl,u klasowego, socjalisty Lenka, kiómłodzieży. 1\'a terenie
m. Łodzi zostal rv nie jest tl'amwajal'zem. '''obec tego
powolam' l\liejski I\:omitrt Pomocy Dzie- p-r aco\\'nicy tram"'ajowi postanowili zmiec;om i Młodzicży jako Oddział " -ojewóclz- nić sklad delegacji i zawiadomili Inspek:kiego I-oiornitetu. Zadaniem Komitctu jest lora Pl'ac", proszc1c o wyznaczenie no\\'ej
kGordynowanie, pogłębienie i rozszcrzcnic };:011 fCl'encji.
opield moralnej i materialncj nad dzieć
Przedstawicielc Związku Pracownik6w
mi i młodzicżą, Wszclkich informacyj u- Fryzjerskich zlor.yli w Inspcktoracie Pradz~ela
oraz wyclajr (!ck laracjc w godzi- cy mcmorial, w któl'~'m wskazują, że w
nach orl 8-13 biuro l\omitctu. którcgo zaklacIach fn'zjerskich wykroczenia przetymczasowa sicdziba mie.'ci się przy ul. ci wko ustawie o czasie pracy są na poZ,l\\ adzkiej 11. c\ru!!,ie piętro, pol,ój 36 rządku dziennym, a praeownicy z reguły
(Wydział Opiel,i Społccznej ) .
pracują od 12 do 15 godzin na dobę .. że
za1rudnia si~ ich przymusowo w niedzlele
Z :tYCIA KATOLICKIEGO
i święla, szczcgólnie w ż~'dowskieh zaI. zlot młodzieży oddziałów parafial. ldarJach. \V z",iązku z podanymi wykron}'ch KatoJ. Uniwersytetu Społecznego w czeniami, które mają charakter powszechDobrej pod Strykowem. \V rlniu 2G bm, ny, związek stawia wniosek o wyznaczew Dobrej kolo St l'~'kown odbyl się I zlot nie spccjalnrgo asystr!l[a Inspektora PraCY dla kontroli zaklndów fryzjerskich i umłodzieży oddzialów lódzkich Kato!. 1!nil(urnnia "inm-ch.
. .
\\·crs~·trtu SpoI.
Młodzież porl kicrownicRobotnicy 'przemysłu jedwabnego z pot\\'em ks. pl'C'fclda \fatrusza Sirraclzkiego
prz~'b~'la zr szlallclanłJlli pielgL'zymką (lo
czątkirm
lIicżqcE'p-O
miesią.ca
w:-powieDobrej. gdzie wslala powitana. przez ks. rl:drli ukliHl zhioro",y l zażądali podwyż
probo1<zcza .J. Zawic.iskirgo,
szcnia plac o :20 procent, tj. o zasadniczo
l\Iszr; św. \V I~' m dniu odprawił mie.i- lO proc. plus 12 proc., które przy zawicrascowy ks. proboszcz, w clasie klórej niu ukln ' lu w 193;) r. pl'zrIl1~'s l oberwal zc
mlorlziei chóralnic śpiewała pirśni reli- sta\\"ck. Ponir\\,<!ź na żądanie to przrgijnI". Podniosłą naukę ,.0 poslaniclwic n1\'sl dotychczas nie udzielił odpowiedzi,
apostolsklJn mloclziriy katolickiej \V dzi- roiJotllic~; na odbytym posiedzcniu uch\\'aliIi. 7.(' w razie nic uregulowania \\'Rpomsiejsz~-ch czasach" w~ ' po\\'irclzi<ll ks. kanonik Stanisław :\'owicki. Po naboże11stwie nian~'c h "praw do ,:\, paźclziprnika rb. poks. prefekt M. Sieradzki poświęci! wolum prą strajkiem swoje żądania.

clt

(7 wydai\ tygodniowo). z odbiorptn w Illrenturach 2.35 zł. Z...
Prenumerata miesięcznie
odnoszenie do domu odllowiednia doplata. Na pocztach i u listono8Zów
Ok
miesięczniE' 2,34 7..1, kwnrtalnie 7.-_ Poczta przyjnJl!i@ zamówienia tl'lko
O rę d OWDJ a na 6 wydań tn:odniowo (bez poniE'dzi~lko\\ p!:o). - Pnd opaską w P.oI~I 'e
3.- zł miesięcznie. l'~kład i czeionki; Drukllrnill Polska, Spójka .Akeyjna, 1'ozIIIIJ1, św. Mucln 70.
R",kopisÓw niezamówionych redakcja nie zwraca.
W razie wJ'padków spowodowanych ~itl\ wyższI\.
wł

J!rze~zk6d 1IV

Numer 225 '

KRONIKA GOSPODARCZA
Pr6by nad l'OZS2!erzeniem produkcji
włókien krajowych. Przemysł włókien
niczy łódzki, od kilku już miesięcy prowadzi produkcję przędzy oraz tkanin z domieszką. włókna krajowe-

go, tzw_ kotoniny, tj.
lnu przystosowanego specjalnie do tego cclu. Ponieważ produkuje się z mic.szanki kotoninowej wyłącznie prz~dz.ę g'l'Ubych gatunków, co tłumaczą. niedomagania ~atury technicznej, obecnie prz{)pl'owadza się skrupulatnie badania i ,,,
na.ibljższ~'m czasie mają być podjęte
vróby wyrobu przędzy cieIlszej.
Postulaty przedsiębiorców samochodowych. Specjalna. delegacja zw.
\yłaści cieli autobusów z Łodzi udaj~
się do 'Yarsza,,'y na ogólnopol:-;ki zjaz(l
pl'zedsiębiorców samochoclo"TCh.
\Y
skład delegacji wehoclzi 9 osób. Delegacja łódzka ma wysunąć szereg wniosków pod adresem rządu, ,,- szczegó,nosrJ zaś w k,,-esti.i unormowania
spr.aw,r nadawania koncesyj na linie
autobusowe.

NOTUJEMY
Alkoholizm rośnie. ,,, z\yiązku z
okresem pl'opagandr ant~'alkohoio\\'ej,
przeprowadzone zostały zestawienia,
które wykazują, iż na terenie Łodzi
ostatnio alkoholizm wzrósł znacznir, a
nawet szerz~' się wśród młoclzież~ '
dziec i.
Jak ust.alono, w uboższ~'c h rodzinach polskich około 1,0 pet dzieci cło lat
5 zna już smak wódki. Po",~ żej lat :i
do lat 15 polowa już zaż~ wa wóclk<;>.
Wśród starszych na .hyi<;>cej w~ padkó,,'
opilst'.... a notowanych .iest \\' "ohot~- i
nieuziele (łącznie pOIlCHI (jJ pct \nz~ ~l
kich wypadków).

JUDAICA
Sami żydzi. Ostatllio policja. systcmat~' c:znie przeprowadza JJOC'ne obła\Y}"
na złodziejów i męty wszelkiego i-O-

,y

dza.iu.
ciągu nocnej oblaw~' Ila postoju taksówek przy ul. ~ad Łódką
patrol policji zatrzymał cl\yóch poszukiwanych złodziejaszków
Izraela
Działowskiego z ul. Lill1aJlowskie~ro 8~
i Szlamę Birensztajlla z ul. Dolnej 10.
Obaj złodzieje skTaL11 i z samochodu ciQżarowego rzecr,y wartości ki Ik uset zło
tych na szkodę kupca Chaim \,"olfa.
.: \a ul. Piłsudskiego zalrZ~ ' Jllalli zo:;:tali
przez poJicj~ Josek Gepnc/', bez stałego
miejsca r.alllieszkania orar. Dawid RotLolc 7. ul. Zawiszy 3~, w chwili gdy planowali włamanie do sklepu. Zatl'zymallych ",łamywaczy osaclzono w are"'zcie. Rewir,ja przeprowadzolla u znanych paseró,,' Fajwela Skón' przy ul.
DrewllowEkiej 2,) oraz l\fotela Libermana przy u·l. ~tollolllianej -i, rlopro'\.yac1zi1a do odebl'an ia l'zeez~' pochodzą.
eych z kradzież~-. Oh aj pascrz~ ' zo:o;lali
Q-:,aclzeni w areszcie.

KRONIKA POLICYJNA
Kontrola piekarń. Wład ze san ital'ne przeprowadzają obecnie kontrole;
piekarl'l na terellie Lodzi. Dotychcz~'<
w wyniku kontroli pociągnil'fo do od·
nowiedzhlności 12 '~' łaści('ieli piek"lrll,
t,\' Hl i Ż.nluw.
Awanturniczy pasażerowie, Włacl~- 
sław Dornin iak, dorożkarz, zam. pl'ZY
ul. Franciszka 5, miał w nocy n'eprz~- 
jemną. prz~'godę.
Dwóch mocno po(lchmielonHll osobników wsiadło do
doróżki, poleciło się za,,'icść Ila kraJlicc
ulicy Pomorskie.i, a gcl~ - '" polu zatrzrmaj dorożkę, oświac1cr,aj~(', że dalej jechać nie będz 'ie i zażądał zapIaty, 0sObnic? poranil i go i zbiegli.

w

KRONIKA LASKU
Z ruchu narodowego. \V ub. niedzielę
we wsi Józefatów porł Laskiem oclbrlo się
wielkie zebranie S. X. Zebraniu przewod niczył kierownik S. X. z T-i:o\\'alewa. p. I\azimien: Boniecki. Obi'zcl'lW refel'ut pt.:
"K.im jest Żrd " wyglosil kier. kola S. N.
IV Lasku, p. Jan Chlcbowski. Zrlll'anie zakOllC7.0110 odśpicwaniem PiC'Śni Dojowcj.
KUJ!uje u Żydów. P. Stefania Tal'go\\'ska (k.mwcowa ) od dłu7.szego czaRU za
po.'Tednictwem s"'~-ch pracownic kupowala w~zclkie rJodatki w sldrpach ż~' d(lw
skich.
Kradzieże. ,"' nocy na 2i um. 11H szkoclę p. L. Prndikowskiego \\' P wsi Zflgórz~'
('e skradziono większą ilość zboża znaczllPj wartości.
Trjżp noey na ~zl,odę p. Piolnl BrOl';k:l 7. PtlbiHnic z b 1If1 m\'l i jrgo 11'1' " 's i
KHl'mirzc\\'icarh" porł La"t;:icnl skradziollo
kilka rolek papy z\\'rklrj.

Centrala

KRONIKA PABIANIC
XIV Tydzień L. O. P. P. XlV Tydzie~
L. O. P. 1'. 1'0Z)JOC7,I:tO l" P:\llianic<lch "'. solJot~, dllia :t) b111. olijHzcleJn motoo'- ldl z
l)odlfldnial1li po ulkach miasta. \V niedziele) lll'z<,jcdwly uli cn III i llIlasta samo('hod~- ])I·opa~!nnrlo\\"e . z któl'~'l" h rozrzucaIlO ulotki Pl'ojl:lg-al1dol'.-r L. O. P. r:' .. Na
uli(,<1ciI mi" sta RPI';.:,·II<I\\<l11O znaczkI l saJllOlociki ll<L I'%r('z L. (l. 1'. P. Po poludniu
odll~'l<t się '" ;'Ii('j ,~ l·:i l\l Parku "\\'olno:ki
zaua\\'a ogrodo,~" polączona 7. loterią fantową i za\\'o(l1l1li ],:lłoników \I·olnych.
F. O. N. w ~"lJial>l-::ach. \Y sali posiedr- r l1 \[agix1mtu ollll; lo się Ol'/anizacyjne
zC!)J'iIllir c~lrm utwol'zeJlia ni! tcrenir Pabianic Komitctu Fumluszu OlJron~- I\arodo,,-ej . :-;pl'a\\'ę po\\'olmlia Konlitei'l odrolzono na l'azir. Ograniczono się jedynie
rio " - ~' hol'u t:'o'mr7.aso\\·rgo delrgata na m.
l'abiul1icr. ]lc:l c:~aie l1l zostal prrz~-c1ellt
Jlliada p. Fu1; -n la. Sekrctal'zrm jrst pGallus.
Czy oddział pabianicki P_ T. T. K. bę
llzie zlikwidowany?
pi«tek. dnia 1 paź
IIzipl'nika rb. o .gn dz. HL)!) \\' ["Kulu \\"Jasnym prz~' ul. św. J ani! m' 1 od h(;rlzip si ę
" 'a lne zgromadzcnie Polski p{<"o Tow. Krajozna\\'cl:O - Tul'~'st.
Ollclz . Pahianil·r. PoJ'z:\.lrk o!Jl'acl pl'Zc;"'icJujr m. in. poslano\\'i r nic zlik\\ i!l()\\'Hniil oddzinlu. Powodem
takir go kl'oku llIa h" ć ohojętność i hrak
zainlcl'eflo\\'anin i 7.l'ozlllllle·nia do poczynali tp.i ol'ganizacji, tak zr strony ('ZIOl1kó,,·, jnk i miejscowcgo spo leczcllstwa_

,y

'(RON,KA ZGIERZA
XIV Tydzień L. O. P. P. \,- ni~clzielę ub.
l,ola L. (l. P. P. l'O Z poczęlr XIV T~-d zień
L. O. P. P. .TIlŻ w sobot!) odb~'ł sip. rap;<[1'7.\'1;: orkirstr, Z rlzicdzillca Gimrwzjum
r:lllsh\'o\\'rgo im . S1. Sla<;r.ica pl'zy n~'n ku
I\ilillf;ki rgo ,,~-rus7.~·1 110('hórl zlożony z 01'k ir·t 1'V ~trażv
Pol.a n 1(' I
1':u1st\\ owpj
Szkoł~- lfHlldlówrj i odli:t.ialó\\· kól poszr7,egóIJl~' ('ll L. () P. P .. r1l'lIż~'n orlkai.ają C')'l' ll O. P. L. (~. oraz drui,~'n 1'a(ow11i(z~'(' h P. C. J\.
Porllórl przeszrrH pl'zez
miHsto 1111 plac Pit"lHlskicgo, grlzie uległ
loz\\'i,1za n i u.
,,- nirdziclę zhiól'ka wszystkich ol'ganiza('yj ()dl>~'lH siG przrr! "ierl7.ihą L. O. P.
P., sk~\fl \\ ' ~Tuszono rlo kościoła parafialnC'go na JlHIJożr(ls[wo . Xastępnie przy
dź\\'i ękal' ll ol'lde<;tr~- od(lzial~r przenHlszel'o\\'nł~- z powl'OIe1l1 na miej,;ce zbiórki. \V
d c\~m dni:l orłlJ~-la s ię zldór1i:a uliczna do
)lu szrk, która przyniosla 3R7 zł zysku.

KRONIKA TOMASZOWA
N

•

WP

Żydowscy
r.rs 7.:1\ iązku

radni mogą wszystko! Pre Inwalidów '\'ojE'nn~-c h kolo
\\' TomC\::;z ()w ip ;'Ifłz. illtrl'\"enioWHl w tych
dnia ch u prrzydenta miasta R. Rącza~z 
kfl '" f'pnll1ir prz~ 'r1z ielrnia miejsca. na
kiof'k t~'tonio\\T i gazrolow,\' rlla .iedne~o
z 7.<lllliI'SZl..:lIh·ch \I' 1'on13szo\\'ie inwalidó\\- wojr.11l1,:ch. Kiosk trn stal poprz"dnio '" jlohliżu mostu lla. ulic? Prrz. \'i' ojdcr'llO\\ sl;:irgo, ]l,' l jednak zupełni€' w~·
p('llllięt~'lll Z:l plnt i llir\\'idoczn~', co ocz~·
lYiścir nil llildYl'h
obrola ch kiosku jeszcze ll!1rrl7.iej ujrmnie się o(lhijalo. 'Vtaścicirl 1,iosku zal1iegał o to, II)' kiosk ten
przrsunąć lli('('o " . góre:,
llliżej ulicy św.
.\n tonirg'o i lisi H\\ ić !!,O t a m w miejscu
bardziej \\ i!lOl'ZIl ,\')l1 i ru chliwym. ~jp
mógl je(lnak;\c lIfT to uZ~"f' kać :r.ezwolenia
z ZHI';.:ądu ~lirj<;kiego. Gd~" w trj spra,,'ip
intcl"\\,(~llio\\ 'al li pl'ezyllrnta miasta
prr7.rs ZII' iązku TIl\\'lllidów, otrz~'Jllal oclpo\\irdź, ŻC i1l\nllida ów \\. t~'m lI\iejscu po7.\I"olenia na kiosk nie 1Jr,dzir mógł otrzymać, ho\\icm w tej sprawie
interwenio\\'idn iuż \\. Za l'zR, ' lzi r .\ncj~kiJl1 ldllm radIl~-c h ży(lu\\'skidl, P,H;!lH1C za ",",zelką er])f) nie r!o[Juó;clć
do WnlHllia il\\\"lllirJzip.
odpo\\ icrlllirgo 7.rz\\·olrllia. w pohliżu 110wi cm znajdujc się podobna l1udka utrz~-
Jn~-I\"a n a przr7. Ż ~-d:\ i imndicln stwal'zać
ll~' mó gl dla nirj nirpożą (laną konkurencj ę.

1'<lk io. jak si,~ oknzU.ie interei>y ż,'dow
Rkir IJjorą 11 na:,; górę nH.\\"rt nar! i.nlpreRalni inwalidów ,,'ojC' nn~-rh , klón-m za krew
przcIHn11. dla Ojrz~-Zll\·. w picrwRz~' m J'ZP ((zip i przcd e \\S7:~·:;;t"il11 należ)- się od I'<pOICCZC(lShl!1 ]101110 r i opirka.
Czy nie przemianujemy ulicy Bóżni
czej? Jr:;Zl'zc w miesiącu lut~-m rol,u Jji,,;i.'1crfw sZPI'rg' olly\\'Htrli miast a , PolakO\\",
zal1lirszl;:lll~-('1i r>rz~- uli('~r BÓ~llil'zr.i \y Tolll11 szo\\"ip ~T:iZ" zloż~-lo do Zarządu ;,fif'jskirg-o liCi r~rr pl '(,z~'cI(> nta miasta. odpowirc[nią jl('t:'rjr.. w k1órej rhywatE'le ri rlo Inag'ali s i~ przell I ian O\\'<I 11ia ulir~- Bóżni 
czej na inną. hardziej odpo" iadająrą
C'lwl'aklrrowi jJohkirlllu. Sprawa ta Zrlil je ' i ę h~'ć zUlwlnic s łu sz ną i ,,'inna b,-ć
JlI'ZI' 7, 7.111·7,f1rl ;,fi e jsl,i zalah\ iollil jak. najsz~'hciej. T~'nlrZa"f'1I 1 od zlożrnin ,,-nio,:ku
mill Qlo już pól roku n o \'I\iosku Jlir llie
:-:lrrll~l('. ugl'z ąz l ;!dzir~ w aktnch Znr7,ll.du :1-1 i r.j:.;kirgo. Ol! 1rgo czasu h~- ło już
]1l'7,rcirż
kilk:lIH:ś(' ir
].l<,sirt!zrl'l H:HI~r
;'Ticjl-'kirj. r07.\\:IŻ:lłlr "~- ,, , i UChl\il I011 f'
znliall.I' Jl11ZI\' ulic illll~-c li. i~-lko l'p ra\\ 11,
zmian.\- llli('~' Jl óż ni('zej .in l.;oś pl'zC'z 7.:1'1 rzqd \Iir.! sk i lIir mo7.c 1 >~' Ć' zalat,,,ioll:ł.
\\'ido('znk Z:ll'7.t1 d \Tirjf'ki w TOIllLl<;7.0wir
oh:,,, in . ie; ,.opinii·· ż.\· dn\\ ·sk irj i ~pr"wr;
Ie: j)l'ngll ir puś c ić " . lli r l'illIli r,l'. co się jrrln:1k l1ir !lflll. 1l1ir~7.kll!'1'·\ Illi, '~' Różnic7pi
1100\-;rl1l z:1111 irI"7,aji1 z II nioskirlll t.nn wy stąpić ])O\dómir.

Marcin ;0, P. K. O. 1'07.11>111 20U l1n Te lefony ('('litruli: 4U-72 14,i6,
nied7.icl~ i ś więta: ~U·72. 14-71\. 3307.
(.,lpo\\ ierlziRlny Andrzpj rl're"~ z Pllzl1nl1i~. Zn \yi~dvll1oś('i i artykuły z tn,
Lodzi odpo\\'iad~ Wl~d,.jaw ~1a.ciąg, L6dź, l'ioll'kow~ka 111. _ Za ogloszenia i reklamy:
Antoni Leśl1iewi . ·z z PozlIlll1ia .
.
. . . . . ,
. .
nktlldZ1e. 8tr!lJk6w Itp. wydawnIctwo nIe odpowla~a Z!I dO!tucullIe lmma. II abonenci nie mają prawa domagania sie niedostarczonych numerÓw lub od~zkodo,," 110111.
1'o7.113rl. ~"'.

33-tl7, 44 ·61, 35-U. 3;;-:23; po godz. 11l oraz w

Red~l.;tor

-

Sfrona §

Zuchwała

szaika złodziejska przed sądem

C~lo'l1kini s~ajlci, l)okr~!Ju)d~o'l1a pr~y podttiale, 'w yciala tfJBp61·
nik6w

Lekka atletyka
l\Iilldl:yokrllgowe

APotltanie kobiece Vldfśląsk.
odkładane kilkakrotnie, dojdzie definitywnic do skutku najbliższej niedzieli na stadionie \Vimy o godz 9. R e prezentacja Slllska
przyj eżdża. rio Lodzi w najsilniejszym skladzie
i przcdstawiać sill będzie na~tępuj,Wo: 100 m
- K a lużowa i Kiełbasianka, 200 m - Kieronim owna i Kałużowa, 800 m - Josówna i Strzelczykówna . 80 m przez płotki Orzełówna i
H offmnnówna , s ztafeta 4X I00 - KiHonimówlla, Kiełhasinnka, Hoffmanówna ii Kałużow",
skok w dRI - Kiełbosinnka i Żólkówna, wzwyż
- Orze lówna i Biskupówna, rzut klllą - Cejzikowa i Siel'aiiska, dyskiem Cejzikowa i
Orzeł ów na, oszczepem Cejzikowa i ŻyłkÓwl1&'.
Atrakcją zawodów będzie niewątpliwie pojedynek \Ynjsówna - Cpjzikowa w rzucie <Iy~ki~m.
roza spotkani em mip,dzl'okr:'gowym odb()rlzic
~ię klikn bi egów sztafctowych w obsadzie mę
skiej.
\1\1' ZlIicrzu odhyły si ę zawody lekkoatletyczne o mistrzos two Zgierza.
Wyniki k onkurencyj pali: 60 Knmiń·
ska (ZKS) 8.4; 2. Riełi c ka (ZKt:l) 9,0: 3. ~ie
chówna (Gimn .): ~k o k w dal: 1. l(amińska 4,88
m, 2. Bieliclol 4,2;; m, 3. Michałkiewiczó",na
(nimn.) 3.ns<. ~k ok w zwyż: Kamińska (;I,KS)
1,2~ m, 2. Bie liclol (ZKS) 1,25 m,
3. MaleckIl
(Gimn.) 1,20 m. Rzut dysfdem: Kamińska 29,39
nt, 2. Pawlakówna (Sokół), 3. Bielicka.
Rzut
kul:.: KnmiJ' ska 8,75 m, 2. Paw)Ak6wna 7,25
m, 3. Bielicka 7,07 m. 4X60 m: 1. ZKS 35,8, 2.
K. S. Cimn. 36,8, 3. Sokół.
W klasyfikacji zespolowej pań 1 miejsce zajllł Zgiers ki Klub Sportowy 77 pkt., 2. K, S.
Gimnazjum - 19 pkt .• 3. Sokli! 16 pkt.
'IV konkurencjach panów osiągnięto następu
jące wyniki: 100 m - L Barcii\ski (Gimn.) 11
sC'k., 2. Pelinski (Boruta) 11.1 sek., 3. Kabat
(Gimn.). 200 m: 1. Poliński 23,1 sek., 2. BnrciJiski (Gimn.) 23,5 sek., 3. Kabat. Należy nadmienić, że Poliński pobił rekord okręgu ł6dz
kiego w biegu na 200 m o 0,5 sekundy. 800 m:
1. Tomczak (Boruta) 2,26, 2. Swiąlczak (Gimn.),
3. Bujata (ZS.). 1.śOO m: 1. Frąlczak (Boruta)
4.47,1. 2. Rai (Gimn.), 3 . .Tasiniak (Bollrtll.). Skok w dal: 1. PoliJ\ski 6,27 m, 2. Kabat 6,19 m,
3. Bareiński 6,0;; m. Skok wzwyż: 1. Karolczak
(Gimn.) 1,60 m, 2. Kuzmiński (Gimn.) 1,54 m,
3. \Yalczak (Boruta) 1,50 m. Rzut dyskipm:
l. Rzałowski (Gimn.) 33,18 m, 2. Cylke (Boruta)
32,40 m, 3. Borowiecki Ł. (Boruta) 31,95 m. Rzut kulą: 1. Borowiecki 11,79 m, 2. Oko (Bo·

ruta) 10,48 m, S. Kolasa (ZS) 7,95 m. Rzut
oszczepem : 1. Cylke 50,2ł m, 2. Kutasiewicz
(Sokół) 44,96 m, 3. Miksz (ZKS) 40,85. Sztafeta
olimpijska 800 X400 X200 X100 m: 1. "Boruta"
3,39,3; 2. Gimnazjum; 3. ZKS; 4. Sokół.
W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce o
tytuł mistrza Zgierza zdobył K. S. "Borutn"
158 pkt., 2. K. S. Gimnazjum 116 pkt., 3. Sokół
22 pkt.; 4. Z. K. ::lo - 18 pkt.

Pięściarstwo
Uroczystości jubileuszowe lO-leci n klubu I.
K. P. rozpoczna sit') w nadcllodzaca niedziele i
trwać bedą od 3 do 10. 10. Jubilaci rozpoczynaj/l
uroczystości naboże ństwem w kościele św. Józefa, a następnie przywitaniem delegacyj pokrewnych klubów, przedstawicieli wladz SPOI"
towych itp. w lokalu klubowym przy ul. Jerze·
go 22. Najgłówniejsza atrakcja pierwszego dnia
jubileuszu będzie niewatpliwi e międzynnrodo
we spotkanie pie śc i a rs kie z ni emiecka drnżynl\
Heros z Erfurtu, które orlbęr1zie sie w sali Fil·
harmonii o goclll. 1(;.30. 'IV ramach tego spotkania dojdzie do kilku sens aCyjnYCh pojedynków,
bowiem jubilaci wystawiajn naj silniejszy skład
MwPj drużyny z Chmielewskim i Spodenkie,,'i.
czem na czele.
'V dalszym ciągu imprez jubileuszowych w
czwartek, dnia 7 października odbędzie się spotkanie zapaśnicze 1. K. 1:>. - reprezentacja Lodzi w sali '.reatru Popularnego przy ul. Ogrodowej, zaś w niedzielę, 10. 10. odbędll się spot·
kania w piłce reczncj z udziałem K. P. VI. Poznań oraz w warszawskiej Polonii. W między
czasie odbywać się będą międzyklubowe zawo·
dy lekkoatletyczne.

Piłka nożna
P. niedzielnych rozgrywkach ligowych w talieH najlepszych strzelców ligowych prowa(!zi
lAwandowswki (ŁKS) z 11 strzelonymi bramkami przed 'Vostalem i \Vilimowskim, którzy
maj. pe 10 zdobytych bramek.

Piłka nożna
Rozgrywki ligowe doliiegają końca.
'Warta rozegra jeszcze trzy spotkania, z
których dwa u s{ebie i jedno w Warszawie.
W niedzielę 3. 10. o godz. 15 Warta gości u siebie Wisłę, Cracovia - Garbarnię i
Ruch - Pogoń.
17.10. o 14.30 Garbarnia - \Varszawian·
kę, PogOli Cracovię, ŁKS Wisłę.

Ł ó d ź, 28. 9. Dnia 21 kwietnia rb.
mieszkaniu żydowskiego kupca Dawida Ruzcwicza przy ul. Gdailskiej 5 dokonano kradzieży 2.300 zł w golówce
i 6.500 zł w futrach i biżuterii. Ruże\vicz bawił w \Vars7..awie, a żona jego, Laja, wyszła pozo tawiają,c mieszkanie na opiece służącej, Janiny Kamińskiej, która znikła po kradzieży,
zamykając mieszkanie. Na Kamińsk~
też padło podejrzenie.
25 kwietnia rb. Kamiilska sama
zgłosiła się do policji i zameldowała,
że kradzieży dokonała ona wraz z narzeczonym swym, Janem Trzcinką, Józefem Gronowskim i Henrykiem Malinowskim, narzeczonym Chudeckie.i .
Przybyli trzej mężczyźni zmusili Ją
pod groźbą noży do wydania rzeczy
odtlalenia się wraz z nimi.
Kamiil ska, Trzcinka, Gronowski i
Malinowski zasiedli wczoraj na lawie
oskarżonych w Sądzie Okręgowym w
Łodzi pod zarzutem kradzieży.
Sąrl
po rozpoznaniu sprawy skazał 28-letnią,
Janinę Kamińską. i 27-letniego Jana

Trzcinkę po półtora roku więzienia,
28-letniego Henryka Malinowskiego na
2 lata więzienia. Gronowskiego sąd

24 10
g d 14' Warta "- ŁKS craco-I
.
.
o o. z.
.,
,.
'
VIa - Ruch, l Pogon - Vi., lslę.
31. 10. ' O 14: V.'arszawianka - \Vartę i
Wisła AKS.

Kursy ' szermier<:ze ~la .poc::ą!kując~ch i zaawansowanych. w pomedzlalkl, sroąy l ~zwartki w sali szkolnej, przy ul. PołudllloweJ nr. 8:
od godz. 18- 19 grupa początkujących, od 19-20
grupa zaawansowanych.
Uczestnicy pOWyższych kurs6w prZT zaPISie
wnosza opłaty 5 zł za cały kurs. Zgłoszenia pi·
semne należy kierować do Okrllgowego Ośrodka
W .F., ul. 11 Listopada 83 (Gmach D. O. K.)
lub też zgłaszać się można na poszczególne kllr·
Sy na salach zajl)ć począwszy od dn~a 5. 10. 37 r:
Przy przyjęciu pierwszertstwo maJą kandydaCI
stowarzyszeni.

Różne
Okr~gowym Ośrodku W. F.
w Łodzi. 'IV bieżącym roku wyszkoleniowym
na terenie miasta Lorlzi, Okręg. Ośrodek W. F.
uruchamia. szereg kursów dla llleżCzyzn z zakresu różnych galęzi sportu lJ mianowicie:
Kurs przodowników ćwiczeń ruchawych. Zakcia będą prowadzone 2 razy w tygodniu we
wtorki i czwartki od godz. 16- 18 w sali szkol·
nej przy ul. Szterlinga 24.
Kurs przodo'"ników pi p.śc iars twa, WP wtorki
i czwartki od godz. 18- 20 w sali szkolnej jak

Kursy 'IV. F. w

wyżej.

- .-r-. " ... F '·- - ·· ......·-. .

l.;,racl~ie~y

.

~-~~ -

uniewinnił.

12 procent dla

żydów

.

'v a r s z a w n. (Tel.
Na umwersytecie warszawskim na wydziale
wł.)

medycznym pozostawiono dla stud~n
tów Żydów 12 pct ogólnej ilości mieJSC.

Wsprawie organizacyj
szkolnych

War s z a w a. (Tel. wł.)

Min. W.

R. i O. P. ogłosiło okólnik w sprawie

organizacyj szkolnych. Rady 'pedagogiczne obowiązane są. sprawować na~
dzór nad organizacjami szkolnyml
przez specjalnych delegatów. Y.lszy ..
stkie organizacje w szkołach muszą
mieć charakter
samopomocowy i 0światowy.
Nawet koła rodzicielskie
nie mogą prowadzić jakiejkolwiekbądf.
działalności wykraczającej poza te ramy.
(w)

Tenis
Mistrzostwa Rumunii, trwające od :kilku dni zakończone zootaly z następujący·
mi wynikami: Mistrzostwo panów zdobył
mIody utal entowany gracz Caralulis, bijąc
dotychczasowego mist. Rumunii Schmidt'a
w stosunku 3:6. 6 :2. 8:10, 6:3, 6:2. W grze
podWÓjnej panów C a ralulis - Schmidt pokonała parę mistrzowska, Reti - Hamburger 6:3 6 :2, 0:1, zdobywając mi"trzostwo
Rumunii. Mi<"itrzostwo Rumunii pań . zdobyla ponownie Somogyi.

~isty

do redakcj i

Echa pewnego artykułu
-Ł ó d ź, 28 września 1937
Szanowny Panie Redaktorze!
.
'V związku z artykułem pL "Czwarty oboźny i antysemita na pookaz" z
podtytułem "Pan Pilarski popsuł sobie
reputację" ("OrQdownik" z ·dnia 27 bm.
nr 233)
oświadczam, iż wiadomość
pod,ana w cytowanym artykule nie dotyczy mej osoby.

Z
Reprezetnacja Łodzi w szczypiorniaku (na zdjęciu po lewej) pokonała. w niedziel~ ~decydowani~ Warszawę. Dobrze spisały
się r6wniet hazenistki Łodzi, zwyciężając reprezentacyjny zespól stoltcy. Na zdjęcIU po prawe] łodzianki odpoczywające po
zaslużonym

wystawiliśmy

Po niedawnym zgonie ukocbanego ojea zmarła
dnia 26 września 1937 r. nasza naJdrożaza i najukochańsza matka, teściowa i bratowa, ś. p.

Przemysłowo· Handlowej

Maria

Małuszakowa

W ciężkim smutku pogrążeni strapieni

Poznań :

NA SEZON

syn, synowa i rodzina.

"BŁAWAT

włókienniczych

Iowarowy

POLSKI"

Łódź,

Zgierska 29 (nar. Rynku

JES~ENN".Y

i Z:IMO'WY

120

zaopatrzyliśmy

Prosimy o zwiedzanie naszego
stoiska na wystawie

"Wyłwórrzośf

Polska"
wparku ..Helenów"

nasze

składy

BałQck.)

w olbrzymi wybór
Jedwabi
Welen
Kraty. Flaneli I Sybir6w
od zł 1,50 do zł 15,od zł 1,60 do zł 24.w niebywałym wyborze wszystkich firm
Białe towary, Firany. Chodniki, Apaszki. Szlafroki. Bielizna ciepła. Bielizna dzienna i nocna od naitańszych
do naiwykwintniejszych; przy stałych lecz niskich cenach.
Parasole, Torebki. Portmonetki, Galanteria, KapeIu_ze, Czapki dobrej jakości. w wielkim wyborze, od najtańszych do najlepszych.
Materiały męskie tak biel~kie, tomaszowskie jak łódzkie, lecz również cajgi, korty, poszyciowe od zł 1,35
we wszystkich cenach.
DZIAŁ GOTOWYCH UBIORÓW MĘSKICH. DAMSKICH I DZIECIĘCYCH poleca po znanych naszych
tanich, lecz stałych cenach.
GarniturT męskie
Płaszcze m~skie
Spodnie sztuczkowe
Spodnie robocze
od zł 17,50 do 95.od zł 20,- do 100,od zł 5.90 do 27,od zł 2,50
Damskie jesionki
Płaszcze damskie z kołnierz. futrz.
Płaszcze dziecięce
od zł 23,50 do 62,od zł 28,50 do 133,od zł 12,50 UJ 31,50
Ubranka chłopięce Ubiory szkolne chłopięce i dziewc7,ę ce
od zł 5,75 do 29,- Ubranka harcerskie, golfy, rcitki, Ubrania robocze
Jeste8mr naj tańszym ~ródlem zakupów wRzelkiej manufaktury, galanterii i odzieży.
JEDYNY CHRZFJSCTJANS1{Y DOM TOWAROWY

• Pogrzeb odbędzie. się w środę, 2ę b. m. o godZlllie 16,30 z domu załoby ul. Gramczna 1 m. 7
na cmentarz parafialny w Górczynie.

w

[~fle![ijań~~i ~om

"EKAPE"
Łódź, Plołrkowska

ŁOQzi

"WytwórczoS6 Polska"

nasze eksponaty w parku Helen6w w pawilonie towarów

~oI~~a WJłwórnia Wyro~ów Włó~i~nni[ly[n

z Bomb.kich

w

sukcesie.

Na Wystawie

poważaniem

Józef Pilarskl,
b. dyrektor Teatru Popularnego

,.BŁA \1' AT

pawłlonie włó

Ł'6d~,

llURT i DETAL.

Zgierska 29

(narożn.

POLSKI"
HURT i DETAL.

Rynku Baluckiego)

kienniczym.

ChrzeŚCIJańska fl)2twó~nl~ Kr.a wałówl ~~~~~~!!y~!~ ~k~~t~dIpi!!~~!~~

POliK'"

Fabryka

Ł6dź, Piołrkowaka

tel. 150-52

firmą:

111
II

OMA«

Re~laura[ia }} R

SOlnI

"LECH

pod
poleca duży wybór

Piotrkowska
Nr. 152

Łó~z, uhca Piwna nr. 10 poleca koszulemęskie,dzienne,r6żnych gatunkach

KRAWATOW w
.olldlle -

Dziś, środa 29 i
czwartek 30 bm.
wieczorem w1~i
J.' .~~~~t:.::.~~

różnych gatunkach. duży

Ceny nl.kl.

wybór

n

ceny ni.kle

40675

u 48 aso

HENRYK tADOSl
- '~"!f~'

W programie recytacje
"

WIECHA"
_'.' ' ' '

.JO

•

_

Numer ~

Strona

Nagłówkowe .słowo (tłusto) 15 groszy. ka.tde
dalsrze słowo 10 groszy . :; Herb = jedno 8łowo.
i \\ , Z. II. = kll.tOe 3tanoWi 1 słowo. 1edno ogł() ·
~zenie nie mote przekraczać 100 słów • tym
5 Daglówkowycb..

OGŁOSZENIA
Ogloneałe wśr6cJ

ZnaIk oferlty napnY1kład: Z 18m, n 2745, d 111M)
i t. d. = l słowo.
Drobne og.!oezenie w dni p()wszednle przyjmuje
się do godz. lO,3Q. w eoboty l dYli przedświ,,
tecme /PTZyjmuje ai.4 do gO<k. 9,łó

DR'O BNE

drobllych: t-lemowy lIlilłmełT 31 aroszy.

nowe okazyjnie sprzedam, malej urządwnie tanio sprzedam.
~ jak
powodu wyjazdu.
Ku· J6zef Gutkowski. Nowy
rier
zdg 2G949 50
31.
tG_868

I[

1••D_O.M_Y_,.P..,A.R_C E.L_E
m •
•
Osady
..
.
b d k' d
J: pa~cel!lcl1 rqzne . u yn '1,
o·
bra zletpIa łąk}. obsIew, qogodne
,varun~I. Termmy spl'zeąazy pląt.
ki Majątek Łękno, stacja Zamp.·
myśl, pow. ~roda.
zd 26 831

I

Parcelacja

ododł'lltenio.wa 2 km PO:i!Jnwi.a Bo-

gu,c:J1. dzi,alki rol'ni (: ze ogl'cd,nicze
morga 400-7oo:lA .
Zglt)s zen ia
B ~~o Pa~clacy&ne P ~wcl K~~
sza, PO:i!Jnań . pl a c Nowomiejoski 9,
m. 9 telefon 52-49.
zd 21 053

Dachówczarki

Poznański

Zgłoszenia

Mydla'l 'Dli

Sącz,

Długosza

z.~

• .'
Z
227
p;;.zennych i-nw ent.arza.nu, 2IDIlwa·
araz
mJ.. prywatne 6000, w.plaJty 4000,
majątek Dalików za Aleksandro- mor~ową posiadlość zamieni~, ka. KOIftencki Poznań., POOMO'1'\'a Hi
wem ma do sprzedania tanio 300 mienice Poznaniu. wat"tośOl 30 IIlIie5"2lkamie '} znaczek:
zd 'm OTI
kop kapusty gotowej
do 00 0011 zlotycll. Molinek. Po·
-,
'
'.- - '
znań Grudzieniec 26.
zd 26850 •
Młyn'
Majątek
motorowy w Opal('nicy sprzedam
Kolonialk,
340 ha, las, łaJd. rola. rybol'Ó6two
lub wydzierżawię. Zgłoszenia wła. dobra towarem. maglem tanio na nowe budynki do sprzedania po
ściciel Opalenica . ul. Lipowa.
sprzedaż. Adre8 Orędownik. Po· 320 hektar. Waśnie\\'6ki. Włpg~'
zd 27165
znań zd 26 783
wa. M06\rowa 1.
IXIg ~) ,)Iq
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dobrze jest kupo·
każdy pojedynczy numer.,I1ustracji polskiej"
ale zaw,ze

5 1h

wać

morgi z domkiein- w Międzycho·
dzie ,n. \Vartą sprzedam. M.
Szejnerowa. ul. Chrobrego 6.
_________ zd27103~____~~

TANIEJ

Okazjal
dom piętro\')' ~klac1 kolonialny "'olny stempla, podatku. 15000, wp/aty 10000. Adamski, Plac
Nowomiejski 6a.
zdg 2685112

LEPIEJ

być abonentem tego popularnego tygodnika. A wła
śnie znakomita

:II

1I:.6.....0.t.E.N.K.I......

NADARZA

Dwudziestosiedmioletni
drogista posiadający nierucho·
mość wartoś ci 20 ty s ięcy złotych
pozna pannę. Zgłoszen i a Agentu·
ra Orędownika, Wi eluń.
n 50144

•

Samotna
wdowa średniej tus,.:y. m6wią
przystojna
krawcowa. wyjdzie
za mąż. b ferty Orę d o wnik. Po·
Zll ań zel 26 827
:Przystojna
8tarsza posiadająca dwa pokoje,
kuchnią
poszukuje towarzysza
życia na posadzie. Zgłn"zenia
Orędownik. Poznań zd 26 801

•
l

SIĘ

OKAZJA

bo następny wielki
jubileuszowy
numer rozpoczyna
nowy kwartał. Każdy, kto pragnie

.

WIERNEGO TOWARZYSZA

na długie wieczory zimowe. a je·
8zcze do tej pory nie ]'est abo nentem "lIustraeji Polskiej" bez
zwłoki zamówi to
ismo w agentuP
rach, w admlD1stracjl, lub w naj·
"
d '
bl lzszym
urzę Zje
pocztowym. Naturalnie jeszcze dziś, pned całkowitą rozsprzedazą najblizszego
n u m e r u .i u b i l e u s z o w e g o, bo lUZ dziś napływają do administracji

Poznań

R. Barcikowski S. A.

Ogrodnik
praktfk z dobrymi
z pierwszorzędnych
firm kraiowych. poszukuje posa:
Rzeźnictwo
dy specjalność hodowla roślin 1
z mi~82lkaniem, w Smolkach. po- Warzyw pod szkłem i szkółki. wiat gostyńskl. od zaraz do Wy' Obejmie r6wnież gospodarstwo
dzierżawienia.
:riI 23 609 rolniczo. ogrodnicze oraz projektuie i zakłada nowe plac6wki takowe. Oferty Orędownik. Łódź.
Piekarnia
pod .. Ogrodnik".
n 50 16~
do wydzierżawienia od zaraz
miesięcznie 35.- zł objecie we·
M;..,trz stol""'ski
dług ugody.
Oferty Oredownik,
&<:I
a ..
Poznań zd 26973
z długoletnią praktyką dobrze
obeznany w pracy fornierowanych jak i wszelkie prace w za130
.
kres stolarstwa wchodzącej. popszennY'ch, iąliwentarnam,i. 7m1.wa· szukuje posady od zaraz lub p6ź
mi, właścicIela 10 la.t. objęcie 7 500 niej. Oferty Kurier Poznański
oka'zY'j.nie. ,KOIStencki, PomalJ. ul.
zdg 26 790/91
Pocztowa 1>5 - 2.
za 27 076
Radiotechnik
Piekarnię
monter ll.oszukuje posady. Ofert,.
wiosce kościelnej bez konkurencji KUrier Poznański zdg 26 899
pełnym biegu z powodu choroby - - - - - - - - - - - - -...
odstapię, objęcje 600.- dzi~rżawa
Pracownik
40.- Zl1:loszema Orędowmk. Po·
,
.
znań zd 27101
żonat y sum.lenny .P?szuk.'~Je stalej
posady. naJchętllleJ stroza domowego luh portiera. Ma kowski.
Gniezno. Pustarho\\'ska 23.
zd 26780

Idrugoletni

świadectwami

E

Zakład

li

27.WOLNE MIEJSCA

Rzeźnictwo
ns G6rnym Ślasku zaraz do od·
stapienia. Adres wskaże Ore'
downik. Poznań pod zd 23203
Dom

krawiecki, Staśkowski, Łódź, III.
Piotrkowska 285, nosiada na skła·
dzie ubiory męskie, uczniowskie.
Potrzebny
Przyjmuje zam6wlenia z wla· uczciwy cz/owiE'k od 20-30 lat r.
enycłJ i .po~ierzonych materiał6w. ukończOną Szk<,llll :J;tolnicza ,do uCeny niskie.
n 48981 jęć gospodar~ klch I o!,\,rodmczYch.
Oferty z odpis ami ŚWIAd ..ctw ki!"ro.... a.ć: Chełm Lubpiski. B·cia.
Winogrona
Prasowi. skrytkll pocztowll 65.
szlachetne wszędzie się I1daią.
n 50 177
dzięki odmianom pr~stosowanym'
-------ido naszych warunków klimatycz· Potrzebni zdolni
inyc~ i glebąwych. Hodowa~ mot·
sztukowcy
na łak l'omldory w ogrodZie (me
"
.. .
;komecznia przy ścianie). Katalog do sP6łdzlelm,krawleckleJ w.Ska;
.grati!. Henryk 'l'omczyk . Kolusz· rżysku. Sta SZIca 12.
n "O 190>
!ki. Łódzka 2. telefon 35.
'I'
n 50 170
POd
zniak
A więc pamiętajmy: Kto się spóźni z zamówieniem, ten na pewno straci
ręc
d
l
Filate1:J: ll
cholewkarski potrzebny od zaraz
c
bar zo wie e.
'~
Poznań. Ślusarska 5.
zd 26 681
ZI: 1ł92-S
,,,Kurier.Filatel" numer 3 ""upeł.
'=========~=============~~~~~~~~~~~~i:=:~~~~~ niony wyjdzie pierwszego. Zaabo.
Elektrotechnik
lnować poczta lub administracja z własna koncesja .zaprowadzo,Bydg(lszcz. Pomor.;;ka 36.
ny interes elektrotechnicUlY w
,I
zd 26,,93
mieście powiatowym zaraz sprze.
••
dam. Zgłoszenia Orędownik, Po"
. . . . 26. SZUKA POSADY _
z_n_an_-_n_5_0_2_15_ _ _ _ _ __

~r::d~~fa. w ~~:10~o~~~k~3~

••

Wdowiec
lat 32, z trojgiem milycb dzipci.
posiadajllcv dobrze prosperuiacy
Interes, dla braku znajomości pR-ń
szuka na tej drodze żony oraz do·
brej matki dla dzieci. or..rt,y z fo·
tografią,
kt6rą ~
pod słowem
bonoru zwraca prosze skierować
Oredownik. Poznaj\ za 26 ~

I[-

"E

.;.7'_ _
SPRZEDA
_iiiiiiiiiliiiiiiib___

~

Magle
udoskonalonej konstrukcji poleca
fabryka Bolesława Kapegńskiego, ł,6dź. Podrzeczna 33. J!}gz. od
1889 roku .
n 49988

----

LICZNE ZAMO' WIENIA NA TEN NUMER

I

11

Itt."n"i.)m[~ U~oiJek~u;;k:o~~g~Ia~~a r~};;~fr)~ r!~~~~-; (~f~it:)~n;

sł6w ~la

C~eladnik

23.&0 muzyka OtI08zenlll do 30
po8zu.
.
.
~ 15.00 ,,'esole melodil' - płyty;
kUJacycb posady ... teJ rubf'7ce kowa,lskl , dZl,ellllY swym za.rod,zle
Czwartek, 30 wrzeSnia.
15.36 poradnik sporto."y: 15.40
obliczam,. DO jedne; trzeciej Cenie oraz uczeń lLara·z potl'zeb.ni. Brzowiaclomości z Pomorza; 18.00 mu·
drobnych.
zowski. mtism ko-walstkl. Leszno,
11.1 "" poranek muzyczny dla li. zyka
Winorośle
kameralna - ' płyty; 18.45
LilPowa.
zd 21088
szczepione Jliękne owocujące - ce6w: Pieśń w !listorycznym roz· ,,'iadomości sportowe z Pomorza;
krzaki
dwuletnie
złoty.
trzyletnie
woj"
(z
J;>oznama).
Wykonawcy:
23.10
ta
lice
i
pios
enki
płyty.
16
Konigsw.
Koncert
popołu·
aj
Sluil.ba
dom,owa
Fry~erski
1 zł 50 gr wysyłka poczta. Zgierz JanTłla TIllgner· Zakrzewska (so·
dniOWY. 16.05 Ryga M. symfo· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
«OJ
L. Pijanowski.
n 50 165 pran), Juliusz BieClkowski (tenor).
Lwów _ 11.40 płyty z ' War' niczna z plyt. Wiede6. Przeboje.
,
pomocnik młodszy z trwa1ą on·
Tadeusz Tulasiewicz (wioloncze· sza wy: 12.16 jesienne nawożenie
17 Monaehium. Utwor,. Grie·
Inteligentna
oulacją potrzebny od zaraz. St.
la), WI.adyslaw Raozkows:ki (a, łąk i pastwisk pogadanka: ga. , 17.,10 Praga. Recital i§piewa· panna />O..<q;utkuje posady 1-2 os6b Szy!panowski. Krotoszyn 'Wlkp,.
Place
płyty: czy Pll Igy (Rum).
takż.e opiekę nad chora osobą.
KalIska 7.
zd 27106
po zł U!5 za mt.r .• male i wiek· komp-a mament), dr Zygmunt SI' 1355 Dla rozrywki" 1.8 BUdapeszt•. M, cy&ańska. Oferty Oredownik, Pomafl
sze. przy Garapicha. Wiadomość: towski (slowo wstępne): 11.40 14:50 'poradnik sportowy; 14.55
zd ~ 147
Pomocnik
Administracja Orędownika, Łód~ pł;rty: .11.57 sYll'nał CZHSU_: 12.M ",ielda łwowska: tli.OCl Antoni Parls PTT. ReCital organowy.
dZlenmk p.o ł)ldmowy: 12.0,,' poga· Dworzak - płyty. Koncert wio· Londyn Relt. Solo na orli'. Wner·
'I .
n 50 168
danka rOlnicza; 12.~5 muzyka lonooelowy op, 104 (G. Cassa<lo): litzera. Lyon. M. lekka. 18.03 R.
frYZJerskI z kartą rzemleą mcza
salono~a. IV wykonanl\~ jtwartetu llUl1) lwowskie wiadomogci bie7.ą. Romania. M. rozrywkowa. 18.38 b) Inni
p9trzebn)' zaraz. Warunki. W.
Dobra egzystencja
Rozglosm . KrakowskIeJ;
lG.45 ce: 18.00 .. Wspomnienie o Hen. Krółewiec. Sonata, skrzypcowa
Hyba. Kl'O~O SZY~. Zdunowska 26
Za jednorazowym odszkodowa- wiado~oścl Irospodarcz~:
16.00 ryku Rewak owiczu": 18.18 z mu' d'molI Brahmsa. 18.41 Sottens.
,
zd21102
niem odsprzedam przepisy do .. Na slOdelku m o ~oqrkla - po- zyki polskiej (płyty): 18.30 list,. Utwory Szopena z płyt.
Zbozowiec
wyrabiania pierwszorzędnego bez. gadanka ~lla dZI!!Cl ~tarszych; i progr3my; 18.45 wiadomości
19 Budapcszt. ~:L salonowa.
'.
l
kt .
Dziewczyna
konkurencrjnego artykułu. który 16.15. chór lm. ~OI1lU s ~kl p~d d.Yr. sportowe lokalne: 28.00 koncert Kiinigsw. Koncert orko Kołonia. kSI~zkowy at 32. 16 lat pra' y~I
. ,
w Polsce Jeszcze nie jest wytwa· Stalllslawa. 'Vlechowlcza I \'ftlJ' rozrywkowy ze Lwowa na wszo 1\-1. rozrywkowa. Lipsk. 'Vesole sz,!k!1 ,Posady od zaraz WZgle,dl1lejrJo wszelkiej pracy na go~pod.ar:
rzany. Oferty Orlldownik. Pabia· skowa oJ'klestra (,Ieta po(1 dyr. Rozgł. P. R. 'Vyk. Orkiestry Ta. melodi e z udziałem ork i 801
p6,mle~. ,Łaskawe oft'rty k!('J'o, stwo, potrzebna z~raz na Wles.
nice pod .. Okazja',
n 50 194 p!,r. A. SJalko\~'8 klegO (z ~ozn~· deu"za SeredY11~k i "go,
20 Sztutgart. Intcr'mczzo let. wac l' 10l'1art Maślak. CzcmPlń.
Bakos. gm. ~n4\j>~5' ul. Pusta.
l1Ia); 16.4D .. Dzla lkowcy zbieraJą.
nie Vijlknera. 20.10 Berlin. Wie.
zdg 26 7!}9 800
Kolonialke
plony" - felieton: 11.00 koncert
KatOWIce - p .•8 płrt,y ~ ~ar. czór ta!'ica. Kopenhaga. Koncert - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !pnedam. Łód~ _ Widzew Rrt'.1 ~olist6w. 'Vykonawcy: Hełena sza wy: .1!!.~9 wI:\(\omoscI blez:\ce; symf. z udziałem sol. (śpjpw). sowa 28.
ri 50 009 Lipows,ka - śPiew, 'Vacław Ko· l:UO ZYCIe k?1tur~~ne śłll~ka; Kr6lewiM. ..Orreu~ i Eurydy'
ch:uJskl - skrzypre: 17.50 porad· 13.~0 ,kł:mcert zyczen. 13.16 toz· kil" op. Glucka, Tallin. 'M.. sym·
nik sportowy: 18.00 porad. sporto· mal,toscl muzycznI! (pIYh'): 1...:10 fon ic7..na. 20.15 Droitwich. Kon
Odlewnia metali
wy lokalny' 18.05 pogadanka ork Iestra taneczna Al ehal1,lra cert sym!. z Queens·Hallu. 20.26
s połeczna:
1S.15 male zespoły (płyty): 1ii.43 .wiadomości gieldo' "'iedeń. Koncert na fort. i orko
dom mieszkalny
jazzowe
(plyty); 18.50 pogadanka we: 1ą·~~ .. Pu:kne Fą !lrarlolll1Y a· moll Schumanna (A. Cortot i
ogrodem frontem budowlanym
pog~danka: 1~.15 lond. orko Iilh.). 20.30 Lyon. Tr.
sprzedam lub wydzierżawie. te· aktualna; 19.00 Pow~zechny Te· g~tYCkle. lefon 64-43. Poznań. Górczyńska atr 'Vyobrazni: .. P~apka" - ml~trzoWle tanga: Eduardo BIll.n· opery. !t. PariA ... PeJJeas i Me·
premiera
słuchowiska
oryginal·
co
l
Jun.n
Llossa~
(płyty z ŁodZI); Iisan(Ja' POem:\t liryczny Debus.
19.
pg 31305/6-57.470/1
nego Marii Morozowicz - Szczep· 18.45 WiadomOŚCI sportowe lokal· ~yego. W. Eifla. Tr. opery. 20.5/1
kowskiej; 19.30 państwo buduje ne.
Brno. 'M. popularna z udzialem
50
pracą, a bro~i krwią': - aud.
Kraków _ 11.41 z twórczo"d sol.
.
.
m6rg p.sz'lnnej , buraczanej. dre- się
wladomos~1
s~orto·
Ry.za
rda
Strau!!sa
(plyty):
12.15
21 }ledJOł!,n .•. A~II-Iana T.Jecou·
slowna
:
19.50
nowaneJ. mwentarzem~ maszyne· we: 20.00 koncert ~ozr~"ko?,y (ze aurlycja dla dzieci wiejskich' vreur
op. CLlea. Wlcde~. M. roz'
ria, cena według ugooy. Jasiak.
Male Siekierki, pocrla Paczko· Lwow a): 20.4~ rlZ len!ul' wle<;zor: U.lili koncert rozrywkowy (pły: rywkowa ~. '.,' yk. orko I kwarte'
wo.
zd 26752 ny: 20.55 .wuHlmnoscl rol~lc~e. ty): lii.05 kilb sł6w o kulturze t~. 21;15 KODlJ{sw. M, rozrywko·
21.05 d. c. koncertu rozrywko,,!,' fizyc~nf'j: lli.lll Artur de Greef "a. F ra~kfnrt. Kon~er~ Beetho'j
lll'f? (ze J,wow~); 21. 45 "Doktor !!r3 (Ilłyty): lii.25 .Lektura po' v~now.kI .. 21.30 Droltwl~h. prp..!
Og r O• d
PIOtr" - nn o,,',anal1lf' St. żerom· I' rl . .... t
-I:b
.
.
mler Neville Chamberlam przt'd
owocowy mf?rga 1 "()br~j .zifmi ,kiego: 22.00 recital śpiewaczy ~;le ~t:nis~3.!~ -'t-ha:yl~~~~f~;~: mikrofonem. LondYJ! ReI(. M.
przy Pozn~nlU 7 . " . .. ,, :
. ' Ro"e BRmpton: 22.30 somlty w 15 "" loka'1oe wind moś .
: meksykań~ka . Sztut~al't. Kwar·
nIe ~r05łh Ql.erty Oredowmk. Po- ,,".yk. Maryli Jonasówny (forte· da'rcze (izb'a rzemic~lni('~~)~W.~O tet "myczkowy c·moll Rrahm~a.
znan z
,.»)l
pian.
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powIEJe
9)
Proszę
zawołała

mi ustąpićl Natycłuntastl
po raz drugi uderz,ajQ.c
nogą o ziemię.
Drżała z oburzenia i
gniewnym porusz~niem ręki śeiQgnęła
woalkę z twarzy. Swie.tło latarni padło
na jej złote włosy, na białą twarz i n&
jej wielkie iskrzące się oczy.
- A do licha, jaka ona piękna! szepnął jeden z młodych ludzi; pomimo to jednakże nie m~śleli jtj woe.le
-

uwolnić.

wszystko jak było. Wychodząc z teatru
odesłałam mój powóz dO' domu, a po·
mjmo, że wszystko mi tu zupełnie obce, chciałam iść pieszo, pr,agnęlam
użyć t.rochę ś,·,rieżego powietrza w
teatrze było niezmiernie gorąco. Zapewne zmyliłam drogę na samym poczq.tku, dosyć, że szłam dalej i dalej ...
- Jakaż nieostrożność - przerwał
jej, - Musisz pani być bardzo zmQczonę..

przysunęła sobie pudełko z tytuniem
i

i szyblw zwinęla papierosa.,
Napijesz się herbaty, Ferl'o?
Chętnie. Na dworze b~' ło zimno.
Pomimo to wyglądasz jak róża!
O, miałam przygodę. Prawdziwą.

, zręcznie

-

awanturę!

-

Czekaj! Zanim zacznie z opowiazawolaj na służąc!;l, niech przyniesie horbatę, a ty się przebierz i urządź się wygodniE.', można wtedy o
wiele lepiej rozmawiać. Zaraz uderzy
pierwsza. tło drugiej mamy czas, bo
prędzej i tak nie mogę usnąć.
Fena zgodziła się na to. Na ostry
głos dzwonka ukar.ała się panna słudać,

- Wcale nie! - zawołała żywo. W tejże chwili spoczęła na ram!e- Jestem przyzwyczajona do dalekicb
niu mówiącego ręka, ujęta w jasną rę przechadzek, ale chciałabym teraz jak
k.awiczkę i dźwięczny głos męskl od,~
najśpieszniej wrócić do . domu.
zwał się:
- Dokąd mam panią zaprowadzić"
- Dosyć już tych żartów, moi paWymieniła nazwisko części miasta
nowie, czas, abyśmy wszyscy poszli do najbardziej wykwintnej, w której miedomu.
szkała wyłącznie najwyższa arystokracja, i spostrzegła, że towarzysZ jej by!
głosie i zachowaniu się nieznajomego przebijała się taka wyż.6zość, tym bardzo zdziwiony.
że całe towarzystwo młodych ludzi u- W takim razie jesteśmy blisko
słuchało go bez szemrania.
celu wyrzekł
znacznie zimniej- Wolna każdemu droga. - rzekł szym tonem.
przewodnik młodzieży i wyciągając
- Chcesz mi pan uczynić jedną.
przyjemność? zapytała zatrzymując
rękę z powagą do9.ał:
- A więc raz, dwa trzy - marsz. się nagle. - Chcesz pan zapomnieć o
napowrót, gęsiego.
tej .przygodzie? Nie dlatego, abym się
I z śmiechem, z krzykiem. pos,zIi jej wstydziła. - dodała szybko - nie
dalej.
potrzebuję ·nikomu zdawać rachunku
z moich czynności, ale ,vidzę, jak pan
Młoda kobieta. i jej obrońoo" :wstali
oeeniasz ten mały wybryk i nie chcę.
sami.
- Gdybym się odważył ofiarować aby inni tak samo sądzili.
......: .Możesz pani być pewną, że będę
pani po raz drugi moją opiekę - prze;
:
mówił mężczyzn.a czy znów by mi dyskretnym.
- Nie tylko o to mi chodzi";"" cMQ
pani od~ówiła przyjęcie jej?
- Paniel Jestem panu serdecznie też jeszcze, abyś pan nie wiedział, ktl>
jestem i gdzie mies#lkam; pożegnam
wdzięczna!
się na rogu ulicy Królewskiej, stamtąd
Powiedziała to cokolwiek nieśmialo,
jut trafię sama do domu.
'
- Czy mogę podać pani ramię? - Bardzo dobrze.
zapytał znowu.
,
'
- . Ą \vięc nie. będziesz mnie pan
- Za chwilę - odrzekła ' - muszę
śhtdził?
'
najpierw poprawić mój sul;',
.
- Może to ani "wystan(iY, . ~H
" Sta.1 i patrzał na nią. Poruszenie jej
zapewni~, że nigd-y nie byłem zw()len~
rąk, z których jedna tylko okryta była.
nikiem tak zwanych awanturek.
długą duńską rękawiczką., woń, która
. - Oh! - . rzekła i niby małe rozczasię od niej
rozchodziła,
mianowicie
jej sposób wyrażania się wszystko to rowanie 'przebito się w jej ' głosie. , To co innego. A ' więc - do niezobaupewniło go w ' przekonaniu, że widzi
przed sobą damę z wielkiego świata, czenia i do -niepoznania się! - dodaJa
ale jakim sposobem znajdowała się w i wrciągnęła r<;kę do niego.
- Tylko na ostatnie życz'enie mogę
tym czasie sama na. ulicy? Było to dla.
się zgodzić wyrzekł.
. - Dobra noc i raz jeszcze
niego zagadką.
.
- To mi wystarcza. Dobr.ą noc i raz
Oparła się na jego ramieniu i raz
po raz spoglą.cLała przelotnie na niego jeszcze serdeczne' dzięki za wyświad- , żąca podniosła ' troskliwie szal koronkowy, który tymczasem zsunął się z
.
- widocznie podobał jej się. Wyma- czoną mi przysługę.
- Byłbym to samo zrobił dla każ krzesła na podłogę i udała. się wraz z
rzyła sobie. że ten, którego kiedyś pokocha, będzie miał czarne włosy i dej kobiety, znajdują.cej się w podob- księżną. do jej pokoi leżących po pra"'ej stronie domu i wyłącznie przez
wielkie oczy, że będzie wysokiej i wy- nej sytuacji.
nią. z. amieszkałych. Podczas kiedy paPocałował podaną. mu rękę, a za·
twornej postaci; toteż spostrzegłszy,
nI Bogdanow zajmowała całe lewe
woławszy na przejeżdżają.cą. przypadże jej towarzysz tak wygląda, stała się
nagle o wiele więcej uprzejmą. i oparła. kieJh dorożkę wskoczył do niej i odje- skrzydłO, niebieski salon, . leżą.cy w
środku domu, był wspólnym.
chał.
się mocniej na jego ramieniu.
• - Doprawdy! pomyślała nieOn spostrzegł to i uśmiechnął się.
"Marplia Bogdanow", jak ją znajo·
zmiernie zdziwiona - ani się nawet mi poufale nazywali, była małą. osób- Muszę podziękować panu
rzekła
łagodnie. Bez p.a.ńskiej po- za mną. nie obejrzał! .
ką, o żółtej, tatarskiej, twarzy i byDom, do którego zadzwoniła, wy- strych, czarnych oczach. Cały dzieil
mocy byłabym zapewne doznała niejednej nieprzyjemności, ale nie wie- glą.dał na zewnątrz wspaniale, a we- paliła papierosy i nie żenowała się bywnętrzne jego urządzenie bylo prawdziałam,
że młodzi ludzie mogą być
najmniej mówić o wszystkim, co jej
dziwie książęce. Przez ~zybko otworzo- przyszło do głowy. Przytem wywieratak niegrzeczni.
- O, bądź pani sprawiedliwą. ne drzwi weszła młoda kobieta do Ła dziwny wpływ na swoje otoczenie,
z,a,wołał. O tej porze kobieta sama wielkiego, jasno oświetlonego przed· posiadała bowiem serce zimne i niepokoju, pełnego rzadkich kwiatów czułe, nic i nikt nie budził jej seruena ulicy .. ;
Nie dokollCZył, tylko ruszył wy- i marmurowych posą.gów.
cznego za..jęcia albo jej współczucia i
- Wasza książęca mość raczy się była bardżo rozsą.dną., cza-sem nawet
mownie ramionami.
- Mój Boże, co za wielkie rzeczy! udać do niebieskiego salonu - rzekł okrutnQ,. Za życia męża odgrywała
- Nie wielkie, jest to tylko lekce- do niej służący z niskim ukłonem.
często, jako żona posła, znaczne role
Młoda księżna Arbanow skinęła
ważenie ogólnie panującego
zwyczaprzy rozmaitych dworach, knuła liczju, a kto to robi, ten nie powinien się głową., rzuciła . płaszcz .i pobiegła dl> Ile' intrygi, ale nigdy nie była, skommałego, niebieskiego saloniku, w któ·p~·omit.owaną: ' 'Obecnie ' żyła w
pedziwić, jakie z tego skutki wynikają.,
rym starsza jej krewna, pani Bogda- wnym <,>dosobnieniu przy dworze w D.,
- Są.dzisz pan bardzo surowo!
- O nie! Ale wyznaję otwarcie, że now na nią. czekała siedzą.c' w głębo brała udział tylko w tym, co jej się pokim fotelu i jedzą.c cukierki.
żadnej znajomej mi albo należącej do
dobało, była w wielkich łaskach u ro- Byłaś ' 0 mnie ' niespokojną, Ma- dzl1)y panującego księcia, chociaż i wo·
mego towarzystwa kobiecie nie pozworyniu? - zapytała Ferm, gotowa przy- be c' niego umiała być równie dowciliłbym narażać się na coś podobnego.
'
'
pną, jak złośliwą., wyrozumi,alą zaś by- Dzięki Bogu, że nie potrzebuję znać się do wi1)y.
- Nie. Czemu? Dłatago, że jesteś ła lio ostatnich granic.
się troszczyć o niczyje zdanie. Zresztą.
. jestem tego zdania, że powinno się za- lrapryśna ! wolisz iść pieszo, niż je- ,
Konstanty Arbanow był jej krechać? Każda kobieta ma kaprysy, a. ty
wsze widzieć pewną różnicę.
wllytn. Uslyszawszy o jego dziwnym,
- Miałaś pani najlepszą sposob- jesteś "i tym wieku, .że powin,naś wie- powtórnym ożenieniu się, wzruszyła
dzieć, co robisz.
ramionami i nażwała go: głupcem, ałe
ność przekonać się o tym.
- A czyś pan także wątpił, kogo
- Tak, tak! zawolała Ferra gdy , ujrzała ' Fenę, roześmi,ała się i '
'
masz przed sobą? - zapytała rozdraż śmiejąc się i rzuciła niedbale Ira krze- 'rzekła:
sło swój ' biały koronkowy ~zal, który
~ Pojmuję wszystko! - Jej uczucie
niona.
jeszc:l:e 'dotąd trzYmała w:ręku - ' masi' ' dumy r6dowej nie było ~vystawione na
- Ani na chwilę - przyznał.
No więc! - za..... ołała z tryum- r.a~ję, ale jestem do tego przyzwycza- d~1sją propę, bo młoda 'księżna uchojona, bo ,Konstanty zawsze był bardzo dziła ogólnie za ·siostrzenicę: Dymitra
fem.
- Ale to nie wyłą.cza bynajmni€-] niespokojny, ' jażeli czasem zostałMn . Nosakowa" tego szłąchcica, który ją w
:,'''. '
jeszcze naga'n y, moja pani. Jestem zu- gdzie 'Choć trochę dłużćj.
Parrżu a-d0p,toWal. Mówiono,: że kllzał
Ma'ria. Pawłówna, . falc bj:ło imię pa- ją wychować w klasztorze Saci'e Coeur';
pelnie szci;ery.
ni Bogdanow, wzruszy la ramionami o adol1towaniu jej, o pobycie jej w
- To i ja także będę szezerą rzekła znowu nieśmiałQ --o i opowię~\
pałacu Arbanow, o jej ciemnej przedi).§Yć. wY)~.Q,#pie, Qdł9iyła cukiex:kit ~

szłości nikt nie wiedział, a ksią.żę Kon.
stanty nie potrzebował jej wcale nQ.~
k.azy,\' ać pod 1ym względem milczeni~
- było to w jej obecnym połOŻe!li~ 1
tak już bardzo przykre wspoml1leme,
którego się wstydziła.
'" l'ok po ślubie dowiedział się
książę, że pan Bogclanow znajduje się
\V jakiejś misji politycznej przy dworze w Piotrogroclzie; postanowił więc
powierzyć swoją młodą.,

niedoświad

czoną. żonę opiece Marii Pawłównej i

kaz-ać ją. przedstawić u dworu. Maria.
Pawłó",na zgodziła się na to bardzo
chętnie, bo od dawna lubiła błyszozee;
swymi pięknymi protegowanymi, oho-

'V

I

>

serdecznie

dziękuj~.;

\

ciaż wiedział-a dobrze, że sIuty tylko
za tło ich piękności; ale charakter jej
był pod tym względem szlachetny, nie
znała bowiem ani zazdrości, ani nioży
cz!iwości.

Dziel'l, w którym po raz

pierwlilzy

miała siQ ukazać na dworze, zakończył
się niespodziewanie
bardzo. smutnie.
Wieczorem, gdy młoda księżna w k(),
sztownej i przepyszn J sukni cała o.tulona w niebieskie lisy siedziała w ka.

recie obok męża, rozbiegały się konie,
kareta się wywróciła i Konstanty M-'
banow tak mocno został pokaleczony,
że po roku obłożnej chorob~r umarł.
Ci<;,żko rannego przyniesiono do pałacu Bogclanowych, a Maria Pawłówna.
nie mogła nigdy zapomnieć wrażenia,
jakiego doznala na widok Feny, z
twarzą. śmiertelnie bladą., w niebieskiej, powłóczystoj
sukni srebrem
przet:dmnej.
ILiężę Al'banow i Piotr Paweł Bergdanow umarli w ciągu jednego roku.
Maria Pawlówna nie rozpaczała
zbytnio po śmierci męża; . na letnie'
miesr.kanie przeniosła siQ do bardzO'
ładnie położonej stolicy w D., gdzie
już dawniej miała liczne znajomości .. ,
~ początku chciała zaraz stamtą.d wy.,
Jechać bo jej się obecnie tamtejsze stostinlri nie podobał~r, ale w końcu jednak zmijaŁa. Zamieszkiwala polowę
wielkiego " 'J[tsu('go domu w najpię
kniejszej części miasta, a że z czasem
stała si~ n iecloJ118.gającą i trochę wygodną, przyszło jej w pewną. bezsenną
noc na myśl, że byłoby ;lo pewnością o
wiele weselej, gdyby miała obok siebie
jakI). mIodą, pełną. życia towarzyszkę.
Nie dlatego, aby jej okazywać czuło
ŚCi - zapragnęła mieć kogo, na kim
mogłaby
robić
doświadczenia
pod
względem umrsłu i serca; chciała ba'dać wrażenia, ' j,akim c1us7.,a kobiety ulega '- suma zaś pozostawała zawsze
zimna. i niewzl'uszona.
,( Ci 1łg dalszy nastą.pi).
I

dniem

un~ u U~
Nazwiska ich

osłoniete są tajemnicą - Wypróbow~ni

Olbrzymie

D·yktatorowl 'Wlocn, KtÓry obecnIe wI.zytuj,:e Hitlera, prócz najrozm.aitszych tajnych agentów, rozstawionych po całej drodze, towarzyszy jak zawsze, jegQ gwardia
przyboczna, którą Mussolini zwykł nUl'

,wać

"swymi muszkieteramI"'.
Od marszu na Rzym w r. 1922 dwunalItu ludzi czuwa dniem i nocą nad bezpieczeństwem wodza nowej Italii. Podobizny
tych ludzi, którzy są często fotografowani
obok Mussoliniego, - znane są publiczności włoskiej, natomiast
anw1ska ich trzymane są w tajemnicy.
- Nie maje, ich nawet wysocy urzędnicy
a<lministracji faszystowskiej. Ludzi tych
nazywa się krótko: »gli angeli", tj.
.aulolami"'.
,W ybór owych "aniołów" MuS'Soliniego nie
został dokonany na podstawie ich jakichŚ
specjalnych walorów fizycznych, imponującej budowy ciała, czy marsowego wyglą
du, lecz jedynie
aa podstawie Ich specjalnego przywiązania do osoby Duce.
Czterej z pośród tych "aniołów - stró:tów"
byli towarzy>Szami pułkowymi żołnierza
Bmlito Mussoliniego; jeden jest .iJego bliskim krewnym.
NaJ starszy z "auloł6w ma Juł przeszło
50 lat.
Gdy niedawno zaprCl'ponowano Mussoliniemu, aby s okazji podróży do Niemiec zastą
pić owego "anioła" jaki·mś młodszym, Duee odpowiedział: ,.Pragnę zachować przy
sobie moich wypróbowanych przyjaciół.
Potrzebuję Ich teraz bal'dzie.j, nit kiedykolwiek. Na nowych ludzi nie mógłbym tak
n

liczye'.

gaże

i amerykańskie

przyjaciele i zausznkypokusy
z

za Jtołary, malltuJąceJ st, za bha- '
kim stopniu. Corocznie ludzie et podda-l1ta "Sunday Referee" stwierdził pewneg'if
klem,
wani 8ą specjalnemu egzaminowi, który razu, iż członkowie przybocznej gwardii
ma wykazać, czy posiadają nadal wyj~t- Mussoliniego obecni są przy nim nawet . za któMl n, ukryci, łledzl\ 8łamtl\d. boMy:
kowe zdolności obserwacyjne.
wówczas, gdy dyktator Włoch udziela wy- najdrobnie)lzy ruch oeoby roDDawla~eel
Reporter znanego angielskiego dzienni- wiadów w Palazzo Venezia.
s Duce.
"
Mussoł1nl, który nIe robi bynajmniej ta-"
jemniey z t~go, a jest bardzo J)rzesądnr,
opowiadał Dledawno przy okazJl przyjęcIa.
dla dyplomatów o ty·m. jak przeczucie jednego z jlego "aniołów" uchroniło go p~ed
zamachem. "Anioł" ten przyszedł do nrego
w momencie, gdy mis.ł dokądś wyjechać i
opowiedział mu, te
ZIg1lbU .wił czamlł rękawiczkę 1 wldzl
w tym zły omen.
Duce zmienił wobec tego swój plan l zaniechał
projektowanego wyjazdu. Tego
samego dnia znaleziono maszynę piekielną, którą ktoś mimo wszelkich środków
ostmtności tajnej policji, podłożył pod trybunę, z której przemawiać mial Mussolini.
Niesłychanie odpowiedzialna czynność
przybocznej straży Mussoliniego sprawia,
że ludzie w jej skład wchodzący,
są bardzo wysoko platnL
Miesięczne gaże dwunastu "aniołów" równają. się pod względem wysokości z gaża
mi najwyższych urzędników włoskich. L1;1dzie ci mogliby jednak zarobić znaczme
jeszcze więceJ. gdY'by ulegli namowom
amerykańskiego
koncernu
prasowego
Hearsta, który
ofiarowuje 1m olbrzymie sumy za reportaż pt. .Jak strzeżemy Mussoliniego?"
Gdyby jednak któryś z nich to uczynił,
POKOJ MUSSOLINIEGO
napewno długo nie cieszyłby się z otrzyW RzymIe, w Galleria d'Arte Moderna (Galeria sztuki współczesneJ) otwarto wystamanych dolarów. Długa i mściwa ręka fawę nt. Rewolucja faszystowska". Na wystawie tej można zobaczyć m. in. zrekonstruszyzmy włoskiego dosięgłaby go wszędzie,
owany pokój Mussoliniego z czasów rewolucji faszystowskiej, w którym położył podgdziekolwiek by się ukryłwaliny pod rozwój faszyzmlL

lIIU8S0lbll sam ehlubl się zawsze za..
komitym sluchem.
:Jego prsyboczna gwardIa posiaila Ów przymiot l'O%Winięty, rów:nieł w bardzo .wysoI

Najpiękniejszy

dworzec lotniczy

świata

50 samolotów startuje codziennie z lotniska w Le Bourget
Na lotnisku Le Bourget prowadzone są
ostatnio roboty wykończeniowe przy budowie nowego dworca. Stary budynek,
pochodzący jeszcze z 1920 r., a który obsługiwał najwięlcsze lotnisko Francji
aż
do ostatnich dni, zajmował zaledwie przestrzeń
200 m kw. Nowy dworzec rozsiadł się na powierzchni 9200 m kw.
Zestawienie dwóch tych cyfr ilustruje
lepiej od jakichkolwiek komentarzy gigantyczny skok wykonany przez lotnictwo komunikacyjne w ciągu nie całych
20 lat.
Jak wiadomo,
rola dworca powietrzuego
jest bardzo różnorodua.

W danym wypadku

DO WALKlI Z KORSARSTWEM
NA MORZU SRODZIEMNYM
l:adowanie mm podwodnych na pokład
torpedowca angielskiego "Basilisk".

Stacja meteorologiczna
na Oceanie Atlantyckim
Wobec =agaj,ącego się "ruchu" nad
Oceanem Atlantyckim, kiedy już istnieją
wszelkie dane ku temu, ażeby w niedlugim
czasie po\\"stala rzeczywiście regularna obsługa komunikacyjna (o czym świadczą
dotychczasowe loty olbrzymów powietrznych Caledonia i Clipper) na ogromnej
przestrzeni wodnej Oceanu funkcjonować
muszą stacje meteorologiczne. \V ostatnich
dniarh uruchomiono już właśnie, chwilowo ella próhy taką stację na jednym z parowców Compagnie Generale Tl'ansatlantique - "Carimal'e".
Praca tej stacji polega, tak jak we
wszystkich lJiul'arh meteorologicznych, na
wyda wani li kom lin iJw tów o prze,,'i dywanej pogodzie, o sIanie ci::'nienia atmoRferycznego itp. \V ten spoRól) jedyna różnica
pOlega na tym, że ~ta('ja ta J)I'ucuje na peł
nym oceanie w jego północnej części i
w regularnych odstępach czasu przesyła
komunikaty pogodowe dla lotników, znajdujn cYl'h się nad ocealWllL
Dla celów przewidy\Yall pogody stacja
na "Carimare" używa baloników, wyposażonych w termometry. barometr v i autolQ.atyczne stacje radiowe.
).

mieści się

tam
siedziba komendn.nta lotniska cywilnego
Le Bourget, sprawującego pieczę nad porządkiem i bezpieczeństwem lotów. Tamte centralizują się informacje meteorologiczne l obsługa informacyjna o szczegółach rozkładu lotów itp.
Na podstawie
wiadomości co do poszczególnych przelotów, otrzymywanych drogl\ radiową, komendant portu lotniczego
pełD1 Jak gdyby funkcję nłewidocmego
"policjanta",
dyrygującego ruchem w powietrzu nad
renem całej Francji.
Na terenie dworca znajdują się rów-

te-I

Nad

nież biuralicznych towarzystw lotniczych,
załatwiających sprawy, związane z przyjazdem i wyjazdem pasażerów i bagażu.
Jednocześnie są. tam biura policji, inspek-

cji paszportowej i celnej. Przy organizowaniu tych różnych biur na nowym dworcu poczyniono wszelkie starania w tym
kierunku, ażeby
sprawdzanie dolrumentów I rewizja
odbywała się możliwie sprawnie,
a przy tym przy zachowaniu całkowitej
dokładności.

Dworzec lotniczy obejmuje poza tym
oczywiście urząd pocztowy, hotel, restaurację i bar zarówno dla pasażerów, jak i

tych wszystkich, którzy
ca lotniczego.

korzystają

z dwor-

Sam budynek dworca prezentuje się
nader elegancko. Jego rozmiary wynoszą
230 m długości i około 40 m szerokości.
Jedną. z głównych części gmachu jest potężny hall, przeznaczony dla przybywają
cych i wyruszających w podróż pasaże
rów, jak również ctl~ tych wszystkich, którzy kogoś oczekują. lub odprowadzają·
Mimo podobieństwa do wielkich sal
dworców kolejowych,
nikt. spośród ludzi, oczekują.cych kogoś w
hallu nie moze narzekać na nudę i beznadziejne przemierzanie sali tam i z po-

wrotem. Poprzez szerokie, oszklone okna
fr.sady gmachu widać doskonale cały teren, przeznaczony na lądowanie samolotów, maszyny uszrregowane na miejscu
startu, cala w ogóle atmosfera portu lotniczego jest niewątpliwie odmienna od tego wszystkiego, co się widzi na przecięt
nym dworcu 1\Olejowym.
Oszklona kopula, umieszczona powyżej
poziomu dachu d\yorca, stanowi pomieszczenie dla sI użb~' obserwacyjnej, nadzorującej ruch f'amolotów w bezpośredniej
bliskości lotniska.
Liczne głośniki informują o przyjazdach i odjazdach samolotów.
Co chwila ląduje jakiś olbrzym
powietrzny
i ustawia się przed dworcem. \Vysiadaje,
pasażerowie: Włosi, Szwedzi, przybysze z
kolonij afrykallski ch i z Illd~"j, Anglicy,
Niemcy... Gazety, klatki z ptakami egzotycznymi, sztaby zlota, worki z pocztą zabiera wóz motorowy.
Dworzec lotniczy Le Bourget w centralnym punkcie komunikacji międzynarodo
we], ujęty w linie noworzcsne i proste to dziSiejsze serce Paryża, stolicy świata.
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doliną śmierci ciąŻY

Zdrowi,

klątwa "Wielkiego Manitu"

mlod~i koloniści unlieł'oli

cherlaka'm i doliny

Ewakuacja

niebezpiec~nej
Rząd Stanów Zjednoczonych zarządził
nieda"'llo ewakuację tzw. doliny śmierci
Wyoming. Dolina ta swego czasu podbita została przez kolonistów białych bez
szczególnego oporu ze strony Indian, którzy na przybyszach robili wrażenie ludzi niezwykle wyczerpanych. Ludność
\ndimiska w niezbyt dlugim czasie wvmarla, zlorzecząc bialym 'i ściągając ńa
nich klątwę "Wielkiego Manitu", główne
go bóstwa. Klątwa ta zdawała się speł
niać.
Zdrowi, mlo(b:i koloni ści wvchw.lli,
tracili sily, zęby i wio::;" i tIfllit'l'ali po
(llugim cherlactwie w 30-3:> rol,u zycia.
Mimo w;;zystko
znajrlywali się coraz
to nowi koloniści, którzy zapuszczali si~
:1( .ctgliAł .w~oJlling.
Lei:z wszystkich icll

spotykał
ten sam smut.ny ]o~. Marniało
także sprowadzane bydło, a zboża 11 ie udawaJy się tak, jak l1y się 11'go bylo moż
na spodziewać po i;:-·zncj gl('bic doliny.
nziwnym t~'m zja\\i:;ldem zainteresowali się naukowcy, liJórzy jakoś nie wierzyli w klątll"ę ,.Wielkiego Manitu". \\'ysIano specialnq komisję clo "doliny śmier
ci", która stwierdziła w niej wielkie ilości

selenu.
wołuje

\Vclychanie pylu selenowego wyobjawy zdtrucia i powoduje o:;ta-

tE'Czni.· śmierĆ'.

.. l'\a fJ~){I~la\\ ie popart!'j (!owodami opi-

nil

kOll~IH.l1 rząd. Stano\.\' .7,.I(,(~1l0CZ~1I1.~.r-l~

zarzi\d~1ł ('wakuacJę ~1~llI1Y \\ YO?1m~ I
zabrol1!ł dalszego w IIleJ <?bledlama . Się.

(Kk.)

l

FL.\.GI OCHROXĄ PRZED BOMBA\fI
~fie-; 7.ka Jicy Sl.anghaju, niepokojcni usta-

wicznym.i nalotami japo{h,hillli, kupUJI\
fI.a!!l .J1all~tI""r ol)C~'ch, '-:~'.. laszcza \V. Bry tan~ll Slano\V Z.wlnoczollych, aby w ten sposob zamaskować 6woj~ mieszkania jako
~udzoziemski ..

