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Dekret hitlerowskiego Senatu gdańskiego nie ma żadnego uzasadnienia - Od obowiązkowej służby w... policji pdańskiej zwolnieni są mężczyźni, którzy odbędą służbę
wojskową warmii niemieckiej
G da ń s k. (Tel. wł.). W gdańskim
Urzędowy "Danziger Vorposten" daodbywać służbę wojskową warmii
dzienniku urzędowym ukazał się de- jąc komentarz do dekretu m. i. stwier- niemieckiej. Wynika z tego dalej, że
kret Senatu o powszechnym obowiąz dza, że przy - jego stosowaniu, "jak to dekr-e t Senatu ma na celu zmuszanie
ku gdańskich obywateli do tzw. "służ było dotąd, tak i nadal w szerokim za- do przeszkolenia wojskowego w sze~ ')by bezpieczeństwa". Senat gdański kresie brana będzie pod uwagę możli gach policji tych wszystkich, którzy
stwierdza, że wydając dekret kierował wość dobrowolnego zgłaszania się o· nie poszli do wojska niemieckiego.
się względami na zabezpieczenie "polibywateli gdańskich jako rdzennych
Ponieważ
dekret Senatu narusza
cji państwowej" (I) Nazwana w de- Niemców, do służby warmii niemiec- prawa Polski i Polaków w Gdańsku.
krecie "służba bezpieczeństwa" jest i- kiej".
więc spodziewać się należy. że nie bę
stotnie ustawowym zobowiązaniem 0Z komentarza tego wynika więc, że dzie przyjęty mqrzeniem przez rząd
bywateli gdańskich do odbyw.ania po- od służby w policji gdańskiej zwalnia· Polski. (P)
winności wojskowej w szeregach poli- ni będą ci młodzieńcy, którzy
zechcl,l.
cji gdańskiej.
KSIĘZNA PANI TANCZY
Dekret postanawia, że każdy obyNa balu dobroczynnym w Raih (Anglia)
watel gdański w wieku od lat 18 do 25
księżna K en tu zatańczyła w parze z burJest zobowiązany odbyć służbę w szemistrzem miasta pierwszy taniec.
regach policji gdańskiej.
Wszyscy
mężczyźni w wieku od 25 do 50 lat bę
Ro~poc~ęly się prace posfłc~ególnych kO'lrtisyj
s
d/ł przez Senat gdański
powoływani
Pra·ga. (PAT)
Ukonstytuowały
dniczl;t organizację dalSZYCh prac.
na przejściowe ćwiczenia w szeregach
w Jabłonkowie, Cieszynie, Karwinie,
W ten sposób nawiązanr ~ostał Orłowej, Boguminie. Wpisy do tych
policji. Liczbę osób, które będą powo- się czesko - słowackie komisje, któ-\
kontakt mi-ęd~y obu dełegacJaml. Na szkól oclhywać się będą od 22 do 26 bm.
łane, jako też czas trwan1a. sIumy u- rym poWtenMlQ ~ae~~anie planó
stali Senat osobnym rozporządzeniem. likwidacji zagalinień. powstałych w pierwszym posiedzeniu ustanowiono
Pracodawcy powołanych na ćwiczenia związku ze zmianą granicy 1>olsko- ponadto poszczególne komisje mieszanową konstytucję
ne. Niektóre z tych komisyj natychdo policji zobowiązani są do płacenia czesko - słowacldej.
Odbyło
się
wspólne
zebranie
WSPo-1
miRst
przy~tąpię,
(lo
pracy
ze
względu
im normalnych zarobków za cały czas
Czecho-Słowacji
mnian~' ch komisyj z delegację. polską,
na pilność powierzon~' ch im zagatrwania służby.
P ra ga. (PAT). "Venkov", omaDekret Senatu wywołał w Gdańsku zagajone przemó\vieniami obu prże- dniell.
wi.ając sprawę
reformy konstytucji,
wOdniczącrch,
po
czym
ustalono
zasa.
auże
poruszenie.
Dekret oznacza
podobnie jak i inne dzienniki, nawowprowadzenie powszechnego obowiąz
łuje do zjednoczenia narodowego.ku służby, zorganizowanej na sposób
Dziennik podkreśla, iż reforma. powinwojskowy i skoszarowanej policji
na być dokonana jak najszybciej, prze.gdańskiej.
mawiając z.a ustrojem, który miałby
Gdańsk posiadał dotąd policję wię
wszytkie dobre strony p,aństw, w któcej niż wystarczającą dla utrzymania
rych
istnieje wielki autorytet władzy,
porządku i bezpieczeństwa.
Gdańska
a który posiadałby jak najmniej wad
"Landespoliwi", . kierowana przez ofiSiede1nnaście pr~ejść granic~nych - N owe s~koly ~awodowe
ustroju parlamentarnego.
cerów z armii niemieckiej, jest w rzeC i e s z y n. (PAT) Organizacja władz rze Śląska Zaolzaliskiego utworzono 0czywistości ukrytym garnizonem niePoseł
opUŚCił Polskę
mieckim. Senat gdański usiłuje stwier- bezpieczeństwa na terenie Śląska Za- gółem i 7 przejść granicznych i urzędów
olzańskiego została już definitywnie ucelnych kolejowych i drogowych.
dzić, że wprowadzenie dekretu ma na
kończona.
Na
przejętym terenie utwoWarszawa. (PAT). Min. Beck
celu zapewnienie policji gdańskiej na- rzono dwie powiatowe komendy policji
Rozporządzenie
przyjął w południe posł,a Karola Sidorybku. Takie uzasadnienie, biorąc pod województwa śląskiego oraz 7 komisara, z którym odbył dłuższą konfewojewody śląskiego
uwagę
charakter skoszarowanej w riatów i 35 posterunków bezpieczellsŁwa,
rencję·
Gdańsku policji jest więcej niż śmie
. Opublikowano tu obwieszczenie woz tego 3 komisariaty i 16 posterunków
We wczesnych godzinach popołud
szne.
jewody śląskiego z dnia 20 bm. ostrze- niowych poseł Sidor opuścił Warszabezpieczeństwa w powiecie cieszyńskim
oraz 4 komisariaty i 19 posterunkó\y gające ludność przed należeniem do wę, udając się do Bratysławy.
partii komunistycznej i przed braniem
bezpieczellsŁwa w powiecie fryszŁackim.
Ponadto zorganizowano dwa wydziały jakiegokolwiek udzialu w jej działalno
ści. Każdy, kto mimo tego bAdzie nadal
słowaccy
śledcze w Cieszynie i Frysztacie.
Dokonano tego na prośbę władz cze- należał do partii komunistycznej lub z
tworzą własną organizację
skich, które nie mogły zagwarantować nią współdziałał, zostanie, z całą surowoutrzymania tam ładu zwłaszcza, że sy- ścią prawa pociągnięty do odpowieP r a g a. (P AT). Słowacki Sokół
dzialności karno-sądowej.
tuację pogarszał fakt, że Czesi na terepostanowił oddzielić się
od centrali
nie Śląska Zaolzańskiego wypuścili z
praskIej Sokoła i założyć własną orgaSzkoły
zawodowe
więzień wszystkich więźniów kryminalnizację pod nazwą Sokoła Słowackie
nych.
Na terenie Śląska Zaolzańskiego u· go. Podobnie katolicki związek "Oreł"
Przejścia graniczne
tworzonych zostanie 5 polskich szkól ma zamiar założyć własną słowacką.
Na nowo obsadzonym odcinku gra- zawodowych żeńskich w miejsce takich, organiz,acj ę.
nicy polsko-czecho-słowackiej na ob sza- że szkól czeskich. Szkoły te powstaną

Rokowania polsko-czesko-słowackie

o

Organizacia władz bezpieczeństwa
na Sląsku laolzańskim

Sidor

Sokoli

Znowu tajfun szalał nad Japonia

SPADOCHRON JAKO UPOMINEK

Francuski aktor tilmowy Albert Prejean,
który przed kilku dniami odjechał na
pokładzie "Złe de France" do Ameryki,
otrzymał od swych przyjaciół przed odJtudem podarek w postaci spadochronu.

Kilkanaście tysięcy domów pod wodą - Są zabic i ranni
T o k i o. (P AT) W prefekturze Go- okolicy woda zalała ok. 10.000 domów. ilość statków rybackich zatonęła.
szima tajfun wyrządził olbrzymie szko- Komunikacja telefoniczna, telegraficzNa krótko przed nadejściem tajfunu
dy. Według ostatnich wiadomości o- na. i kołowa jest całkowicie przerwana. nad Tokio zakomunikowano dziennifiarą katastrofy żywiołowej padło tu
W Jokohamie tajfun wyrządził karzom w prefekturze policji bilans
200 zabitych i około 600 rannych, a bez mniejsze szkody, jednak na Dlorzu spo- ofiar i strat spowodowanych przez tajdachu nad głowę. pozostało 30.000 lu- wodował wiele katastrof. Ruch stat- fun, który nawiedził południową Jap'odzi. Ponad 2000 domów zalała woda. ków został przerwany. Kilka parow- nię w ubiegłym tygodniu. Zginęły
Tajfun przeszedł również nad Tokio ców uległo znacznym uszkodzeniom. wówczas 453 osoby, 592 zostały ranne,
i okolicą. Wicher osiągał szybkość 20 m Statek angielski "Batteryock" rzucony 3S.OOO hldI&i 88Sta1o bel dachu głowę..
na sekundę. :\li. stolicy l najbliższej zestal na mieliznę pod Turomi. Wielka
f
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Organ 'Wałvkanu przeciw Rzeszy .~
Stanowcze

wystąpienie

"Osservatore Romano" w związku z napaściami hitlerowskimi
na kard • Innitzera
-

, . War ~ z a w a. (Tel. wł.) .W niedługIm czasle ma rozpoczą.ć SIę w Salzburgu wielki proces przeciwko 13 miejscowym zakonnikom, których oskarża.
się o przestępstwa obyczajowe. Będzie
to pierwszy tego rodzaju proces w
Austrii, których kilka było w Rzeszy
Niemieckiej.
W tych warunkach jest bardzo znamienne wystą.pienie "Osservatore Romano" przeciwko hitleryzmowi. Kor&spondent rzymski "Kuriera Warszawskiego" cytuje artykuł główne.go publicysty organu watykańskiego delIa
Torre, który omawia ostatnią. akcję
przeciw kard. Innitzerowi, oraz atak
"Diplomatisch - Politische Korrespondenz". Notatkę tej agencji nazywa dokumentem pełnym kłamstw, oszczerstw
i perfidyj.
Inkryminowane kazanie kard. Innitz~ra oświadcza dena Torre posiadało charakter najściślej religijny.
Było ono poświęcone sprawie nauczania i wychowania młodzieży oraz istocie małżeństwa. W kazaniu tym kard.
Innitzer nie przEik.roczył ram Ui.kreślo
nych literą. konkordatu ani jego duchem.
Organ watykański wykazuje zasadniczą. różnicę pomiędzy faszyzmem
i
hitleryzmem. Faszyzm strzeże swoich
wpływów nad wychowaniem mło1zie
ży, uznaje jednak świętość Sakramentu małżeństwa, a w nauczaniu i wychowywaniu młodzieży najwyższe powołanie KościoŁa Katolickiego.
"Osservatore Romano" oskarża dalej przewódców narodowego socjalizmu o organizowanie manifestacji w
Wiedniu przeciwko kard. Innitzerowi
i jego najbliższym współpracownikom
duchowym. Dziennik przytacza zdanie "Diplomatisch - Politische Korespondenz", jakoby we wszystkich dotychczasowych zajściach k.r.rdynał występował zawsze w roli napastnika, a
państwo musiało się
jedynie bronić
"przed oardzo niebezpiecznymi wystą.
pieniami rozpolitykowanego kleru".

1

tej nieszczęśliwej niewiasty. Odpowiedź
wysuwa się sama przez się:'
W zakończeniu "Osservatore Romano" wyjdnia, że Kościół Katolicki za-

I

wsze zwalczał ł bę<tzie zwalczał nad~l
pogwałcenie zasad wolności oraz będzIe
stał na straży praw zagwarantowanych
przez Rzeszę Niemiecko konkordatem.

Dzieci z Zaolzia do polskich
Dalstte wyniki ttapis6w sttkolnych na

szkół

ŚIC{sku Zaobańskim.

w

okolicy Mantui 10 osób

uległo

zatrucIU

~i;~;~ie ~f:f~~W:r~ewre~~::n~ ~~O~:Pif!f:.rla, 9
W brazylijs~iej pr~wincj~ .Minas gerae8
znale111ono trzeCI z rzędu naJWI ększy dIam~nt

świata.

Otrzymał on nazwę .. Prezydent Vargas". Diament został sprzedany za cenę l t /.
miliona złotych pewnej szlifierni amsterdamskiej.

*

Przedstawiciel Hiszpanii narodowej w Budapt!8zcie zawiadomił znanego pianiętę węgier
skie;'o Henryka Stefaniai, że syn Jego, kt6ry
walczył warmii gen. Franco jako lotnik, został
Ilestrzelony w poblitu Kordowy i zginął śmiercią
bohaterską.

*

W Londynie aresztowano kilkunastu ezlonk6w Irlandzkiego Stronnictwa RepubJika1\skiego. Aresztowani byli w posiadaniu broni palnej
i amunicji, co było niewątpliwie powodem ien
zatrzymania przez urzędnik6w Scotland Yardu,
kt6ry otrzymał w nocy wiadomość o znalezieniu
w dBielnicy Ilford samochodu ci~tarowe&,o ze
skrzyniami amunicjI.

C i e s z y n. (Tel. wl.) Znane już są. podczas gdy prze~Hem nie było ~m
wyniki zapisów szkolnych w powiecie rzekomo żadnych Polaków, według recieszyńskim, gdzie do szkół polskkh lacyj czeskich.
Departament wojny St. Zjedn. rozazieIlł zazapisało się 13.200 dzieci, podczas gdy
Doskonale wypadły wpisy szkolne
na broti i amunicjI'; na agOm" kwot~
na początku roku szkolnego było w pol- w Pietwaldzie, gdzi : w ogóle nie było 1ll.0wienia
9 milion6-w dolar6w z czego 4, miliony na samą
skich szkołach tylko 5.630 dzieci, w polskiej szkoły, a dzisiaj ani jedno am'\lni~. Zam6wienia rozd~ielone _tały mi~·
dsy 40 f&bryi[ JJl')"Wstnych.
czeskich 8.860, w niemieckich zaś 1.365. dziecko nie poszło do czeskiej szkoły,
Obecnie razem w czeskich i nieRównież w Karwinie wpisało się do
Presydent nowej organizacji monłfłŁ:rcsneJ
mieckich jest zaledwie 2.655 dzieci.
szkoły polskiej 2.87' dzieci, a na po- 1.:aoboty1\l!lki, przebywający od 10 dni w Rumunii,
Wpisy w powiecie frysztackim nie czą.tku roku szkolnego było tylko 9131, łlrznllty _tal na 8Pecj amej audiencji przez misą. jeszcze zakończone, jednakże i staronatomiast w czeskiej szkole 2.062. Dzi- nistra IIlITaw zagr. Comnena.
tą.d nadchodzą. dobre wiadomości.
siaj szkoła czeska jest pusta., do nieW Rumunii ukończono opracowanie planOw
W Lazach na przykład wszystkie mieckiej zaś szkoły zapisało się tylko budowy wielkiego kanału spławnego, kt6ry podzieci zapisały się do szkoły polsltiej, 244 dzieci.
1I1ez:r(! ma Bukareazt z rzek" Arge5z, IIlrntkiem

*

*

*

czego B'I1kllreszt nanie

Wojska

japońskie zajęły

Kanton

Marstealek O~ang-Kai-Szek opuścił Hankau - WOJIJM chiń
skie cofają się na linie o bronne tu~ pod m,iastem
H()ngkong. (PAT). Według niepotwierdzonych wiadomości wojska
japońskie już wkroczyły do Kantonu.
Z koncesji międzynarodowej Szameen
widać
oddziały
wojsk japońskich,
wkraczają.ce do miasta.
L o n d y n. (P A T). Według wiadomości, jakie nadeszły do Londynu
z Kantonu, dzisiaj o godz. 8 rano (czas
europejski) dwie eskadry tanków i
samochodów pancernych japońskich
weszły do miasta.. Była to straż przednia zmotoryzowanej armii japońskiej,
która w ciągu 10 dni przebyła przestrzeń 140 km, dzielącą Kanton od zatoki Dias, gdzie wylądowały wojska

w obecnej chwili w Hongkongu, skąd
za kilka dni ma się udać do Czungkingu, który będzie nową. siedzibł
rządu chińskiego.

Odwrót wojsli

się

miastem portowYm.

*

Na brsera Mtof\lIkiej W7SPY 8arema fale
natku I;aglower;o. Jak p rzy.
puezczaj" , ." to ezcz"tki tag-Iowca towarowego
szwedzkiego "Kulda", który przed ty&,odniem
Pl'HlPadł bez wiell!ci.
wyrzuciły szcząt1ki

Dr med. H. ZIOMKOWSKI
,peeJ. eb0r6b IIt6r. wener.

t

moezopłeloWJ'eh

L6di, • Sierpnia 2, _
teL 118-33przyjmu1e 9-1213-9. \\'! nIedzielę ; 9-12.
a Ui099

chińsllich

T o ki o. (PAT). Wojska chtńskie,
broniące Hankau, COfają. się na całej
linii. Chińczycy rzekomo cofają. się
ku Hankau opuszczają.c miejscowości

Zgon ojca Schuschnigga
L o n d y n (P A T) Reuter donosi z
Wiednia: marszałek polny Scliuschnigg,
ojciec b. kanclerza Austrii, zmarł ubiegłej nocy.

Maczeng, Sungfau i Chokoczen. Miasta te stanowiły punkty oporu chiil.ski ej linii obronnej w prowinpji Hupech, , w odległości 50 mil na pÓłnocny
L o n .1! y n. (P A 1j. Król belgijski
wschod od Hankau.
L'e opold i księżna Piemontu podejmojapońskie.
\
Czang-Kai-Szek opuścił Hankau u- Wani byli dzisia.j śniadaniem w BuWładze koncesji brytyjskiej na Wydając się do Czangsza, miejscowości,
ckingham-PAlace llrzez króla Jerzego
;
"Osservatore zestawia te zdania. z
ostatnimi przemówieniami kancl. Hitle- spie Szamen naprzeciwko Kantonu odległej o 91 km na południowy ~a i królowę Elżbietę. Wizyta króla Lera, poświęconymi potędze Rzeszy oraz czynią. konieczne przygotowania na chód od Hankau. Pani Czang-Kal- , €)pold.a nie posiada charakteru oficjalSzek wyjechała rzekomo do Czung- nego.
artykułami organu S. S. "Der Schwarze przyjęcie uchodźców. Ambasador W.
Korps", ' vedług którego katolicyzm nie- Brytanii w Chinach Kerr znajduje się king, nowej stolicy Czeczuanu.
należe'ć
miecki jest reprezentowany wyłącznie
przez zdziecinniałych staruszków i nieS o f i a. (PAT). Donoszą z A ten, iż
Węgry
otrzymały
szczęśliwe niewiasty.
, spe-cjalna delega.cja, reprezentują.ca
"Kogoż się zatem obawiają. palatywszystkie org~nizacje mieszkańców
czesko-słowackiej
wyjechał
Cypru, przybyła, aby wręczyć posłowi
nowie hitlerowscy? - zapytuje "OsserB u d ap e s z t. (PAT). Jak oświad
L o n d y n.
(pA T).
Chamberlain angielskiemu w Grecji memol'll\ł, zavatore Romano". - Czy biskupów z paczają z kół dobrze poinformowanych,
wyjechał w piątek do Chequers, gdzie adresowa.ny do premiera Chamberlatstorałami, czy księży z kropidłami, czy
rząd nie otrzymał do tej pory noty cze·
spędzi weekend, powracają.c do Lonna, domagają.cy się dla mieszkańców
sko-słowackiej, zawierającej nowe prodynu w poniedziałek rano. Przed je- Cypru swobodnego samostano\vienia
pomogła
pozycje co do ustępstw terytorialnych go powrotem nie odbędą. się żadne 0- o swej przynależności państwowe j,
na rzecz Węgier, Jednakże nowe wa· brady rządu.
które by im pozwoliło na przyłącze
C i e s z y n. (Tel. wł.). W Cieszynie runki czesko-słowackie są tu już w
Przed w)'}azdem do Chequers Cham- nie się do Grecji.
zachodnim aresztowano Buchę Rzecz- grubszych zarysach znane. Przewidu- berlain przyjął brytyjskiego amb. w
się ~epiej
kową. z domu Reszkin, skazaną. w 1935 ją one
jakoby odstąpienie Węgrom Berlinie Hemdersona, który obecnie baA n kar a. (PA T) W~'dany w nocy
roku w Lublinie na 4 lat.a więzieni,a za większych terytoriów niż to propono- wi \" Londynie.
biuletyn lekarski stwierdza, że w stadziałalność komunistyczną. Po wyro- wano dotychczas, jednakże w kołach
nie zdrowia Ataturka nastąpiła popraku skazana zbiegł.a do Czecho-Slowa- politycznych panuje przekonanie, że i
wa. Puls regularny 94, oddech, 20,
cH i wyszła tam za mąż za działacza nowe warunki czeskie nie mogą być
inżynierów
temperatura 37,1. Zaburzenia nerwokomunistycznego, uzyskują.c w ten przyjęte.
C i e s z y n (PAT) W piątek odbył we ustąpiły całkowicie.
sposób obywatelstwo czesko-słowackie. Obecnie osadzono ją w więzieOW się w Cieszynie zachodnim dalszy ciąg .~~~~~~-~--~~~~~--~.-.
niu. (w)
P r a g a. (P AT). "Narodni Listy" obrad o~ólnopolskiego zjazdu inżynie
rów kolejowych, który rozpoczął sit: Komunil(at meteorologiczny
donoszą., iż dla mieszkających w CzeI cho-Słowacji politycznych emigrantów wczoraj w Katowicach. Uczestnicy
zjazdu w liczbie około 500 przybyli do
ma być stworzony specjalny obóz Cieszyna specjalnym pociągiem.
Nad. PolsI'q prz pływa w dalszym cią
pracy.
Obrady rozpoczęły śię o godz. 9,30 w gu znad północnych obszarów Bo ji chłod ·
War s z a w a. (Tel. wł.). Pracowwielkiej sali hotelu "Polonia". Obrady ne powiC'trze pochodzenia arktycznC'go. nicy Elektrowni Miejskiej podczas rorumuńskiego
Powietrze to, przepływając nad lf\dem,
zagaił inż , Wyleżyński, podkreślając, że
bót dla przeprowadzenia kabla koło
będzie stopniowo nabierało cech kontyzjazd
odbywa
się na ziemi, która dzięki
płotu drewnianego, okalającego betonentalnych, a silne wzrosty ciśniC'nia ba·
odporności tutejszego społeczeństwa za·
niarnię miej ską. przy ul. Lipowej p()dCzerniowce. (PAT). Koło Ga- chowała swe narodowe oblicze. Z kolei rometrycznego nad Europą północną i
kopali parkan, wskutek czego znajdu- łaczu uległ katastrofie hydroplan ru- wygłoszono przemówienia powitalne, po środkową spowodują o labi ellie siły wia·
trów w ciągu dnia i ogólne podlepszenie
jące się za pad,anem płyty betonowe muński, pl:zy czym 2 lotników poniosło
czym uczestnicy zjazdu wysłuchali refe- się stanu pogody.
przeważyły go i wówczas parkan wraz śmierć.
W godzinach popoludniowych w dziel·
ratów fachowych.
z płytami runął na pracujących.
"
nicach w~chodnich bylo pochmurno z
przelotnymi deszczami. Na por-o"t alym
Przechodnie natychmiast pośpielondyńskiej
zaś obszarze kraju wystąpiły rozpogodzeszyli z ratunkiem robotnikom. Następnia, Temperatura wynosiła od 5 st. w
nie wezwano Pogotowie RatUl:ko:~i
(
.
Wileńskiem do 12 81. w Wiell<opolsce, Na
Przybyły lekarz Pogotowia stwler ZJ
L o n d y n PAT) Oficjalnie oznaJN o w y Jor k (PAT) "New Jork Kasprowym Wierchu było mglisto przy
poważne obrażeni,a wewnętrzne i ze- miają, że wizyta króla Karola rumuń· Times", powołując s~ę na waszyngtoń temperaturze minus 6 stopni.
wnętrzne u 4 robotników: Franciszka s~iegQ w Londy~ie odbędzie się w cza- ski e kola miarodajne podaje, że miniPRZEWIDYWANY PRZEBIEG
P~ciorka, S1anisławn; Pyszka, Eu~e- SIe od 15 do t8 hstopada.
t; Lerslwo marynarki powzięło decyzję co
POGODY NA SOBOTI~:
musza Bednarczyka l czwarteg.o o medo rozbudowy baz morskich i lotniczych
W dzielnicach wschodnich i po~
ustalonym dotychcz.as n~z~lsku. O
1 na Wyspach Hawajskich. na Alasce i w łudniowo-wschodnich :achmur;;enic duWszy stkich ~zter~~h przewl~Zlono do
Barceloną
PorŁorico. Port w Honolulu, który dziś że z zanikającymi deszc:ami. Na p 07, Oinstytutu chIrurgu urazowej. (w)
już należy do najsilniej ufortyfikowa- stałym obszarze kraju, po chmurnym i
B.a r c e ~.o n a. (PAT) . . K<;>respon- nych portów wojennych, ma . być je- mglistym rahku, w ciągu dnia pogoda
U
dent agencJI, Ravasa donOSI, ze eska- szcze bardziej wzmocniony. Poza tym słoneczna o umiarkowanym zachmurzeN o w y Jor k (PAT) DO:lOSZą tu z dry sa~ol?tow nar~do,;~yCh doko~ły projektowana jest budowa lo.tnis~a wo~- niu. Noca, miejscami przymrozki, UJ ciaElkton o ślubie słynnego .mJs~rza sza- wczoraj WIeczorem l dZIŚ ran? kI~ku sko~ego w St. Juan (PortorJ.CO) l lotn!- gu dnia temperatura okolo 12 stOpil ;,
cliowego Capablanca z kSlężm c :r.k 'l ro- nalotów na Barcelonę, zrzucaJłc hcz· ska l portu na Wyspach I(odlak. na Ala- Słabnące wiatry z kierunków północ
sy j s ką Olgą Czegodałow.
J)e bomby. SI} zabici i ranni.
sce.
nych.
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Wy~ory ~~rl~mentarne -

Znana jest uchwała władz naczelnych Stronnictwa Narodowego w sprawie wyborów p a r l a m e n t a r n y c h,
tzn. wyborów do Sejmu i Senatu, uchwała spowodowana. tą samą, co przed
trzema laty, sejmową i senacką ordynacją wyborczą, o których nawet wicepremier KwIatkowski oświadczył
świeżo publicznie, że są "b ł ę d e m" i
"u c z y n i ł y d u ż o z ł e g o".
Ta sprawa jest jasna. Kandydatur
narodowych z ramienia Stronnictwa
Narodowego w obecnych wyborach 10
Seimu i Senatu w ogóle nie ma.
\J e ż e l i sejmowa i senacka ordynacja wyborcza ulegnie - powiedzmy:
za rok - sensownej naprawie i jeżeli
odbęda się ponowne wybory, to wówczas oczywiście, w n o w y c h wyborach parlamentarnych na n o we j, słu
sznej podstawie prawnej Stronnictwo
Narodowe pierwsze stanie w szrankach
v,ryborczych.
W Ó w c z a s, d z i s i a j jest to
01a Stronnictwa Narodowego z przyczyn, od niego niezależnych, bo tkwią
cych w obecnej sejmowej i senackiej
ordynacji wyborczej, n i e m o ż l i w e..:J
Należy jednak dobrze pamiętać, że
to wstrzymanie się Stronnictwa Narodowego dotyczy wyłącznie odbywających
. się
JUZ obecnie wyborów
d o S e j m u i d o S e n a t u. Wręcz
przeciwnie ma się rzecz ze stosunkiem
Stronnictwa Narodowego do w y b ol' Ó W s a m o l' z ą d o w y c h, które z ac z n ą s i ę w g l' U d n i u wyborami do
Rad Miejskich w Warszawie, Łodzi,
Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy i Toruniu.
Ponieważ miarodajna dla tych wyborów ordynacja wyborcza stwarza
warunki, umożliwiające stronnictwom
politycznym, a tym samym ruchowi
narodowemu,
sterowanemu
przez
Stronnictwo Narodowe, stawianie kandydatur i przeprowadzanie na ich rzecz
kampanii wyborczej, przeto oczywiście
Stronnictwo Narodowe d o t y c h w yb o rów s a m o r z ą d o w y c h s t an i e i narodowcy będą w nich głoso
wali na kandydatów narodowych.
Stronnictwo Narodowe zajmuje stanowisko pozytywne wszędzie tam,
gdzie to jest możliwe.
Po tym wyjaśnieniu natury ogólnej
przyjrzyjmy się z n a c z e n i u i s k ut e c z n o ś c i p r a c y s a m e r z ą d 0wej.
Samorząd jest dziedziną, w której
możemy
na szerokim podłożu rozwijać nllsz program ogólny i posiada-

my

dużo

formalnych

środków

do
i
uchwf:llania, wszechstronnej kontroli i
trybunę publiczną. w radach samorzą
Jowych.
Skąd zatem Objawy tu i ówdzie pewnej rezygnacji. niewiary w skuteczność pracy
samorządowej
oraz rzecz osobna i warta rozpatrzenia większej obawy trudu walki i niebezzapobieżenia
złym
nieprawidłowościom

pociągnięciom
mając prawo

pieczeństwa "narażania się"?

Przyczyna leży głównie w zupeł
nym odsunięciu w latach ostatnich
ludności kilku największ~' ch miast od
samorządu
przez rozwiązanie rad
miejskich, przez co i dot~' chczasowi
reprezentanci tej ludności w\'szli z toku spl'aw miejskich i cala ludność
straciła
bliższe
zainteresowanie dla
tych spraw. załat\\'ian?ch bez jej
współudziału
przez biurokratyczne
rządy komisarskie. Podziałało to deprymująco
na inne ośrodld. gdzie
zrec;ztą także zdarzały się takie wypadki.

Następnie nacisk polityczny władz
nadzorczych, który w tym okresie doszedł do punktu szczytowego,
wytwarzał stopniowo w mniej śmia
łych umy s łach jakąś sugestię, że w
samorządzie nie można wiele zrobić,
bo: "wszeIlde gadanie na nic się nie
zda; tak czy tak, zl'obią, co chcą". Sugestia ta rozpoczQla się już nawet zaraz na początku upływających obecnie
kadencyj
rad samorządowych pod
wpływem postanowień ustawy ustrojowej z r. 1933, która ograniczyła tak
znacznie zakres działania organów kolegialn.\;ch na rzecz uzależnionego
przełożonego gminy.
SugeRtia tal,a, która clwba iść może na rękę tylkO zwolennikom kierowania samorządem przez biurokrację,
jest w tym sam~' m stopniu szkodliwa,
co nieuzasaclniona. Szkodliwa w na.iwyższnn stop n iu, bo czyni z samorzą
du parodię i prz~' nosi rez~' gnację 1.
działalności na najszer:::zej platformie
społecznej. Nicuzasadniona, bo mimo
ograniczenia śI'odków do pracy i wal-

W,.unone m,dło T u k a n

ki mamy ich jeszcze dość, aby pracować
i walczyć, a trudność pracy
i walki winna właśnie wzmagać natę
żenie, wytrwałość i co bardzo waine - umiejętność.
Nie wszystkie wystąpienia i kroki
chOĆby
mniejszości
zmajoryzowanej
a coz dopiero większości I
pozostają bez skutku; protesty osiąga
ją nieraz nawet bezpośredni skutek,
a najczęściej zapobiegają podobnym
rzeczom w przy~złości. Liczy się z nimi i opinia publiczna i władze nadzorcze. Mamy tego liczne przykłady, choć
by w samym Poznaniu po rozwiąza
niu Rady l\liejskiej, a pozostaniu w
Magistracie ławników narodowych.
Nie wszelka także inicjatywa ze strony narodowej da się zlekceważyć.
Najmniejsza zaś liczba czujnych
członków rad i zarządów samorządo
wych zapobiegać może nadużyciom
wszelkiego rodzaju: i tym bezpośred
nim i tym najpowszechniejszym, jak
napychaniu kieszeni, komu nie pou'zeba; rozrzutności, protekcjonizmowi, niesprawiedliwości, popieraniu niecelowych czy wprost szkodliwych
przedsięwzięć
i związków, niedbalstwu czy niedołęstwu w codziennej
działalności samorządu. Prawo interpelacyj publicznych oraz bardzo ści
WIELKI POlAN RAF(VERlI NAFTY
śle zapewniona kontrola komisyj reW słanie New Jersey. w wielkich rafineriach nafty wybuchl pożar, który przywizyjnych umożliwiają. wszechstronbrał olbrzymie rozmiary. W akcji gaszenia pożaru brały udzial także oddziały
ną kontrolę, wejrzenie w całość i
słraży pożarnej z Nowego Jorku.
szczegóły gospodarki i wywołanie fAinteresowania opinii publicznej oraz
wkroczenia władzy nadzorczej.
Dla inicjatywy wreszcie stoi wszelkie pole działalności otworem - dla
każdego radnego i członka zarządu.
"Warsz. Dziennik Narodowy" w ar- Wsz~'stldm z obaw przeCl tym. aby z Byleby inicjatywa była zdrowa, byletykule, zatytułowanym "Zastrzeżenia biegiem czasu l'ewindykacje węgierskie by nią. zainteresować ludność, nie
rumuńskie", omawia lcwestię stosunnie zwróciły się również i w jej kie- przepadnie wysiłek myś\i. Choćbv uaków Polski, Węgier i Rumunii na tle runku . K,vestia Siedmiogrodu stanowi potkała nie tylko na rzeczowe, 'ale i
ostatniej podróży min. Becka do Gała bowiem dla Rumunii zagadnienie wiel- polit~' czne trudności, będzie mogła
czu i wydanego o niej komunikatu.
kiego znaczenia. Ponadto oddanie Ru- świadczyć o zdrowej, czynnej myśli
si Podkal'packiej \Vęgrom równoznacz- samorządowej, a na n i e j p o l e g a.
"Komunikat - stwierdza ,,"V. Dz. ne jest dla Rumunii z utratą wspólnej konieczność samorządu.
N" - nie odznacza się zbytnią jasno- granicy z Czecho-Słowacją i ostateczBez inicjatywy i kontroli życiowej
ścią. Stwierdza on. że w stosunkach
nym upadkiem s~7 "temu Małej Ententy. od dołu, a zatem od samorządu miej~olsko-ł'umuf1skich istnieje nadal at"Bardw słusznie "Liberte", analizu- scowego nie może być w kraju rozwomosfera przyjaźni i zaufania, nie wy- jąc ru mUl1s1d e zastrzeżenia, zwraca ju racjonalnego, zgodnego z rozwojem
jaśnia jednak, czy .,przyjazna wymiaspołecznym i narodo,,,ym.
Bo samouwagę na duż~korz:vści,' jakie osiągnę
na poglądów" pomiędzy min. Beckiem łaby Rumunia z chwilą powstania rząd powszechny to naturalne, naja dostojnikami rumuńskimi zakończo wspólnej granicy polsko-węgierskiej. szersze pole wymiany myśli o potrzena została uzgodnieniem stanowiska \Vzmocnicnie sojuszu z Polską. zaże bach ludności, z.a opatrzony zaś jest w
obu krajów w kwestiach, stanowiących gnanie
niebezpieczeństwa
irredenty środki ustawowe i prawo wszelakiej
przedmiot rozmów w Gałaczu.
nkmińskie.i, zyski terytorialne na Rusi
"Lakoniczny ton komunikatu ofi- Podkarpackiej oraz uznanie przez \Vę inicjatywy i stoi pod bezpośrednią.
cjalnego i brak tego stwierdzenia każe !!ry obecnej granicy z Rumunią. i za- kontrolą interesowanej ludności.
Toteż n a.i I e p s z e i n a j l e p i ej
się domyślać, że
sprawy poruszone warcie z nią paktu nieagresji, są to
jednostki
przez min. Becka spotkały się w ru- wszystlw korzyści, które z nawiązką orientujące się
mUllskich kołach politycznych z pew- równOWAżą utratę wspólnei granicy z powinny kandydować do rad
nymi zastrzeżeniami - jeśli nie co do Czecho-Słowacją i upadek M. Ententy." i z a r z ą d ó w m i e j s k i c h, g m i nn y c h i p o w i a t o w y c h.
ich istotnej treści, to co do szczegółów.
Właśnie te najlepsze jednostki bę
Totrż
opinia
polska
sądzi,
że
Rumu07.0ac?ałoby to konieczność dals?ej al{cji dyplomatycznej ?e strony Polsld nia należycie oceni nową sytuację w dą gwarancją, że glosy rad nie będą.
celem całkowitego pozyskania sprzy- Europie środkowej. zważy jej charak- lekceważone, lecz słucbane przez ludmierzonej z nami Rumunii dla m~'śli ter oraz tkwią.ce w niej tendencje roz- ność i wladze nadzorcze. I odniosą.
wspólnej granicy polsko-wQgierskiej. wojowe i zdec~7 duje się na solidarnI! skutek, jeśli będą śmiałe, otwarte i
"Je§Ji ze strony Rumunii istnieją. działanie z Polską na rzecz wspólnej przekonywuj ą.ce.
Co do odpowiedzialnosci za swe
jakie wahania, to wynikają one przede granicy pol sIw-węgierskiej.
rzeczowe i rozsądne stanowisko w ra~zie czy zarządzie samor?ądowym _
7,aden
chyba poważny Obywatel dziś
się
zmieniło
ni~ ma o?a\~. Temu zaś, co więcej uW T. 1935 POll e·! pro!. Rybarski powien;le, moz~ l. znaczy, najwi ę cej godzI
dział w Sejmie:
Rlę poczue Slę
do obowiązku olwwa,, 'My ś l ~arodowa" pisze w rubryce "Na
te~ski:go. Wtedy, gdy go właśnie' naj"Nie mo~na traktować społeczeństwa marginesie":
Wl~Ce.l potrzeba.
'fi( ten sposób. że
u góry elita rządząca,
która ma wszystkie prawa, Ił u dołu ta
"Zapytano kogoś, eo przyjechał z Powielka masa ludzi. która nie ma żadnych
praw, ma tylko obowiązki: płacenia po- znania:
chcą
,,- Jakże tam u was w Wielkopolsee ze
datków i ~łosowania na wyznaczonych
zjednoczeniem narodowym?
Kandydatów."
Nie wszyscy wybrani w kolegiach wy,,- Zjt>dnoc7.l'nie narodowe u nas jest
Od czasu "ypowiedzenia tych słów w znpe-tne, tylko OZN trzyma się na ubo- borczych kandydaci Sl\ z tego zadowoleni,
29 .kandYdatów zrz e kło si~ lub nie . wySejmie, w dyskU Sji nad ordynacją w)bor- czu ... "
.
raZiło zgody na kandyd owani e, w czym
cza, - nic się nie zmi e niło. Ordynacja
18
należących oficjalnie do OZN:
Mo-eno na ubo~'1 ~eale go nie wijest ta sama, stanowisko Stronnictwa :Nada.ć .•
MMw8g0 llie jest M1le, niż dawniej.
,:, -

Polska,

Nic

nie

Węgry

i Rumunia

---_._--------

Zjednoczenie
w Wielkopolsce

Nie

Pr~rnier brytyjski powróciwszy z urlopu
spęd z onego

w Szkocji rozpoczął urzędo
wanie i udaje się no. posiedzenie Rady
Mini,str6tD.

~

nie niszczy nawet najdeUkatniejsz, ch tkanek bielizny
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Walka z prądem ze wschodu
w ruchu spółdzielczym
Rozpoczęta

.

rozprawa

sądowa,

Czytelnicy przypomną sobie artynasze zasadnicze, w których wystąpiliśmy przeciwko idącemu w Polsce z e w s c h o d u prądowi w ruchu spółdzielczym o tendencji k ol e k t Y w i s t y c z n o - k o m u n i z ukuły

j

ą

c e j.

Powołaliśmy się na wyd.awnictwa
Związku
półdzielni Spożywców "Społem",

który ma swą, siedzibę w Warszawie, między innymi na wydany nakła
dem tegoż ZWiązkU podręcznik pióra
Józefa Dominki pi. "Jak założyć spół
dzielnię spożywców".
Podręcznik ten
powiada wyrazme, że spółdzielnie
zmierzają "na czas teraźniejszy" do
osiągnięcia dla swych członków "doraźnych korzyści", a na "dalszą metę"
do stworzenia u s t l' o j u, Ó p a r t e g o
o "g o s p o d a r s t was p o l e c z n e".
Podręcznik wspomniany stawia ponadto następującą zasadę programową.: "W spółdzielni nie uznajemy róż
nic n,arodowościow~'ch, religijnych i
politycznych", co "Maly Dziennik" 00.
franciszkanów nazwał "bezwyznaniowymi międzynarodówkami".
Przypomnieliśmy, że spółdzielczość
służyła

jest

w której "Wielkopolanin"
nie dowodu prawdy
największą organizacją spółdziel

czą w
potęgi

Polsce, mającą na celu wzrost
Polski na odcinku gospodarczym, a zarzuty postawione dążą wyraźnie do poderwania zaufania i kredytu moralnego, jakim się oskarżyciel
prywatny cies~i w społeczeństwie polskim.
Po odczytaniu skargi prywatnej
oskarżony red. Benlacki na pytanie
sądu,
czy przyznaje się do winy
oświadcz..'-ł, że do winy nie poczuwa
się, lecz przyznaje, że dopuścił do
umieszczenia inkryminowanego artykułu w ,,\Vielkopolaninie", jako redaktor odpowiedzialny tego. pisma. Red.
Bernacki wyjaśnił dalej, że artykuł
został zamieszczony ze względu na zagrożony interes publiczny przez działalność Związku Spółdzielni "Społem"j

o czym nabrano w redakcji uzasadnionego przekonania na podstaWie tak
?pinii wielu działaczy spółdzielczych,
Jak i licznych głosów prasy. Redakcja
doszła do pl'7,ekonania., że w Zwię.zku
,,społem" istotnie panują prądy, które mogą. doprowadzić do powstania
niebezpieczeństwa komunistycznego w
Polsce. Poniewaz redakcja "Wielkopolanina" uważa, że łatwiej jest złu zapobiegać, niż je zwalczać, oskarżony
dopuścił do zamieszczenia tego arty-

i sluży montowaniu i n d y w id u a I n ~- c h warsztatów gospodarczych z celem u n a r o d o w i e n i a
naszego życia gospodarczego, jego wy- kułu.
Przewodniczący: Czy prowadzi
zwoleni.a z pęt ~ydowskich. Natomiast ów prąd w s c h o d n i dąży pan na swe twierdzenie dowód prawdo stworzenia tzw. "gospodarstw 9'10- dy?
ł e c z n y c h", a
przez nie do tzw.
Oskarżony: Tak jest.
"ustroju uspołecznionego"
W tym miejscu wstaje adw. dr Cebez różnicy narodowości i religii, ze lichowski i wnosi o powołanie przez
zignorowaniem kwestii żydowskiej.
sąd w charakterze świadków osób na
Nie potrzebUjemy tłumaczyć, j,akie- przeprowadzenie dowodu prawdy.
go znaczenia zasadnicoogo dla całego
Obrońca wniósł o powołanie nastę
rozwoju życia narodu i państwa nasze- pUjąCYCh świadków: redaktora Stago jest kwestia, który z prądów wzwyż nisława Prus-Wiśniewskiego z Warscharakteryzowanych zwycięży o~ta szawy, red. dra liwa Lutosławskiego
tecznie w ruchu spółdzielczym Polski. z Warszawy, dyrektora Związku Spółek Rolniczych i Zarobkowo - 'Gospodarczych vi Lublinie Piotra Załuski,
dyrektora tegoż Związku w Białym
Na tym tle rozpoczął się przed Są stoku Józefa Tawrela, byłego posła
dem Okręgowym w Poznaniu, w osobie Tomasza Kozłowskiego, redaktora czas. o. Karczewskiego proces prywatno- sopisma "Polska Zbrojna" Franciszka
karny o zniesławienie - z oskarżenia Banasiaka, redaktora "Małego DzienZwiązku Spółdzielni Spożywców "Spo- nika'" w Niepokalanowie o. Mariana
łem"
z siedzibą. w Warszawie prze- Wójcika, dyrektora działu Państwo
ciwko redaktorowi odpowiedzialnemu wej Rady Spółdżielczej w Warszawie
czasopisma ,,\Vielkopolanin", p. Zbig- inżyniera Tadeusza Zakrzewskiego,
dyrektora Centralnego Biura Porozuniewowi Bernackiemu.
mienia Antykomunistycznego HenryJako pełnomocnik oskarżenia wy- ka Glassa, . b. dyrektora Instytutu
stąpił adwokat Marian Niedzlelsl<i z
Badania Komunizmu w
\Varszawy. Obronę oskarżonego pro- Naukoweg-o
\Varszawie ks. prałata Antoniego
wadził adw. dr Stanisław Celichowski.
działacza spółdziel
Po sprawdzeniu personalij red. KWiat!<owskiego,
czego b. senatora ks. prob. Bolt.a ze
Bern.ackiego sąd odczytał skargę pry- Srebrnik n.a Pomor7u.
watną·
Powołani
świadkowie
mają
poRed. Zbigniew Bernacki oskarżony twierdzić okoliczności, że Z,,,iazek
jest o to, że dopuścił się zniesławienia Spółdzielni "Społem" działa w myśl
oskarżyciela prywatnego przez umiedoktryny komunistycznej, w szczególszczenie w ,,\Vielkopolaninie" w czerwcu . rb. artykułu pt.: "Tracimy ćwierć
miliona złotych", zawierającego m. in.
następujące zwroty:
dużym Związku Spół
dzielcz~'m "Społem" rej wodzą lu-

1) ..... w

Wspaniała

zaofiarował

przeprQwadze-

noś ci zaś na terenie Lubelskiego i Bia-

łostockiego, że prasa i nacjonalistyczne ugrupowania legionowe zwalczają
"Społem" jako instytucję szerzącą. idee
komuniRtyczne, jak również, że zwalCza tQ inst~·tucję armia polska, wreszcie, że powyższe opinie o Związku

Spółdzielni "Społem" są. powsz~chne
w społeczeństwie polskim, bez wzglę-

du na odlamy i obozy polityczne.
Ponad to obrollca zawnioskował o
dołączenie do akt sprawy artykułów
z szeregu czasopism polskich, omawiających działalność i ideologię gospodarczą oskarżyciela prywatnego.
\V odpowiedzi na wniosek obrony
zastępca oskarż~'ciela prywatnego adwokat Niedzielski sprzeciwił się dopuszczeniu pow~'ższ~'ch dowodów ze
względów proceduralnych.
Ze swej
strony, na wypadek' dopuszczenia
przez sąd wniosków dowodowych obrony, zast<;,pca oskarżyciela postawił
również wniosek o dopuszczenie ~zeregu świncl!,ów na obalenie twierdzeń
oskarżonego, a mianowicie: wiceprezesa' Banku Polsldego profesora Feliksa ~Iłynarsl{iego, byłego ministra
skarbu Jana Piłsudskiego, byłego senatora Władysława Malskiego, byłego
wiceministr~ rolnic.twa inż~niera Zyg~unta Chm~elewslnego, WOjewody stal1Jsławow~kl~go generała Stefana Pasławskie~o,. 'pre~esa rady nadzorc~ej
"Społe.m
1I1z~rmera \Vacłavva \VoJeWÓdr:kJego, byłego 'yic~ministra skar-I
bu '1 acleusza Le~hllJckIego, byłego red~~tora czaso~l,sm~ "Zycie Katolickle' ks. Bukowmsklego, literatkę Ma~

rlę Dąbrowską,

oraz jako rzeczoznawców pp. Bolesława Przegalillskiego i
Józefa Giińskiego.
W replice adw. dr Celichows.ki
przeciwstawił się dążeniu adw. NIedzielskiego do niedopuszczenia dowodu prawdy ze świadków podnosząc,
że sprawa dotyczy najżywotniejszych
interesów narodu i państwa polskiego, a także Kościoła Katolickiego. Jeśli chodzi o wnioski, zgłoszone przez
zastępcę
oskarży~iela
prywatnego,
obrollca podkreślił, że świadkowie ci
powołani sę. na okoliczności negatywne, podczas gdy obrona pragnie dowieść pozytywnych twierdzeń i z~
r~utów, w zasadzie jednak obrońca me
sprzeciwił się dopuszczeniu i tych
świadl<ów.

Po blisko godzinnej przerwie sąd
postanowienie, w którym dowszystkich świadków, oraz dowody rzeczowe, zawnioskowane przez
obro'nę, ponad to zaś pięciu świadków
ze strony oskarżenia prywatnego, a
mianowicie: pp. Malskiego, Chmielewskiego, Lechnickiego,· Glińskiego i ks.

ogłosił
puścił

Bukowińskiego.

Odmowę

dopuszczenia pozos'tałych
ze strony oskarżyciela prywatnego sąd umotywował tym, że
świadkowie ci powołani
zostali na
okolicznośc: nieistotne dla sprawy.
Sąd dopuścił pięciu świadków na tez,! negatywne po to, aby oskarżycieł
prywatny mógł się przeciwstawić dowod.owi prawdy, zgłoszonemu przez

świadków

oskarżonego.
W związku

z

powyższym sąd

posta-

nowił rozprawę odroczyć, oraz przed-

łożyć akta sprawy Sądowi Ajlelacyjnemu w Poznaniu celem wydania decyzji, czy w tym stanie rzeczy nie należałoby przekazać sprawy do Sądu
Okręgowego w Warszawie, ponieważ
tam zamieszkuje większość świadków
ppwołanych na rozprawę.
'
O dalszym przebiegu procesu tego
nie omieszkamy poinformować szczegółowo czytelników naszych.
Odbije
się on niewątpliwie głośnym echem
w naszej opinii publicznej.

Jłalła,

tu 1crł
NIVEA ...

manifestacja
. narodowego

nleeh Pani, proszę, przed wyjściem no ul!C4 nie zopomlnc o mnie' Jedynie NIVEA

zawiera Eucerył. 'ródek wzmacniolqcy
skÓr,. Zabezpieczona NIVEĄ skóra polo,'ole mimo .łoły I mrOZU zdrowa, delikatna I gładko jak aksamit

.0

.ryg,....

',lite ••".",,,,,
I"ych opo.owel\łach
ce"l. od al 0.-40 do 2.60

giełd
zbożowo-towarowych

Notowania

Przemyśla

dzie, którym pachnie spóldzielczość
jako narzędzie potrzebne do skomunizowania życia gospodarczego",
Polski Pr~emyśl wypou.'iec(z;al się w sp.,'awie ,~O~onu"
2) •• ... trzeba swoje spółdzielnie
P r z e m y ś l, 20. 10. Polski Prze- ca wspomniał, że ukraiński kandydat'
łączyć w takim związku spółdziel- myśl wypowiedział się w sprawie wy- na posła z Przemyśla Nawrockij proni, który nie Marksowi, nie ]'"Jo- borów se.imowych na olbrzymi' l ze- wadził ostatnio nielegalny pochód pod
skwie, ale Bogu i Polsce chce jaw- braniu publicznym Stronnictwa Naro- pomnik Orląt w Przemrślu, na sali
nie, otwarcie i szczerze służyć".
doweg'o we wtorek 18 bm.
zerwała się butza protestów, które po~T uzasadnieniu skargi prywatnej
Na długo przed początkiem naj- wtórzyly się za chwilę, gdy mówca w
oskarżyciel napi~ał, że autor inkrymi- ...... iększa przemyska. sala Sokoła byla imieniu spoleczeilstwa polskiego za110wanego artykulu poddał ostrej kry- w~'pełnioTlapo same brz<'gi. Po zaga- rządal od władz opieczE;'towania sali
tyce największe stowarzyszenie spół- jeniu prezes powiatowy mgr Bilan po- pod. cerkwią Bazylianów, która służy
dzielcze w Polsce, jakim jest Związek wolał na pr7.ewodniczą.cego b. rudnego !-otale "ukrai(lcom" na antypol~kie zeSpółdzielni Spoiy,,"ców R. P. "Spo- p. Stanisława Kwia.tkll;, .a .do pl:czy- hrania. W dalszym cią.gu mgr Bilan
lem", dalej, że autor artykułu w dlUm pp. pre7.esa ZI.Qlm;) J PIkuIskIego. omówił stosunek narodowców, a więc
,,\Vielkopolaninie" posunął się aż tak Sel{retarzen~ ZebJ:allla był p. IIl~atko.
olbrzymipj c7.Qści polskiego społeczeil
daleko, iż zarzucił oskarżrcielowi pry-I
S<,rdec7.l11e wltany zabrał pler,,"~zy siwa do wrborów, a hur~liwe oklaski
watnemu posiadanie na kierowniczych głos b. poseł narodowy z Przem~'sla i okrz~'ki, którymi mówc~' przerywano
stanowiskach ludzi, którzy spóld7.iel- red. Stanisław Rymar z Krakowa. W stwierdziły, że postawa społeczeJ'lstwa
czość traktują jedynie jako narzędzie, długim, często oklaskami przerywa- polskiego wobec wyborów jest jednosłużące do skomunizowania życia go- nym wywodzie, omówił red. Rymar lita.
spodarczego w Polsce. Dalej - zda- politykę zagraniczną. i sytuację Polski
Delegat starostwa mgr Kopeć kilniem skargi prywatnej .:.... autor art y- w E~ro:pie, ~ nast~pnie duż? uw.a~i kakrotnie mówcy przerywał, ale zekulu inkryminowanego daje nie dwu- pośwlęcl.ł pOlJtyC~ fmans0'YeJ. mml- branie dobiegło do końca bez przeznacznie do zrozumienia, iż Związek stra KWlatkowsklego, poddając Ją bar- szkód. Na sali panował nastrój jedSpółdzielni .,Spolem" sluży Marksowi dzo ostre.i krytyce, Drugi m6wca. rad- H olit y i zdecydowany. O godz. 9,30
i Moskwie, i że ten stan t:leczy winien nr mirr Bilan, najbardziej zdecydowa- manifestacyjne zebranie zostało za1l1w nieclalekiej przyszłości ulec rady- ne ustępy swego przemówienia po- knięte, a obecni odśpiewali "Rotę", nakalnej zmianie.
święcił prowokacjom
hajdamackim, !Stępnie Hymn Młodych, oraz wItnosili
Według uzasadnienia skargi pry- wskazując na zupełną bierność "Ozo- Okrzyki na. t.2;eść llarodo1fej Polski.
watnei. Zwią.zek Spółdzielni "Społem" nu' w tej ważnej sprawie. Kiedy mów-

p o z n a ń, 21. 10. Pszenica 10-19 ..W: tyto
13.50-14; jęczmiell browarowy 16- 17: J~czmj~fl
700-7~O gil •. 14.75-15.2;1: j~czlOip!!. 1i13-6Y8 g 'l.
14-11.,)0; OWl!'! I stand. 1.).10-iD.,)O; oWies II
śtanrl. 14.50-15; maka pszen.
gat. 1. WYC.
0-00'/, 37-ll9: mak a pszenna g~t. 1. 1}-50·1.
34.2ri-36.7il; milka pszcn. !f At. I·A O-lWI, 31::\0
do 34: milka l>Sllenna gat. 11 0":"65'1, 26.50-29 ;
m~kIt żytnia gat.!. O-.j{)o/.
21.7ó-2G: maka
żytnia gat. 1. 0-65'1. 22.50-24; milka ziemno
sUl>el'ior w!. w. 28.1>0-32.,')0: otrlluy P8ZMne grube staml. 11-11.:>0: otręby pszenne lircflnie
/Otanu. 0,:>0- 10':;0: otr~by żytnie stand. 9.25 dó
10.29: otręlJy jęczmienne 10- 11.
.
B y d g o ~ z (' z, 21. 10. PszĘ'nica 19-1~ . 2-.'i:
żyto 1·ł,2:; -11.:;0:
kczmieti I gnt. 14.75- 15 II
gont. H.2,'j-11.~O: owies 1,j.~.j-1ii ..jO; mąka psz enlIll lWI, ll2.~O 33.;;0: mllkn żytnia SW, 23.5'.: ił/)
2~.:;(): otręhy pązcnnf' m. 10.2.'i- 10.75, SI'. 10.75
do 11.2;;, gr. 11.2:; 11.7.i; ot"p,hy żytnie !l.30-1U.
K 8 t o \V i <' 1'. 21. 10. ]>~7.P1l1('n (';I. 21.~0-22.
kan. 21.2.; 21.7:'; żyto 1.).:;O - 1:'j.7~; j~l'zmi()n
[Jrzem. 17 17.,iO, pn~t. 11l - 1!l.:;O: owif'fl jp,ln.
11.:1:>- 17.;;0. zb. 1U",U-17; mllkn pszenna 6ij'l.
:l:ł.7" - 3:;.7:i: ITIllkn żylnia 1\:;'1, 2;'.:;0-21;; otręby
PSZ(,llIl1' 11;1'. 11 - 11.~U Ar. 9.JU- 10. m. 9-9.50' 0tJ'llhl' żytnie 8.n-n.2:;.
'
:r, II ,I 7.. 21. 10. Psu'nica 2O.75-21.2!i, zh. 20.:)0
ilo 2t1.7:;; żyto H.7.1-1~: jQC'7.miel'i P1·zem. 15.00
iło 1;'.;;0; o",il's l et. 16.7ó- 17.2ii.
st. 16.2:5 no
lt1.7J; muka pszenna OJ'I, 36- 37; milka żytnia
I\.i'!, 2J- 26: ot.rQhy pszenne gr. 9.50- 9.75, śr.
9.21i- 9.W; otrJ:hy zrtnie 8.50-8.75.
J.. w ó W. 21. 10. PszE>nicA. cz. j. 22.:,0- 2:1 . r:h.
20- 20.2.;; żyto I 1<t. Jii.2.'i- 1:;.;;o. II III. 14.:;0 do
14.7fi; j()czmip'l prZl'Ttl. 1:)- lJ.2;;, paRt. 1~.7J-14·
owiE'~ j. 111.~O-16.7i'j. zb. 1J.7"- 1(;; mąk .. P~Zł'l1:
na 65'/, 36.,.0-87.:;0; mąkA. żytnia 65'1, 26.:'0 do
27;_ otr}.by pszenne .gr ..8.7ó-~, Ar. 7.;;0-7.73, m.
8.71)- 9 ..,0; otrelJy zytOle 7.2,)-7.150.
,V 8 r" z a w a. 21. 10. P~7.pni c l\ cz. 22.25 do
22.75. i. 20.:;0- 21. zh. 20-2().50; żyto 14.50-1 5:
jłlczmi~l' I ~t. 1~.2:.J-1;;.75. 11 st. 15-15.2;:;; OI\Il'!3
I At. 15.7;:;-16.50, II ~t. 1.5-1.3,.'iO: DlIlka p~z"n
M M'I, 84 .50-36; mąka żytnia. 65'1. :?3.51}-24.2S:
otr~by P5ZeJUle fr. 10.75-11.2.') ..r. 10- 10.5\!, m.
10-10.50; otl',bl ~5zenne 8.50~9.
.
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Autobus

został

roztrzaskany - 9

pasażerów odniosło

Ś r o d a. (Tel. wł.). W czwartek o godzinie 8 m. 15 autobus firmy
"Fiapol", kursujący na linii Poznań Środa - Pyzdry wpadł na przejeź
dzie przez szosę Środa - Jarocin,
w
odległości
jednego
kilometra
od mias ta, na przejeżdżający w tym
czasie pociąg towarowy z burakami
średzkiej kolejki powiatowej, zdążają
cy z Kobylepola do Środy.
Z powodu zmiany rozkładu jazd~r
Śródeckiej
Kolei Powiatowej
z dniem 9 bm. na okres zimowy i
wzmożonego ruchu transportowego w
okresie kampanii buraczanej szofer p.
Feliks Gola z Poznania nie był przygotowany na nadejście pociągu. Nie
zauważ\-ł również
świateł nafto\"\'ch
nadjeżclżającego pociągu. W ostatnim
mome ncie w odległości 25 metrów szofer zahamował gwałtmvnie autobus,
lecz rozpędzony wóz wpadł na przejeździe z całym impe.tem na lokomotywę, która odrzuciła autobus ze środ
ka szosy do rowu przy torze. Autobus
został ocl!'zucony o jakieś 10 metrów.
Parowóz w>:kutck silnego zderzenia po przejeździe szosy wyskoczył z
szyn i wpadł do rowu obok toru z
przeciwnej strony, silnie zarywszy się
przodem w ziemi.
Przód autobusu i tył lokomotywy
spoczęły na torze.
Gwałtowne zderzenie i wykolejenie
się parowozu było powodem wykolejenia się jednego wagonu towarowego, który zupełnie został rozbity. Dwa
dalsze wagony są znacznie uszkodzo-

ne. Na szosę i do przydrożnego rowu
przy tOI'ze wysypały się ze zgnieconych wagonów buraki cukrowe.
Wśród 12 pasażerów autobusu 9 osób odniosło po'·... ażniej~ze kontuzje.
Sa nimi: Józefa' Ozdowska z Murzynowa Kościelnego w pow. średzkirn,
Fischel l\lichałowicz z Kali::;za, Helena
Stachowiako\\a,
Jerzy Stacho\\'iak,
Fliks Piątek, JUCk1. Józefowicz, Piotr

_.........................................

,y roku bieżącym przypada setna
rocznica urodzin Mariana Dubieckiego (1838-1926) członka Rządu Narodowego z 1863 r., powiernika i przy jaciela Romualda Traugutta, autora naj-o
lepszej książki o Traugucie, historyka,
sekretarza do spraw nusi. Z okazji
tej rocznicy odbędzie się w niedzielę
dnia 23 paźdłliern ika urocłl,Vstość ku
czci Dubieckiego w historycznym klasztorze na Bielanach pod 'Varszawą,
który, jak wiadomo, dzięki O. Jastrzębowskiemu, autorowi "Duchowego 0blicza
Romualda
Traugutta" jest
oziś największr m ośrodkiem kultu
TI'augutta i po~iada na\'Iiet muzeum
pamiątek po Tl'augucie.
Najś\vieższe badania akt sądowych
śledztwa i procesu powieszonego
na

•
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Kołomyi, p. Putek w wadowickim

i inni.
Jeszcze o jednym donosi wilellskie "Słowo".
"Bardzo znamienny - jest układ listy
w Częstochowie. Na piel'\vszym miej~cu
został tam wysunięty niejaki Adam Bardziński, ek~",yzwoleniec. znany z wystą
pień antykleryka lnych. Wysunięcie takiej
kandydatury w Częstochowie jest oezywiście dużym nietaktem wobec sfer katolickich".

w

Częstochowie,

pod

Jasną

NASZA NOWELKA

Hipnotyzer
W'łodzimierz

historyka

stokach cytadeli warszawskiej ostatniego naczelnika rządu powstallczego
dowiodły, że zdrajcą. który wydał
Traugutta w ręce Rosjan był tyd Artur Goldman, a posądzono o ten niecny czyn dwu Polaków. Niesłychanie
to ważny dowód dla ustalenia właściwej roli Żydów, w tak nachalny i bezczelny sposób reklamowanym udziale
w walkach powstańczych o niepodległość P.olski. Goldman nie jest tylko
w)' jętkiem,

I

także nazwiska "znane", np. p. Sanojca w

Pomyślmy:
Górą!"

nocy).

T.,'augutflł,

~

"Ale wśród zgłoszonych kand"datur są

w

Traugutta

Setna ł'oc~'łlica urod~in M • Duhieckiego -

: W.. O

Częstochowie" pisząc:

zdradził

Zvd 60ldman

. , C,IWIt,...I

Najświeższy numer ruecezjalnego t ygodnika częstochowskiegó ;,Niedziela" podaje z zaniepokojeniem przedruk z krakow;;kiel!o "Głosu Nal'odu", który w numel'ze:Cd zamieścił wielce charakterystyczną notatkę pt. "Znany" kandyda~ w

Nowaczyk, Edmund Borowiak i Adolf
Waufel.
Szofer i konduktor odnieśli bardzo
lekkie rany.
Najpoważniej kontuzjonowana jest p. Józefa Ozdowska, przebrwająca w szpitalu w Środzie.
Rannych odwieziono natychmiast
do szpitala Serca Jezusowego w Śro
tlzie. Pierwszę. pomocą. rannym pokierowa1 st. gierż. Boroch ze Środy

Zderzenie autovusu z parowo::,ern pod Srodą (zdjęcie wykonane

~ ~

I

rany

MocmaIlski ezytał uwatnie swój referat "O zjawiskaCh mediumicznych", który miał wygłosić wieczorem oraz przeprowadzić eksperymenty z
zakresu mediumizmu w Towarzystwie
Psychofizycznym. Ka jego skupionej twarzy nie drgnął ani jeden muskuł. Chwilę
potem, odsunąwszy swój ref",rat zagłębił
się w dziele Juliana Ochorowicza pt. "Psyehologia i medycyna".
_ Wyniki moich badań zgadzaja, się z
wynikami Ochorowicza - myślał, uśmiechając się z zadowoleniem.
_ Przypuszczam. że znajdę dobre me. dium spośród członków i gości Towarzystwa PsyChofizycznego ... Czy przyjdzie ona. jasnowłosa i niebieskooka, o drobnych
pełnych powabu rysach twarzy i łagodnie,
prz~'ciąl4ająco uśmiechniętych jak u Giocondv da Vinci ustach? .. !{im jest ta
niepoznana jeszcze przeze mnie kobieta.
która b~' la na niedzielnym posiedzeniu
Towal'z:--stwa '?... Wiele ma powagi, taktu
i wd?ir,ku ... :'\Ió",i szczerze, rzeczowo, głosem dź\\'i ę (,zl1~·m. mile wpadającym w ucho - m,rślał. patrząc przed siebie wzrokicm przenikajqcym...
Tymczasrl1l !<łońce ch\'lilo się ku zachocl·olYi. a wiatr koł~' sał i:lrzewa, wdzierał
się gwaltownie rio załamal'I domów. świszcząc przeraźliwie.
l\focmaliski spojrzał
przez okno na szybko pędzące chmul'~, po
cZ~'m stanął, podniósł ręce do góry i zaczął rytmicznie oddychać, jakby przez swą
' z \-nność pragnął wchłonąć w siebie żywioł WiC~II· U. " 'zmóc swoją ~ne.r~ię, SiIY"'1
Poczul 81ę mOCnH'.lszym. rzcz\Vle.lsz~' m...
_ Gdyby mnie leraz zobaczyl człowiek,

potwierdzającym

regułę.

Golclmanów takich historia Polski zna.
wielu.
\Varto też zaznacz~-ć, iż coraz częściej rozlegają siQ głosy o wyniesienie
HomuaJda Traugutta jednego z największych Polaków na ołtarze PalIskie.
S.

I

p. Starzyński montuje wvborv ...

ś więfa ~goda ~ folksfł'o1lte'l'l'~

i antysemickie tricki dla ~y
SkCl1lia glosótc

"7

a r s z a w a, 19. 10. - Jak cho-I rZYllski montuje .jak najszerzej ,.Napo \Varszawie słuchy, w łI\\'iązku rodowo-Gospodarcze Zjednoczenie \Yyz wyborami do Rady Miejskiej p. Sta- borcze" , którego lokal mieści się przy
dzą

nie znający gimnastyki i higieny PSYChO-1
fizycznej, - pomyślałby, że zwiariowałem
"- wyszeptał opuszczając ręce.
Chwilę potem MocmaIlski wyszedł:p;e
swego mieszkania na szeroką ul. Fl'ancuską. a kiprując się na most Poniatowskiego nie zwracał U\vagi na gwar pl'ZecJlOdzących Judzi płci obojga, ani na szybko
pędzące samochody, czy wlekące się tramwaje i dorożki, zaabsorbowany myślami o
niej, mających się odbyć eksperymentach
i referacie. Gdy ,"szedł do sali zebrań zastał ,iuż miejsca zajęte przez oczekująca,
go publiczność. Na'g le drgnął, ujrza\Yszy
ją siedzącą. Stał jak przygwożdżony i oniemiały
uczuciem zachwytu nad jej
fascynującą urodą... Poczuł, że ona jest
dla niego bliską istotą, z którą musi się
bliżej zapoznać...

Zauważył, że siwiejący

prezes Towarzystwa przywitał się z nią
bardzo serdecznie.
Zdławiło go uczucie
zazdrości. Prul4 n ąlby go od niej jak najprędzej odsunąć. W chwilę potem zbliżył
się krokiem nerwowym do nadcbodzącego prezeS<l i rzekł doń:
- Panie prezesie, może pan zechce
łaskawie przed tawić mnie pani, z którą
pan przed chwilą rozmawial...
_ Z przyjemnością zapoznam pana z
panią doktór medycyny, Małgorzatą Wnikalską, członkinią naszego Towarzystwa
. z ",ocmans
'{
. k'lm d o
- oc1par,ł zbl'"
IzaJ3,c SIę
niej.
- Pani pozwoli przedstawić sobie naszego pl'elegenta i eksperymentatora pana
Mocmańskiego.

- Bardzo jest mi miło poznać pana odrzekła. podając mu rękę z uczuciem zażenowania i raJości, a zarazem patrząc
nań kokieteryjnie.
- Ten człowiek wzbudza we mnie uczucia, których nie doznałam jeszcze nigd~· ... ~ie mnglab~'m nltr !'ię oprzeć ... \Ia
"sobie

coś

z <lemona , zdob)

" ' ającego

silno

ul. Trębackiej 1. OrganizaCja ta. ~
pięknej nazwie, mogą.cej pociągną.ć l
na.rodowców i "Ozon" i sfery gospo-"
darcze, II1a być nową. przynętą na WC d k~ p. Stal'zyllskiego pomóc mu przy
usilnych zabiegach o fQtel prezydenta
z wyboru, co jest jego marzeniem.
W ostatnich dniach do tej roboty
wciągnięty został pułkownik Kamiilski - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Przedmieść, któremu Starzyński
pono Obiecuje stanowisko jednego z
pięciu wiceprezydentów w z,(:.mian oczywiście za poparcie
jego niepopularnej OSOby na przedmieściach.
Ponieważ jednak p. Starzyński ni~
zbyt różowo ocenia "sanacyjne" sily,
nawet pod anonimowymi nazwami
Przyjaciól Przedmieść, w werbowaniu
głosów,
podobno prowadzi rozmowy,
z "fołksfrontem", a mianowicie z socjałistami
spod znaku PPS CI{\V,
chcąc sobie zape,ynić ich glosy, obiecując w zamian swe poparcie dla PPS
przy zabiegach socjalistów o sta.nowisko wiceprezydenta.
Metoda to nie nowa, bo sojusze
wyborcze PPS i "sanacji" pomimo zażartej na pozór walki nieraz już były
zawierane,
a
zacięci
przeciwnicy
wspólnie spotykali się przy jednym
korytku, które jeśli tylko było pełne,
prowadziło zawsze do "świętej" zgody"
'Varto tylkO wspomnieć, że tym "obłaskawionym
socjalistą"
ma być p.
Dratwa,
urzędnik
Zwią.zku
Miast,
wielce ceniony w PPS.
Najpikantniejszym szczegółem tych
przedwyborczych manewrów jest 0pracowanie odezwy przedwyborczej,
która ma zawierać (nie zdziwcie się,
Czytelnicy!)
akcenty ó" •
a n t y ż yd o w s ok i e. Oczywiście na ten trick
przedwyborczy p. Starzyńskiego nie
zareagują. chyba Żydzi, którzy obdarzają go tak wielką. sympatią., a nawet
przyjaźnią.

Ta niewinna przedwyborcza. gra
wiernych przyjaciół nie rozdzieli. Na.
pewno. Tylko czy pomoże? Czy pomogą. te rozmowy, konferencje,. to "Narodowe Zjednoczenie Gospodarcze", a
nawet "czerwoni" przyjaciele p. Starzyńskiemu w daremnej walce o fotel
prezydenta z w y b o ru?
Ch~-ba tyle, co uma.rłemu kadzidło.
. (r)

Małe ferie ~
szkołach powszechnych

w

War s z a wa. (Tel. wł.). Kuratoria szkolne wydały okólnik przypominają.cy o małych feriach w szkolnictwie powszechnym z powodu przypadających Zaduszek. Młodzież szkolna
będzie wolna otł zajęć szkolnych w
dniach od 30 października do dnia Z listopada włącznie. (w)

Wdzień Zaduszek
'War s z a. wa. (Tel. wł.). W dniu
1 listopada z powodu przypadających
Zaduszek w teatrach, lokalach rozrywkowych, kawi.arniach i cukierniach
zawieszone będą. widowiska oraz muzyka. (w)

objekt - myślała, czerwieniąc się jak pen- Spię - odparło z trudem medium,
sjonarka.
oddychając rytmicznie.
- Jestem ogromnie ucieszony, te po- Czy gra~z na fortepianie utwory
znalem pa~if\ d.októr... Jest w pani coś, co Cbopina?
mme do mej ~ll\gm~ Jak magnes ... Są to
- Gram ...
p~a~'"dopo~obme d:-Vle. pokrewne! dopel- Może ktoś :p; państwa napisze na.
nla,lące ~Ię ol'g~nlzacJ~ psyc!lOflzyczne... kartce dowolną nazwę utworu wspomniaStąą mOJe UCZUCIe ulgI, gdy Jestem przy nego kompozytora.
pani....
. . .
Trzech panów wręczyło Mocmańskie-. Takle wy~an.eDl1l; są mecodzlenne... mu zapisane bileciki.
LudZIe P?szukuJą SIę ~l~l'~Z bardzo. dlugo,
- Biorę jeden z nich. Aktem myśli i
męcząc SIę w .sam.otnoscl l. tęsknOCIe...
woli wypromieniowywam nazwę utworu
- A upajają SIę nawzajem, gdy są ra- do śpiącego medium.
zem ..:
. .
. - Preludium deszczowe - wyrzekło
Wtem zad.z~Jęczał d~wont1k.
medium głosem zmienionym i urywanym.
- MlIsz~ .luz wygłOSIĆ referat, a potem
- Wstall! :Medium wstało.
przejJrowa?zlć eksperymenty...
Po u.koń- Podejdź do fortepianu i graj. Po
c~emu mOIch. ~ks'pe~ymentów pozwolJ pachwili medium poczęło grać z wprawą
lU odpl'o"... adzJC SiebIe do domu?
znakomitej pianistki prelurlium. Po ukoIi- Z rozkoszą - odrzekła, uśmiechając czeniu utworu medium schyliło głowę z
się dOli obiecująco.
wyczerpania...
Mocmański mówił dobitnie, zwięźle,
- Powiedz mi cicho, kogo kochasz? ...
przytaczając przykłady zdarzeń powtarza- Ci.ebie kocham - odparlo medium
jących się ciągle w życiu codziennym, a szeptem.
najczęściej wymykających się z pod obser- Czuję się szczęśliwy - odt'zekł oszowacji większości ludzi.
łomiony, poczuwszy si ę naraz mocniej- Teraz, po ukOJ'!czeniu mego refera- szym, jakby niewidzialnymi węzlami zl3,tu przystępuje do eksperymentu. Proszę cwny z '"szcchświat em. przy pomocy
paJlstwa wyciągnąć ręce przed siebie. Do- Wniklaskiej. Błyskawicznie odkl'yl \V sobrze - clodał, wyciągając przed siebie rę- bie żarP ~iłOb~Ci .ku niej ...
my ś lał. i rzrhł : nace i patr'za;c na widzów wzrokiem pel- tOS u lękJtóą - pOk
n"m
siły rozkazujące]'.
zwa
u woru,jest zapisana
ry wy -onalo
mediumprona
fortepianie
na bileciku
- Kto z państwa odczuje ciągnienie szę sprawdzić.
'
magnetyczne ku mnie. to proszę zbliżyć
- Zgodne z prawdą wykrzyknął zasię do mnie. Osoby medialne poczują za- chwycony prezes. MocmaIl ski po czuł s ię
raz prądy wyładowane ode mnie ku nim... nagle porwany wichrem uczucia mił o:'c i.
Karaz 'VnikalsJ<a wslała i krokiem Niezdolnym był teraz do zako(lrzenia.
ch'''''iejnym, p.olYoln~m i poderwa~ty~ jak s~vych wywodów i do dyskUSji... ( ' kl o nił
automat zhll?yla SIę do Mocmansklego... SH~ zebranej publiczności na sali a zbliMocmaliski zatll'żał z rado~ci, chwycił rę- zywszy się szybkim krokiem do' oczckuCP, l!Ied!um w swe d!o~ie ~ I'~ekł: Proszę jąc~j ~o z niecierpliwością Wnikalsl\iei,
nogI Zg'ląĆ w kołanach l USląŚC na kr:p;eśle. J WZIął Ją pod ręk. ę, wyszedł z nią na rojn-ą
Tak. Tl'I'HZ medinm zamknie OC7.y i zaśnie ul. Marszałkow!<kl\. . .
-.
snem lliVl1olycznym! - Czy śpi~z?
ALEKSANDER KIESZCZYNS;u.

Sfl"ona

rz

ZYGZAKI

lmigród ciągle na widowni
"Kurier Łódzki" i "Echo", pisma których wydawcą jest jeden z czoło\"ych
działaczy "Ozonu" Jan SLypułkowski, poświęcają wiele miejsca zbliżającym
się
wyborom do ciał parlamentarnych. W numerze 291 "Kuriera Łódzkiego" czytamy w
artykule pt. "Wszyscy do urn wyborczych".
"Kandydaci na posłów w Łodzi, bez
~ględu na to jakie poglądy społeczne i
ldeały wyznają, dają gwarancję, iż ponad
wszystko będą rzecznikami etycznych
ideałów sprawiedliwości społecznej".

Nie wdając SIę w roztrząsanie takiego
zestawienia pojęć, jak "etyczna sprawiedliwość", pozwolimy sobie przypomn!eć,
że nowy sejm ma mieć za zadanie uchwalenie nowej ordynacji wyborczej, a nie
realizowanie bliżej niezrozumiałych "etycznych ideałów sprawiedliwcści społecz
nej".
Zbytnia gorliwość prowadzi za wsze
za daleko.
Na ostatnim zjeździe rady Związku

e

Policjanci zasnęli,
a aresztant zbiegł

~umel'

niedziela, 23 pafdzierni'Ka 1938
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Kulisy zmian w koncernie - Prof. Adam Krzyżanowski prezesem Rady Nadzorczej
-/
Sp. Akc. Naum Ejtingon i Ska

Ł ó d ź, 21. 10. Łódź stanęła wobec
sensacji, jaką zgotował słynny potentat żydowski Naum E,itingon. Mianowicie na ostatnim 7.ebraniu akcjonariuszów na stanowisko prezesa rady
nadzorczej zakładów Ejtingona został
powołany prof. ekonomii na Uniwer-

n~, że

sytecie Jagiello11skim Adam Krzyża
nowski, reprezentujący w ekonomice
l.;ierunek liberalno-kapitalistyczny.
Kulisy tej zmiany, która niewątpli
wie wyWoła duży oddźwięk w życiu
gospodarczym Łodzi SQ. osłonięte tajemnicQ.. Co było właściwie przyczy-

N .:uwisko

~abitego br~nti

Ł ód ź, 21. 10. W związku z tajemniczym zabójstwem na Starym Rynku ustalono, że początkowo podane
nazwisko Icka Jakubowicza było nieprawdziwe. Zabitym w rzeczywistości
bYł 2Z-letni Icek Szeps, zamieszkaly
jako sublokator u opiekuna Jakub0wieza, przy ul. Młynarskiej 21 i z tego
względu powszechnie uchodzący
za
Jakubowicza.

Chciała

ro#prawa

S~eps

wypalić

pr~ed Sqdenł Grod~ki'łn

w

oczy
Łod#i

Ł ó d ź, 21. 10. - W dniu 19 bm. w
nr 11, a nie ma.ję,c innego wyjścia zaL ó d ź, 21. 10. - DwaJ starsi posterunkowi 29-letni Rysza.rd Bednarek i korytarzu domu przy ul. Zimnej 4, Ja- rabiała nierządem, pragnąc sobie w ten
45-letni Ludwik Sztok z l\Iysłowic wie- nina Oruba oblała kwasem solnym sy- sposób uciułać pieniędzy na posag. żli w nocy .na 9 stycznia z Otwocka do na właściciel.a tegoż domu \Vilhelma Narzeczonego wyszukała sobie w LoJ,ana Jaworskiego, swego narzeczone- dzi przypuszczając, że nie dotrze tu
Mysłowic więźnia Konstantego Wojciechowskiego, w przedziale zasnęli, z go. Jaworski zasłonił się i doznał je- wieść o jej prowadzeniu się·
\V czerwcu rb. Jaworski nieoczekiczego skorzystał Wojciechowski i wy- dynie pop.arzenia głowy.
skoczył z pociągu w pobliżu stacji Ko'Vczor.aj Orubó'w na i Jaworski zna- wanie zjawił się w mieszkaniu Oruluszki.
leźli się przed Sądem Grodzkim, albob6wny i ujawnił właściwy zawód nawiem jeszcze uprzednio Orubówna rzeczonej. Mimo to jeszcze przed roUcieczkę spostrzegł konduktor i zatrzymał pociąg.
Aresztanta ujęto.
wniosł,a
skargę
o przywłaszczenie kiem zgodził się na jej wizyty i przyjSąd Okręgowy w Łodzi skazał Beprzez Jaworskiego rzeczy, w.artości t y- mow,ał podarunki.
'd narka i Sztoka każdego na karę po sią,ca zł, powierzonych mu j.a ko posag.
Sąd Grodzki w Lodzi po rozpoznajednym miesiącu aresztu, zawiesza~ ąc
Na rozprawie wyjaśniJo się, że Oru- niu sprawy zapowiedzIał ogłoszenie
jej wykonanie.
bówna, studentka humanistyki, mie- wyroku w dniu 24 bm.
szk,ała w Warszawie, przy ul. Ciepłej

Znachorka zaczadziła
na śmierć wieśniaczkę

Ł ó

d ź, 21. 10. - W maj. Luboń zanotowano niezwykły wypadek, zakol'l.czony śmiercią. 23-letniej Marianny
Ćmieł, robotnicy rolliCj.
Ćmielówna chorowała i udała się
00 znachorki 67-letniej Barbary Wójcik, która poczęła okadzać chorą. tak
intensywnie, że młoda kobieta uległa
zaczadzeniu, a pozostawiona bez żad
nego nadzoru w komorze, wypełnionej
dymem, uległa śmiertelnemu zatruciu
i nim przybyła pomoc lekarska, zmarła.

'Vójcikową.

,

osadzono w

Zatrudniają
Ł

ich

więzieniu.

żydowscy,

ód ź, 21. 10. Zagadnienie eliminowania z przemysłu łódzkiego obcych, zagranicznych fachowców i za&tę.pienie ich siłami polskimi staje się,
w związku z ostatnimi wydarzeniami
na terenie politycznym, coraz bardziej
palące i wymaga radykalnego i ostatecznego rozwiązania.
Tej kwestii poświęciliśmy już szereg uwag i możemy stwierdzić. że uwagi te zostaly uwiel1czone sukcesem.
Jak nam bowiem donoszę na ękutek
naszej akcji w kilku fabrykach, pod
naciskiem opinii i robotników zwol·
niono kUku obcokrajowców, przyjmują.c na ich miejsce
fachowców polskich.
Oczywiście, że w naszej akcji nie
spoczniemy, aż doprowadzimy do tego..
że ostatni obcokrajOWiec opuści Łódź.
W najbliższym czasie będziemy ogła
szać spis tych wszystkich firm, kt6re
bez uzasadnionej potrzeby zatrudniaj,
u sIebie fachowców zagranicznych.
Obecnie chcemy zwrócić uwagę, źe
w fabrykach przeważa element niemiecki, który jest, tego nie trzeba ukrywać, jednym z narzędzi germaniJowania l wpływania na najbliższe 0-

Reduktia na robotach sezonowy(h
W Ło(l~i i

'tv

pou'iecie ulegnie 'ł'edukcji 3.500 "'obobtików

Ł ó d ź, 21. 10. W bież. tygodniu
przewidziana jest większa redu!icja
glównie na te1'enie okręgu łódzkiego.
Z dniem 22 bm. przeWiduje się zwolnienie na terenie powiatów łódzkiego,
brzezillskiego, piot1'kowsl<iego, łęczyc
kiego, laskiego i radomszczallskiego
łącznie 3.200 robotników sezonowych.
Sytuacja w Łodzi przedstawia się lepiej, gdyż redukcja obejmie niespełna
300 robotników.

Związki poczyniły zabiegi, aby przyrzeczony dodatek przez Zarząd Miejski
w kwocie 30 tys. zł był wypłacony niezwłocznie
po zredukowaniu robotników.
Równocześnie podjęto zabiegi, aby
tych robotników, którzy prawa do zasiłku nie nabyli,
pozostawIono przez
pewien czas przy pracy dla nabycia
tych uprawnień.

a także niemieccy przemysłowcy,
dzialne' nawet stanowiska

'V

pOWierzając

odpowie--

Rozpaczliwy czyn rodziców

toczenie w duchu germanizacy.in~-m.
Wymieniliśmy tylko przykładowo
'V kilku w,v padkach stwierdzi Ii- te firmy, zatrudniające obcy element,
śmy,
że
nawet obywatele innych dodając przy tym, że sę. wśród nich
pa11stw używają w rozmowach stale takie, których produkcja jest zwi,za.
języka niemieckicgo, który poznali, bęna z obronnością kraju.
dąc na studiach fachowych w Niem," szeregu firm żydowskich notuje
ezech, przy czym specjalnie faworyzu- się ostatnio znowu znamienne zjawiJe się tutejszych Niemców, z którymi sko. Mianowicie do pracy na odpomożna się porozumieć.
Wśród robotwiec1zialne stanowiska przyjmuje się
ników-Polaków specjalne faworyzowa- zbiegów, którzy opuścili Sudety, w
nie tych, którzy władają językiem nie- chwili za.iQcia ich przez Hitlera. Są to
mieckim, w~' woluje zrozumiałe l"ozgo- fl'zewar.ni.e Ży~zi,. względnie Niemcy,
ryczenie i prz~c7.ynja !"ię do poważ- wrPQclze~11 z Nle~l1ec
czaRi? pr~enych rozdźwięków między ac1ministra- wrotu hItlerowskiego l ostatlllo oSIacją a załogą.
dli w Czechach.
Tak :,:ię dzieje u Poznańskiego. PoOhecnie Łódź stala się niejako zle-miniem~' już wiccpl'l'zesa rady nadzor- wi~ld('m dIn t~·('h właśnie ludzi, a bliczej Bankwitza, Ż~· da czeskiego, Jdóry ~cy im ż~· dOWSC~T przemysłowcy chętfakt~·czllie prlni funkrje gencralnego :.ie im udzielaj}} pomoc~ Y' po taci
dyrektora, ale wRl,azar trzeha, że za- 111tJ'atn~' ch posad, oczywIścIe ze szkotruclnia siQ tu Rzcrcg Włochów, którZ)T dą dla Polaków.
nie znaię. jr.z~· ka polskiego i posluguNil'wątpliwf' jest, że dalszy napływ
ją si~ ty~k? ni.emieckim. .
trch ~hie~ów, kt?l"zy pojedyńczo przyRo~vl1lez. WIelu cudzoz\~m~ów Z~-II,Y\\'a.lQ. do. ~o~lzl,. trzeba zahamowa~,
trudl1la "Plenvs~a Rudzk.a
l .to me
tym ~ard~IeJ, ze Je~t to .element .polItylko .na Rt~no'YI~kR('h 1<1~l"owl11czrch, t~· :z.l~.le !11.c p c.wn y l moze stać SIę, w
ale rowniez. n.a . stanOWIskach maj. pr7.~ ~zlo~rl 11Iehezpieczny. (m)
ł
str6w.. DaleJ Id~le Borak, Fin!iter,
John ltd
•

:v

władca połowy

Ejtingon zrezygnował z kierownictwa swymi przedsiębiorstwami i powołał na to stanowisko ustosunkowanego prof. Krzyża
nowskiego trudno na razie dociec.
Może w niedalekiej przyszłości zajmiemy się tę. sprawą i rąbek tajemnicy odsłonimy.
Czym jest koncern żydowskiego potentata Ejtingona powszechnie jest
wiadomo. Przypominamy tylko, że
firma Ejtingon j S-ka jest światowym
koncernem mającym swą centralę w
Nowym Jorku, gdzie siedzi brat Nauma Ejtingona i kieruje firmą pod nazwą "Ejtingon Schild Co Now-York".
Filia tego koncernu znajduje się w
Lipsku "Ch. Ejtingon A. G." oraz w
Londynie pod nazwQ. "Moscow Fur
Trading London".
Sieć interesów ejłingonowskiej firmy obejmuje cały niemal świat. Głów
nym zaś przedm iotem i ch obrotów
handlowych są futra, które sprowadza .ią z Rosji Sowieckiej.
W Łodzi osiedlił 8ię Naum Ejtingon, który w roku 1922 nabył ' przy ul.
Sienkiewicza fabrykę po przemyśle
dzianym i pończoszniczym, następnie
przy ul. Dowborczyków, Radwailskiej,
a obecnie swymi wpływami sięga no
szeregu wielkich przedsiębiorstw przemysłu
łódzkiego.
W Łodzi niemal
wszystkie firmy uzależnione są od Ejtingona za pośrednictwem przedsię
biorstwa "Ex-Import" w Gdyni, które
jest rozdzielni~ bawełny dla przemysłu wł6kienniczego w Polsce.
Do Ejtingona należy Bank Drskontowy w Łodzi rozprowadzający kred~'
t.y do firm, które z tych czy inny ch
względów
zostały
zagrożone.
Ejtingon usadowił się u Ge~r era, gdzie generalnym dyrektorem ustanowił s,,·ego człowieka Lewina. .!\fa wpływy u
Pikielnych. Do niego należy fabryka
Freidenberga, on stoi za Majerem Foglem w Ozorkowie i w szeregu innFh.
Jaka byla kariera Ejtingona zwykłego przed wojną subiekta w jednym
ze sklepów manufakturowych przy
Placu Wolności wie o tym każde niemal dziecko w Łodzi. .
czasie rewolucji. boh;zewickiej
wraz z Krassinem na konfiskacie drogocennych futer s~TbenT jskich
które
sprzedawał na rynkach
euroi'tJJskich
i amerrkańskich dorobił się kolosalnej fortuny, ktMa uczyniła go jedn~' m
z największych potentatów na świecie.
Linia jego interesów prowadzi na
szlaku Moskwa - Łódź - Londvn Nowy Jork. Koncern Nauma Ejtingona jest klasycznym
przykładem
wielkokapitaIistrcznych
światowych
interesów.
I oto na czele tego koncernu stanął
prof. I{rzyżanowski. Powsta.i(' p~ ' ta
nie dlaczego tak Rię stało. 1\[0 r. e w
najblizRzym czasie postaram~· Ri~ na
to odpowiedzieć. (M)

Sprawca zabójstwa 27-letni Binem
Gerszonowicz (Limanowskiego 12) został w nocy ujęty przez policję. Gerszonowicz jest znanym złodziejem, a
zabójstwo wydarzyło się na tle porachunków w świecie żydowskich zło
dziei tzw. "Din Tojry".
Gerszonowicz osadzony został w
więzieniu.
Dalsze dochodzenie trwa.

narzeczonemu

Niecod~ienJt,«

lcek

dotychczasowy

przemysłu łódzkiego

Mord na Bałutach dziełem "din.tojry"

Giełd Zbożowo-Towarowych łódzką Gieł.
dę Zbożowo-Towarową reprezentował m.

in. Żyd Joachim Zmigród. Czyż ju~ nie
było można znaleźć kupca chrześcijanina?
Afiszowanie się Żydem Żmigrodem
łÓdzkiej Giełdzie Zbożowo-Towarowej absolutnie nie przystoi. Przypominamy, że
przy ostatnich wyborach władz tej insty'
tucji Zyd Żmigród powołany został powtórnie na stanowisko wiceprezesa, podczas gdy nie spotkało takie wyróżnienie
przedstawiciela szefostwa intendentury O.
K. p. mjr. Stefana Kamińskiego. (Ł)

ORĘDOWNIK,

I

L ód ź, 21. 10. - Małżonkowie Józef
i Aniela Szczepaniak
odpowiadali
przed Sądem Okręgow~' m w Łodzi za
podrzucenie w wydziale opieki społecznej dwóch synów sześcio- i ośmioletniego.
Szczepaniak pracował jako robotnik sezonowy, nie miał jednak mieszkania, gdyż dom rozebrano, a gll y
spotkał się z odmową kredytową na
wynajem innego mieszkania, z rozpaczy pozostawił dzieci w opiece.
Sąd skazał obojga Szczepani.akó,,· l1a
karę po 6 miesięcy więzienia, zawiesz.ając im wykonanie kary.

Naboz·en'stwa na ·lntencJ·ę
Rzeczypospolitej· Polskiej·
Ł

ź, 21. 10. Stosownie do oJ. E. ks. biskupa Włodzimierza Jasińskiego, wydanego do cluchowieństwa diecezji łódzkiej, w dniu 11
listopada we wszystkich parafialnych
kośCioł~ch diecezji łódzkiej zORtaną
odprawIone \lroc.~yst~ I.1aboŻell:,:t\\'a na
pom~rślność NaJJaśmeJszej &..J:!CZ\ pospolitej Polskiej.
•

ód

rędzia

B.alendarz rzym.-kat.
Soboła: Kordula p.,
Filip
Niedziela: Seweryn
Kalendarz slowlaAskl
Sobota: Przybyslawa
Niedziela: Łastymir
Słońca: w~chód 6.28
Sobota
zachód 16.4ł
•
Długość dnia 10 ~. 16 min.
Księżyca: wschód 5.21. zachód 16.05
Faza: 1 dzień przed nowiem
Pafdzłerulk

zz

Adre! redak[ji i admini!traoi WtOdli

Piotrkowska 91,

tel. 173-55

Godziny przyjt;Ć I 11-13 I 16-17
DY~URY

APTEK
Nocy dzisiejszej dyźurują nast~pujące apteki:
RtekeJ. Limanowskiego 37. Jankielewicz (Żyd),
Rta·ry Rynek 9. StanieJewicz, Pomors·:.a 91. Borkows,ki. Zawnilzka 45, Głuchowski. Narutowicza
6. Hamburg i Ska, Gł6wna 50, Pawlowski, Piotrkowska 307.
TELEFONY
Pogotowie P. O. K. 102-40.
Pogotowie lekarzy chrześcijan 111-19
Pogotowie Ubezpieczalni 208·10.
Straży Pożarnej 8.
Pogotowie l\l!ejskie 102-90.
TEATllY
Teatr Polski - nieczynny
Teatr Popularny - "Skalmicl'zank ,
KINA
Oaj,itol - .. Modelka".
Corso - .. Za cudze winy".
Ikar - "Ludzie z zaułka".
l\Ictro - "Podw6jne wesele".
Oświatowy-Słońce
.. W cieniu samotnej
sosny" i "Nieznośna dziewczyna".
PaJace - .. Oórka znachora"
Przedwiośnie .. Arena życia".
Rialto - "Ub6stwiana".
Stylowy - "Alarm w Pekinie".

KOMUNIKATY

Sezonowcy

otrzymają

jednorazowy zasiłek

Bu,dotva ulic na Rolciciu Nowym
Ł ód ź, 21. 10. Na ostatnim posiedzeniu Kolegium Miejskiego postanowiono m. i. przeznaczyć 50 tys. zł na
budowę części ulic na Rokiciu Nowem.
Pożyczka zostal.a zaciągnięta w Banku
Gospodarstwa Krajowego.
Na tymże samym posiedzeniu postanowiono przyznać robotnikom sezonowym, zatrudnionym przy robotach
miejskiCh, jednorazowy zasiłek w wysokości 30 zł. Na cel ten przeznaczono ogółem 101 tys. zł. Za niewykorzy-

stany przez sezonowców urlop postanowiono wypłacić im ekwiwalent.
Podstawą
wyn.agrodzenia będzie
stawk.a, jaką robotnicy osiągali w ostatnim tygodniu pracy przed rozwią
zaniem umowy naJmu. Ekwiwalentu
pozbawieni są ci robotnicy, którzy sami wypowiedzieli pracę i z innych powodów.
Wynagrodzenie za urlopy będzie
wypłacone w ciągu 10 dni po zwolnieniu. Na ten cel przeznaczono 200 tys. zł.

I

Chrześcijańska giełda
ód ź, 21. 10. - W urzędzie wojewódzkim odbyła się konferencja pod
przewodnictwem naczelnika Jelinka z
udziałem przedstawicieli wydziału aprowizacji w Starostwie Grodzkim z
kierownikiem Styczyl'lskim i kierownikiem Oba1ińskim, przedstawicielami
Izby Rolniczej i zainteresowanych

handlu drobiem

zrzeszeń.

Zwalnianie robotników
na robotach drogowych w Łodzi
Robotiticy kanaliza'cyjni bt:clq zwolnieni w terminie
'I'"iejszym

Powtórna rejestracja
Dziś, dnia 22. bm. winni z~łosić się 00
'Powtórnej rejestracji m()t.czyźni rocznika
H118 z terenu III komisariatu P. P. o nazwiskach na litery T, U, Vi oraz z terenu
'IX komi .• ariatu o nazwiskach na litery

p6~·

L ó d ź, 21. lO, - N a robotach dro- waniu 26 tygodni. Pozostałym okres
gowych prowadzonych na terenie Lo- pracy będzie przedłużony.
.
.
dzi,
wypowiedziano obecnie pr.acę
Również na robotach kanalIzacYJwszystkim robotnikom, przy czym nych wypowiedzenia nastąpią o~. d~11_a
termin wypowiedzenia kończy się dnia 30 bm., jednak ze względu na pozme.JA, B. C. D. E, F.
12 listopada rb. Część robotników, któ- sze rozpoczęcie tych robót redukCje
Komunikat "Pracy Polskiej"
rzy wypowiedzenie otrzymali wcze- będą. przeprowadzane również w. ter.Wydział kulturalno - oświatowy przy
śniej, zostanie zwolniona 22 bm.
minie późniejszym, by robotmkom
Z.iedn. Zaw. "Praca Polska" w Łodzi zaNa skutek zabiegów związków za· dać możność osiągnięcia 26 tygodni
wiadamia wszystkich członków i sympatyków, że w dniu 22 bm. o godz. 21 w lo- wodowych redukowani będą. kolejno pracy, które zakwalifikują. ich do pokalu własnym przy u1. Bandurskiego 9-11 ci robotnicy, którzy nabyli już prawa bierania zasiłków.
odbędzie się zabawa taneczna.
Całkowi
do zasiłków zimowych po przeprac()ty dochód przeznaczony na. bibliotekę.
Herbatki Stron_ Narodowego
'W niedzielę, 23 bm. w lokalu w1asnym
przy ul. Lipowej 47 odbędzie się o godz.
15 herbatka towarzyska, urządzona stal'aniem Sll'on. Nar. kola. im. St. WieśniaLikwiclacja zatargu w firlnie Julitls~ ltluller
ka.
.
Ł ó d ź, 21. 10. Firma Kwaseer
w liczbie 60 przejdą. na zasiłki. RobotRównież w niedziC'lę, 23 bm. o godz. 14
1<oJo Stron. 'ar. ł.ó(]ź-poludnie przy ul. Lindenfeld (Żwirki 11) zgodziła się nicy przyjQli te warunki.
Slowiallskiej 5. urządza dla. swych człon wypłacić należności i ustaliła wysoW fabryce firmy Gl'ossbarda w Konków herbatkę towarzyską.
kość stawek za postoje i zatarg wobec
stantynowie, gdzie przed kilku dnia\Vstęp tylko dJa czlonków za legitytego został zlikwidowany.
mi doszło do strajku wybuchł nowy
macjami.
\Vczoraj odbyła się konferencja w zatarg, tym razem o płace.
Nowy numer "Narodowego tycia- Gosposprawie zatargu w firmie Juliusz Mi.ilW firmie Wolf Rinsych w SŁryko
darczego"
leI' (Senatorska 6). Syndyk masy upa- wie powstał zatarg na tle nie wypła
Ukazał się z dl'uku nowy (29) numer
"Narodowego Życia Gospodarczego", za- ałości zgodził się uruchomić nadal fa-I cania zarobków robotnikom.
wierający bogaty i interesujący materiał
brykę i zatrudnić 250 ludzi, a pozostali
z dziedziny naszego życia gospodarczego.

I

Ze

KRON I KA M I E.JSCOWA

świata

Pięściarstwo

Program pięściarzy łódzkich. Kalendarzyk imprez pięściarskich w Łodzi jest
następujący:

Dnia 13. 11 Polska - Łotwa. 27. 11.
- Poznań. 11. 12.: Łódź - Lwów.
8, 1.: Łódź - Toruń. 15. 1. (na Sla,sku)
Sląsk - Łódź.
Nadto przewidziane jest spotkanie reprezentacY.ine Łodzi z Warszawą w Warszawie, zaś w kwietniu spotkanie między
państwowe z reprezentacja,
Holandii w

Łódź

Łodzi.

Na konferencji omówiono sprawę
unormowania handłu drobiem, który
w głównej mierze znajduje się w rę
kach żydowskich hurtowników.
Postanowiono uruchomić rodzaj
giełdy pod nadzorem przedstawicieli
władz administracyjnych, Izby Rolniczej i dostawców.

Ł

tym sezonie odbyć się ma bardzo ciekawe spotkanie piłkarskie dwóch łódzkich
rywali ŁKS - Union-Touring. Zawody
te już teraz budzą wielką sensację. Na
boisku bowiem zapadnie decyzja, kto rzeczywiście jest lepszą drużyną: ŁKS, któ
ry spadł do kl. A. czy też awansujący do
ligi Union-Touring?
Spotkanie POlonia (Karwiua) i ZJednoczeni, które odbędzie się 30 październi
ka na boisku Zjednoczonych, prowadzi p.
Kowalski.

pracy wŁodzi

Posługiwali się nieprawnie
tytułami naukowymi

Zabezpieczenie domu
przy ul. Piłsudskiego 14
Łó
władz

d ź, 21. 10.
Pod nadzorem
budowlanych wykańczane są
prace nad zabezpieczeniem domu przy
ul. Piłsudskiego 14, gdzie zwalił się
zbiornik wodociągowy miażdżąc dwie
osoby.
Również w domu przy ul. Piłsud
skiego 16 prowadzi się roboty budowlane. Wzmocnione zostają podstawy
zbiorników.
W związku' z katastrofami przy
Starym Rynku 1 i Piłsudskiego 14 dotychczas 3 rodziny osób zabitych wy~
stąpiły z procesami o odszkodowanie
przeciw właścicielom domów_

Wyrodny ojciec
L ó d ź, 21. 10. Dnia 10 sierpnia rb.
do Aleksandra Zarzyckiego, robotnika
trukarskiego zatrudnionego na robotach przy ul. BrzeziiIskiej 10, przybyła jego żona Józefa i na marynarce ułożonej na boku pozostawiła dziecko
liczące 6 tygodni życia, po czym oddaliła się.
Zarzycki widząc to, również
się ulotnił.

Policja ustaliła, że Zarzycki zatrudniony sezonowo w lecie odchodził od
2.ony zamieszkując osobno, gdy zaś
stracił pracę przybywał na zimę do
żony, z którą miał pięcioro dzieci.
Zrozpaczona kobieta oddała najmłod
sze ojcu, by go zmusić do łożenia na
utrzymanie.
Są.d Okręgowy skazał Zarzyckiego
na 8 miesięcy więzienia zawieszając
mu wykonanie kary.

Likwidacja zatargu
Ł ó d ź, 21. 10. - W firmie Przyg6rski (południowa. 47) powstał zatarg na
tle zapłaty za urlopy. Firma. uzgodniła wysokość wypłat z przedstawiciela-

mi robotników, wobec
zl ikwidowano.

czego zatarg

pracowników miejSkich
Orędzie
posiC'dzenie międzyzwiąz
l<owej komisji praco\vnil,ów miejskich, na
Jasińskiego
którym omawiano sprawę pod vyższenia
ł, ó d ź, 21. 10. J. E. ks. biskup
o 5 pet plac pracowników w przedsiębior
Włodzimierz
Jasiński,. ordynariusz
stwach miejsldeh. Pracownicy noszą się
diecezji łódzkiej, z okazji pielgrzymki
z zamiarem slrajku, o jle by żądania ich
Sąd sta'ł·oilciJtski skazał Żyda Jakuba Rajchera na 1000 zł
nie zostaly uwzględnione.
"Ad limina apostolorum" wydał orę
!Jrzytvny
111 lamp na przedmieściach
dzie do duchowiellstwa i wiernych, w
Ł ó d ź, 21. 10. Ostatnio Staro- karnej za nieprawna używanie tytUłu. którym zachęca do wzięcia udziału w
Zarząd Mie.iski w najblitszym
czasie
Na dzielI 24 bm wyznaczono l'ozpra- pielgrzymce do grobu ś-więtych ap()przystąpi do instalacji lamp
elektrycz- stwo Grodzkie w Łodzi zwróciło uwanych na przedmieściach.
gę, że na terenie Łodzi znaczna liczba wy przeciwko 36 tego rodzaju osobom
stołów Piotra i Pawła.
Ogółem zainstalowanych
będzie
111 osób posługujo się tytułami nauko- w Sądzie Starościllskim.
lamp na 19 ulicach dzielnic Balut i Za- wymi nie posiadając dyplomu naukoW dniu wczorajszym odpowiadał
Pomysłowy
rzewia.
wego
względnie
posiadacze
dyploJakób
Rajcher (połUdniowa 28), który
Sieroty w zakładach mieJskich
Ł ó d Ź, 19. 10. Żyd Ehrlich w celu
Pod opieką miasta jest ogółem 2.000 mów zagranicznych, nie nostryfikowa_ został skazany za nieprawne używanie zaoszczędzenia sobie kosztów wypisydzieci opuszczonych, sierot i półSierot. W nych w Polsce, trudnią się zawodam1, tytUłu inżyniera na 1.000 zł grzywny wał pocztówki w imieniu adwokata i
w któ'rych wymagane są. uprawnie- z zamianą w razie nieściągalności na
zakładach miejskich przebywa 594 dziewysyłał
do dłużników.
Fałszował
ci, w zakłaclach spoJetznych 811 dzieci. nia.
areszt.
również podpisy adwokata.
Urodzin zastępczych 672. Koszta utrzyma\V wyniku generalnej kontroli dyWŚl'ód fałszywych inżynierów przeSąd Okręgowy
skazał 30-letniego
nia dzieci w okresie 1937-38 wynoszą prze'plomów inżynierskich kilkadziesiąt 0- ważają. oczywiście Żydzi.
szlo 2 miln. zł.
Izraela Erlicha na 6 miesięcy więzie
---nia.
Stan zatrudnienia na robotach publicz- sób pociągnięto do odpowiedzialnoścJ
nych
----~
Na dziell 15 bm. na terenie woj. łódz
KRON'IKA DNIA
kiego bylo zatrudnionych na robotach
W firmie Braun i Hurewicz (Sienkiewicza 3)
publicznych 12.354 oeób. w czym w samej
robotnica 20-letnia Stefania Wasi ak z ul. ChloŁodzi 3.644 osób.
dnej 12 odniosła poszarpanie dłoni i oberwanie palc6w lewej ręki.
Konfiskata niemieckiego kalendarza
Ranna <id wieziono do s?JPitaJa.
Z polecenia władz skonfiskowany zo\V fabry,ce 'rietzl'na (Andrzeja 78) doznała
stał
"Volksfl'eund Ealender", wydany
oberwania palców u ręki robotnica 23-letnia Ire}Jrzez spójkę wydawniczą Libertas. Konna NeUlDlark z Nowego Złotna. Ranną pogotoW Moszczenicy: godz. 14.45: M. wie
fiskata nastąpila z powodu fałszywych
Kto i Z kilU gra w Łodzi
umieści/o w szpitalu.
K.
S.
Legia,
sędzia p. Kowalewski.
wiadomości, za wartych 'IV kalendarzu odi poza nią
W lokalu wyuzialu opieki sllolecznej przy ul.
W P i o t r k o w i e: godz. 11 Ruch nośnie zaludnienia Łodzi i oJ~ręgu
pod
Zawadzkiej 11 Helena Elertowicz z ul. Dworw Łodzi odbędą się w niedzielę nastę Zryw, sędzia p. Szaub.
względem narodowościowym.
skiej 5 pozostawHa dwoje swych dzieci 4 j 2'/.
pujące spotkania mistrzowskie:
roku życia.
Sprawa legitymacyj dla terminatorów
W Ł o ci z i: godz. 11 (boisko WKS):
\V korytarzu domu przy ul. Młyna~kiej 2 zoPiłka
nożna
rzemieślniczych
ŁTSG WKS, sędzia p. Retlig; na boistala pobita i poparzona przez snsiadke 28Izba nzemief<lnicza w Łodzi wystq,pila sIm SKS: Burza i SKS. sędzia p. DyPlenarne zebranie sędziów łódzkich. letnia Janina Brewjrlska. Ranną opatrzyl lez wnioskiem. aLy legitymacje, jakie wy- mant; na boisku Zjednoczonych: SokóJ Zarząd WSS zwołuje na dzień 27 paź karz pogotowia.
stawiane są tenninatorom rzemieślniczym (Pab.) i Zjeclnoczone, prowadzi P. Przy- dziernika plenarne zebranie członków
W mieszkaniu wlaSnYlD przy ul. Zamenhofa
przez Izbę Rzemieślniczą, przysposobienie gOilSki; na boisku Sokoła łódzkiego: So- WSS na godz. 21 w lokalu ŁOZPN ,ul. 19 w celach samobójczych zatruła si~ kWIISPlD
wojskowe, szkoły zawodowe itd. były sca· kół i Hakoah, sędzia p. Pogodziński; 'iO- N aru lowiGza 30.
solnym 47-1etnia Róża \Valczak i przewieziona
lone w jedną.
dzina 15 (na boisku Widzewa): TramwaNowy kierownik l trener piłkarzy została do szpitala.
W fabryce przy ul. Gdal\~ki~j 137 lilegla
ZwiQzek Izb Rzemieślniczych nie ak- jarze - KKS, sędzia P. Jańczyk.
LKS-u. Kierownictwo sekcji piłki nożnej wypadkowi
przy prncy 59-letnia Maria Baremceptował tego wniosku,
wskazując,
że
W Z g i e r z u: godz. 9 na stadionie: ŁKS obejmie p. prezes I{onopka. Trene- ska
odnosząc oberwanie palców u r~ki.
wskutek różnorodności przepisów, scale- Sokół II - PTC II, sędzia p. Foland; go- rem drużyny ŁKS zostanie mianowany
W parku miejskim. 3 :Maja uderzony zostal
nie natrafialoby na znaczne trudności i dzina 11 (stadion): Sokół I - PTC, sędzia (lzialacz sportowy i kapitan sportowy upadającym
balem drewnianym robotnik 41nie daJ oby oszczędności a wręcz prze'Ciw- p Winiarski; godz. 15 (stadion): Przybył ŁOZPN p. Otto.
letni Piotr Maj (Mazurska 23) i iiom~! l'lłama
nie, podrożyloby koszty manip.ula~A
i Norblin, sędzia. p. I<.owalski.
LKS - Union-Touring?
Jeszcze w nia nogi. Rannego przewieziono do szpit:1Ja
tądania

Odbyło

się

J. E. ks. biskupa

1yd

~umeor

·Sporł
Kadry olimpijskie

w

myśl życzenia P. K. Ol. niektóre
związki państwowe podaly już do komitetu projekty swoich zespołów olimpijskich.
Na najbliższym posi.edzeniu P. K. Ol. roz-

patrzy projekty związków i przeprowlI.dzi
ewentualne zmiany. Zgłoszone projekty
przedstawiają się

następująco:

Lekka atletyka: Zaslona. Dunecki. Danowski, Gąssowski. Stani"zewski, Noji,
Soldan, Schneider, MoroJJczyk, M'ucha. Gierutto. Praski. Gburczyk, Węgierczyk. Pław
czyk, Kusocińsld. Fiedoruk. Schmidt, Trojanowski, Marynowski.
Konkurencje kobiece: Walasiewiczówna,
I<aluiowa, Slomczewska, Flakowiczówna,
Cejzikowa. Wajsówna, Kwaśniewska-Tryt
kowa. I<siążk iewiczówna, Ga wrOJlska.
Strzelanie: Paprocki, Duda, Hrydelicz,
Zaturslo. Moroszek. Piątkowski. Wachowicz. Jurek. Wasilc\yski. Kaczmarczyk,
Pazdej. Wrzosek, Egermaner, Nowicki, Rutecki. Jabłoński. Zbigniew.
'Wioślarstwo: Vercv. I<urylowicz, Manitius. I{epel, Dondaje\vsk i. Parzysz, Czar-

kowski, Chodziński. a w drugiej «rUpie:
Braun, Kobyliński, Ustupski. ~ieezorek,
Honke.
Boks: Rotholc, Sobkowiak, Cwrtek, Kowalski: Kolczyński, Pisarski, Szymura, Pilat.
. '
Pływanie: Heidrich, Jędrysik, Marchlew·
sk i, Kratoch wilówna.

Tor kolarski
w Warszawie
\

'v

ezwartek, . na posiedzeniu zarzado Pol·
ski Zwillzek 'l'owarzystw Kolarskich rozpatrywał ofertę wybudowania drewnianego toru kolarskiego (rozbieranego) na 6tadionie Wal'sza·
wiallld.
Oferta zgłoszona została przez osobe prywatna. która na ten cel gotowa jest zgromadzić potrzebny kil. pitllł w wysokości 25 tys. zł.
'l'or mialby 225 metr6w obwodu i po załatwieniu
niezbędnych
formalności m6głby być
gotoWY
już w mnju PI'zyszlezo roku.
Zarzlld P. Z. l~. ofertę w zasadzie przyjał i wkr6tce przystąpi do zbadania warunk6w
budowy oraz poczyni starania celem uzyskania
"gody ,\Varsza wianki.

5

'v

Narciarstwo

o

trcnera szwajearskie.:o stara się Polski
Zwi~zek Narciarski. kt6ry zwróciI się do związ.
ku szwajcarskiego z PI'ośbą o przydział treBera rlla naszej reprezentacyjnej dl'użyny zjazdo·
wej.
Związek szwajcarski
wysunał kandydatUrę
Adolfa Rubi·ego. dwukrotnego mistrza SzwaJ'
carii oraz Artura Scblattera. swe6(o reprezenta·
cyjnego zjazdowca.
O.Jllj w,mienieni wyrazili chęć przybycia do
Polski. Do omówienia pozostają jedynie kwe'
stie - dlulrości Doby tu i warunk6w.

Piłka ręczna

na narciarskich
mistrzostwach świata

Dnekcja Mip.dzynaroc1owej Fcrlel'ncji Narcial'skiej (]l'. I. S.I znwiauomila Polski Zwią·
zek l'\arciar~ki. ie nll nnrciar~kiC'h mistrzo·
stwach ;<" iata 19<19 roku bedą przyznane t,tu·
ły
m i s t r z 6 w ś w i a t a '" następlljących

nagłówkowych,

DROBNE

drobnych: t-lamowy milimetr 3D gro"z"

Stowarzyszenie Sług Katolfckich w ŁODZI z a w j a d a m i a . .
•
Robotnik
26 SZUKA POSADY. . "'ozn!('a po,zukuj~ p01'ad,. i1obr ..
Szan. Panie i Panów, że JADł..ODAJNJE 11: ul. Przejazd •
polefenia.
Oferty
nik, Po·
28 i Piotrkowskiej 103, :łostaly p r z e n i e a i o D e Ugło~zeru8 do i)<J .łOw clili' pono znali zd 99 ;:..:,0:..:4_ _Or~tlo\\
_ _ _ _ __
na ul. św. Andrzeja l, front I piętro.
200el kujacyC'b posad, .. te, rubryt'e
obłiczamy

po Jednej trze::leJ cen:e
drobnych.

aj Sluib" dOH'wu'a

ltIlynarz

;lO. dzil'ln:l' 'IV ~w:;m zawodzie 01)(,7113nv' w w.z"tkich produk.
cjach mlynarskich uobr,o'
';wiadcct":ami ,posznkni!' od li>
11. 3S po~al!y. Ła,k .of!'rty Orę·
rlownik. P07n~l'i zel !ł!l60:;

.~

I!potktUl miedZJ' nlUlt~J)ujaeJ'1llł ~
mi: KSM m. Jeżyce. 'l hufIec harcel'S7. Nlem.
Klub Sport., Sekcja Sportowa Absolwentów
Dok~zt. Szkoly Kupieckiej, 1'. G. Sokół Jeż,.ce
i Z. S.
'Valne zcbranie Pozn. Okrelt. Zw. Pilili
ReCznl"j odbędzie się w sobotę 29 bm. w . .!i
wykładowej okręgowego ośrodka w. f. o godZInie 19,

Piłka nożna

Pi/karze wiedeńsc,. wezwani do oblo",
barw kontynentu. Sekretariat mięuzynarodowej
federacji piłki nożnej wezwał w czwartek do
Amsterdamu dwóch piłkarzy niemieckicb
Hannemanna (Admira Wiedeń) i SchmaU8'a
(Vienna).
Obaj wymienieni wezmą u<,!zial ,w mecza
treningowym Europa - HolandIa. który rozegrany zostanie w niedziele w Amsterdamie.

Wśród

zawodowców

Chmielewski zostaje w Ameryee. ZbyszkG
Cyganiewicz, kt6remu udalo się zalatwić forrnalności,
aby Chmielewski mógł pozostać 'tV
Ameryce jeszcze parę miesięcy, czyni' obecnie
starania. aby bokser nasz wystapi! w zimie w
Nowym Jorku w walce z poważnym przeciwnikiem.

Składki

.. Pierwszym krokiem" '" koszyk6wce meskiej
zapoczątkuje Pozn. Okręg. Zw. Piłki Ręcznej
bieżllCY
sezon piłki rę<,znej w bali. Początek
rozgryw('k w niedzirle 23 bm. o godz. 15. w ha·
'i okregowego ośrodka w. f. przy ul. Bukow·
skiej.
W pierwszym dniu turnieju odbędzie elę

OGŁOSZENIA
Ogłolzenia _śr6d

;;

konkllrendach:
skoku otwartym, .." biel'U na 18 km, .."
biegu na 50 km, w biegu złożonym (skok i bieg
18 km). w biegu zjazdowym, w slalomie, w zło·
żonym biegu zjazdowym i w biegu rozśtawnym.
Postanowienie to stanowi ważn]: wyłom w
dotychczasowej tradycji za wodów FIS. w czasie kt6rych nie dawano tytuł6w mistrzów świa
ta za zjnzdowe bielri otwarte.
Ponadto, jakoże mistrzostwa świata 19119 roku będa r6wnocześnie jubileuszowymi dwudziestymi za wodami o mistrzostwo Polski. zostaną
nadane zwycięzcom także tytułu mistrzów Pol·
ski.

Tytuły

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 gro~zy, katde
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno lIłowo,
1, w, z, a - każde stanowi 1 słowo. Jedno ogloszenie nie może przekraczać ]00 f,łów. _ tym

HI

I pokwitowania

Na ..Caritas". okr. pozn.: N. N. obok naiserde('zniejszych życzeil imieninowych dla p. Iren,.
Rornowej składa na najbiedniejszyeh 10 zl razem II poprzednio pokwitowanymi 17 z/otyCh.
Na bicdnych parafii Naramowicl!: WypłarG
no 19. 10. 38 na ręce ks. proboszcza Hałasa 50
złotych.

Znak oferty napnykład: z 18923, D 27ł5, d 1790
i 1. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni pnedświl\teczne Jlrzyjmuje się do godz. 9.25.

-"•.IiI<tl
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. ...•
' •

...

·o~~

Poszukuję
plac ł.,ódź. Katna. Informacje; piekarni celem dzierżawy
Panienka
większym
mie~('ie powiatu\vym.
uJ.: I\:i1ińskiego nr 162 - 38.
.uczciwa z skromnym go.
F________ zdl0032 _________ WaruJ.ki do~odne podać Leon czy~t:ł
towflniem poszukuje posady. ryZ]er
::;merdka. Piotrowo Wielkie. po· Miejscowość obojętna. Zglosze. (]"bra sila. poszukllj", po<saily. J6·
Sprzedam
wiat Kościan. poczta Rakoł1ie· nia do Orędownika. Pozn.
zpf
Mak6wka.
\VaI·toslaw. POI\"
"iC'l'.
'
zd!19 236-j
dom dochOdowy z ogrodem.
zd 09629
Szamotllłr.
zd 99 GOJ
~
Zgierz. KonstanŁ,nowska :n.
Piekarnię
<Ol
n 20 2eb
Żelaźniak
.....
kolo Poznania. dobrze zaProwa- li J lun';
stllrszv ekspedient szuka posar1y
dzoną bez konkurencji .Miej~C'olub ztist~pst\\'a. Kllrier ~~ozn ..
D..
Z_ _
oś':: fabryczna.
stosun1I.a._.p.IE.N.I..
4..
1 no", roC'13"'.
nI! ~02;;'~
Krawiec
"DAIMON" Polska Fabryka
od~tIlPie.
y OrędowPoz
dłlll!oletnia praktrka, samodziej·
Ogniw i Bateryj, Sp. z o. o.
10000,Poznaniu. powód stosunki roUczciwy
Starogard.
rlzinn~
>zuka po_ady.
Oferty z żona przyjmie po~ade jakąkol·
gotówki ulokuje pcwn,m przed·
Orp.downik. Poznań
zd 9960S wick. siła pomocnicza
zna 1!9'
siebiorstwie. które przyjmie
,podnr~two
rolłlp,
wymagania
mnie jako wspólnika.
~Iożliwy
ożenek (28 la tl. Oferty OrędowSzofer - ślusarz
hftrrlzo skrąmne oferty. G roilzisk.
Cholewkarz
Czeladnik
nik P07.na~~U)!J 466_ _ _ __
dł
I
t '.
'·t k t
'.
~łnzo\\"ip"kl. poczta pOEte·re't1n.
.
ug!l'" nią prn, y 11., r.zen,y
te "iedleck'
d" ~511 zdolny lub stebnerka potrzebm krawiecki męsko·damski. ba rdro
sumlpnny
chlubne :<"Indectwa,
. ...,
I.
e
"
,
dobra sila.. narodowiec na stałe,
Wspólnika
r,o.zul;uj~ posnd~·. OfC'rty Orę·..
zaraz Poznano Focha 62. Walasek zaraz potrzebny. Turbak. Tarno1.500,- do powiększenia ' przeddownik.
Poznali
zd
005G8
.Z?WOLNE
MIEJSCA
N 20199
brzeg. C. O. P.
zd 99 603
siębiorstwa
rzeźnickiego
przyjmę. Wskaże Orcdc",'nik. Poznali
Czeladnik
.
------------------------------------------zd 98832
kowal.ki.
ma~z,ni_ta.
dohre
PomocnIk
to najd08konalnl I najświaded""a poszukuie zaraz po, kro\\";e('ki może .i~ zarllz zgło>ii'.
do.,t~pniejs7.Y odbionłik
sa ..ly.
Oferty Orędownik. Po·
~tGszcw, Pi1sud.ki~·
baterYJny w Polsce!!!
znań zd 99516
n 202liG

Sprzedam

c. STALE SWIEZ.E
NIEZAWODNE WUZYCIU

PEŁNOWA~TOŚC'OWE !

""

li

KORONA 498

Trzydziesto-

S . lampowy - pcntodoWl'.

lir:

SPRZEDA2E

7.

Sklep

Skład

gruanterii dobrzc prosperujllCY niska' dzierżawa. tanio. Oferty
Orędownik Poznan zd 99 5!l6

Sklad- - - -

sprzedam łub zamienię na parcele. Oferty Orędownik. Poznań
________:zd _ 99 532-::-_______
Restaurację
z8prowadzr>ną. 20 lat w jednych
rękach sprzedam tanio Illb wydzierż'awie.
Adres Orędownik,
Poznali z(!....Q9_~21-=-_______

Ogrodnictwo
zaprowadzone.
sJlrzedam IlIb

blisko

Poznania.

w,dzierżawie.

"'skaże Orędownik, Poznań

______ zd_ 90633 _______

Gospodarstwo
GO m6rg. nowe. masywne zabudowania. inwentarze kompletne.
12 km od Poznanin sprzedam. Oferty Kurier Poznanski
zrl::: 09 ;:;22-3

J)iekarnię.

ki.

Oferty

Kupię
prosze ceTlE: iwarun.
Orędownik. Poznań

_____,~.<L9!0J.!J_~~__

Zakład
pokojem. kuchnią rlzierżawa 50.- centrum. Oferty
Oredowl1ik. Poznań zd 99 669

fryzjel'sk:

d,.na-

130

_tli . "OC

!;Przedam kOloniałny.
centrum
Kalisza. 5 trs. zł gotówki zaraz
'ViadomoŚĆ: Rozalia Piechowiak
Al. Piłsudskiej 21.
n 20514

gloś.ni'k

miczny. wielobarwna tabelaryczna skala.
ZaRiet: okolo 80 S'l'ACYJ Z CALEGO
ŚWIATA. Na raty 10 zł mie- ł
skcznie.Cena gotówkowa tyłko Z
,.
W~7.elkip pr7.ybory jak ANTl<JNY, AKU1\lULATORY ANODOWKI PO najniż·
szych cenach' ściśle FABRYCZNYCH.

ośmioletnia
got6wlpl. ;; 000.- poślubi pana
~aJ'istwowej
posadzie.
Oferty
Oredownik. Poznali zd 996!JU

rzemiosla pomorskie!;'o w f.yd;;-o- GI'o,s/11ano\\"~j": 15.00 aud,cja
ru\'c.tniczH: 19.ilO ari.! ~ oper w'o·
tr): 9.10 pl'ogram na jut'v; 11 .05 sldch i fr~ncu;:ki('h w ,,~knn3!1'\1
Niedz:iela. :!3 ~az~.:iernika. muzyka . (plrt~·): 13.00 p.'zegląd K a m)" :\nl',k iej"-(; rÓ.ipr·k 'p j (~o·
aJ
7.15 audycje poranne: - 8.15 wydawnIctw pomorsklcn - OIUu· ,lr:1111: 20.00 .. :\<1 hon'zon(';e ló Iz·
alld,cja dla wsi: 9.10 .. ~pecjalny wi Zygmunt ~[oc"r~K.: 14.40 ",.~ k:II\" - felielOn: 20.10 wiadowo·
WIELKOPOLSKA CENTRALA RADIOWA
zespól
mandolin . ,~l)w .. B :3
\-od
ści sportowe lokalIle.
udz:al Polski w nowej kru('jaC':e
Edmunda ~~1. 1l11a115,,·~g· lZ
•
•
• POZNAN, plac Wolnoici 14a. teL 16-24
misyjnej" - odc~yt. wYl:io~i !;~, dyr.
B,dgo.zczy): 15.JU ka W" 1.1 ,y~ rStan. Nawrocki: 9.25 regionalna miliska
I<uby
Spc,J
,\'atdIllllrrh.a;
ILUSTROWANE
PROSPEK'l'Y na żądanie BEZPLATNTE.
transmisja II ż,rardowa: al Kon- 19.30 żngló,,'kll naokoło ~'vlatil Cert chórów mie~z3rrch. b) Tle felieton:
19.45
..
Z:lg>Jln·'
~('e'
ORGANIZACJOM,
SZKOŁOM itD. WARUNl{l SPECJALNE
portaż. c) l'\abożpnstwo M~ze ŚW
15.00 Kocnigsw, Koncert ~vmf
lIY z 'l"'ylogii Rienkle. i07.a w ra·
orlprawi ks. kanonik Marceli diofolliz"dL
Najwięk"lzy WYBOR odbiornik6w bateryjnych i IIleeiow,.eh
Adam,)
K,,'dz:ń~:-.p· z pln (:;,1~'mfuIl ia lir ;; CznikolV'
Kossa kow~k. Kazanie wygłosi kt?
\\:P~ "! 1
fabrykatów światowej sławy - naj korzystniej.
20.10 wiarlolllogci 8,)on Jwe z ~kipgo; 16.00 Wiedeń.
:'\ikodem Cieszyński: 11.05 plyty: l!O;
Pomorzll: 22.00 pio.en~1 ł1I·I,lry· aun. muzyczna. 17.:"5 "'Iorcncjl!.
11.45 nasz program Iit o racki w St'- galowe
w
wykonaniu
Ch(.
\l ~Ll'i MIIzrka flpprowa, 1R.nO Huda·
zonie jesienno·zimolVym - omi'lwi ~kiego Kon"erwatorI Pll .. Hrc,
Witold lJułewicz; -'11 .•,7 sygnał go.;zczy. pod drr [i; lm'ul"la .k;~. "eszf. Pnpulal"I1e p;eślll w~g ,,'.
skiC', paris 1''1''1'. K"'ll Ht Sy·d.
cza.u: 12.03 poranel; symfoniczn, lem.
Słowo "",,tęp!.· wyg;, .\lf',ns z udzialem t'lll;~ty 11.\ ,o} Jnl'2..) __
(z Katowic) .. Wykona,,'cy; Ork p.
22.2ii willzalłk~ U1~Jr.rlyj IS.20 DI'oil wich. ,,:\liJo 'ć p'Je b'"
"tra Sym foniczna To\\". ~1 u ,-:vcz· flii.ler:
('rki [,;e,ni ~(·h~'I· ·I ,,,.'L 1!I.OU ·n.
nego w Katowicach pod dyr. F~u· tanecznych z ply,.
<trna I{ ulczyckie, . '5\4 l. isla w a
Katowice
6.15
..
Sllrmy·
§!ą Parią. Kon"ei'l ·nu?\ k. lel,k .. j.
Korwin-Sz,ntanowska - śpie,,,. ~kie": 6.30 gra orkiestra w(>jsku- Koenil!sw. \\'('~"Ia 3ud I~.';~Y(·Z·
Wojciech Smyk - obój: - 13.00 1\':.: 7.10 pOl!'adank:l; 8,45 .. Hodo· li8
20.10 Kolon:a ... Gloria" op.
przel"ląd kultllrRln,: 13.10 mnzy·
Francesco Cilen. I\10na('hiI1"'1. _
wla
i
w,C'hów
p;;a" pogarlan·
ka obiadowa: 14.40 .. Wszystkiego kil: 8.ilo Po:,.ka Kapela Ludowa ..Poła\\·iacze perel" op. Bizeta ,
no trocliu" - audycj dla dzlec;: (płyty):
9.03 .. Zainteresowan:a 20.30 Ił. Paris i >7.ere~ 'nnv.- h
15.00 audycja (11a wsi (plrh"l: - spoleezne
robotnika ślllsl,'ego" - sta('~'j eur(op~jskich. - Koncert
16.30 recital skrzypcowy ~h:<a pogadRnka:
11.05 muzyka z pl-!·t:
Strllba: 17.00 t)'lrodni ~ di\>.·:eko· 13.00 .. G6ra św. Anny na Śl>l~ku. ~wiatfl\\')' z Kana,Jy. (','1: p'·osrr.;
m~lo.]'.e lutiol\:c ka .l:l :. :r~' 'h PlO'
wy: 17)JO podwiP{'7.orek pr?y mi- w poemacie kI!
nońc7.0yka" wlneYJ Illor~klch>. :!O 40 Koelli~~w.
krofonie. '.rran.. misja z <ali hott:'· "zkic literacki: 14.40
..
Co
slychać
lu .. Bristol", \Y:vkonawc~: Mała na Śl~sklł": 14.60, .,PoPJ)ludnie ślą .. FalI<t w mllzyce" k", I,,€'~t 'la.
orkie~tr:ł P. R.. Marrl~ I~3rw"w "klPll'O rolnika": 19.30 .. W n· .. · n~ki('j orki(,5tr~' s~'mfnni"znpj' z
"ka. Mari,1 Ohmnrko,,"ska. SternIl dziele przy żelezniol'u": - 20.10 urlz. chórll. 20.45 Sztokholm W
Wita ... Trio L~owskich. Siost~y wiauomości ~portowe; 23.0.5 za· talicu pl'zez 6tlllecia. koncert _
Hurl'kie. W przerwie ok. Iro'!z. kończenic aud,cji.
ZG.Da Hih'crsum l. ..GMParonp·
18.2;'; Cbwila Biura SturJiów; 19.:10
"Pt. ~.f i~~?eckera. - 21.00 Rzym.
Kam'l ~aint·Saens (płyty): 20.10
Kraków
8.45 pogadanka .. Ros~In·. operetka 'l •. terna',..
przegląd politycznr: 20.30 V kr.n·
.. Organiwjmy Ilill w kołach 1:0'
cert światowy tra./lSmlsja z Cpn- !r·odrri": 8.05 muzyka ludowa - RMsiniego w oprac, CJr(':~l<'o ';
' na ba'
trali i rozgłoSni region3 lnej R~ plyty: 9.05 .. Rozmowy z rolnika- Belliniego. Bialol!r6d ::;(>10RO;JC'e-1
,iio·Kaflada). Wykono;>;('y: Ch.~r m"': 11.05 ~z~·ka. z pon (z War· oałH.ice, Monte Cenc'ri
r~emenburl1'. Chór .'\!ouette. O~ szawy): 13.00 .:l'"órczyni PRntpo- s,mf. Frankfurt. "'iccz6r talica.
kiestra F'armt>r Fiddlers or~z nu Polskiego": - 14.40 "Dob'3 21.30 R Paris. "'iecz6r oper'
Herb Pauls (śpiew): 21.00 rJzit'n· k~iążka": J. Kaden-Handrowski: .. Mówiący obrnz" "pera korn
nik wieczorny: 21.:1.0 tr3nsmi~.ia .. W <,yrku": 14.00 muzyb ludowa Clretry oraz "Aucas.;' n c - N 'C'<:"
fragment6w
mlerJzynaN(lowe:~ (płyty): 15.20 gawędn g6ralska: letle" bal<li rmlZYCZl1li Le FIE'ma
mt'czu pilkIlr8ki€'~o .. rolska - .. Wychorlź duchll" Wła.dyslawa 22.00 Budapeszt. f'OZDI l:to§ci mu·
l'\orwegia": 21.46 zbiJ/owe wiado- Tylki; 19.30 tance hiszpan,kie - zyczne. Brnk!lela fr. ~Inz. kamemości sportowe: 22.00 muzyka ts- :plrty); 20.10 lokalne ·\·iadomości. rnlnn.
22.05 LondYIł Ile~. Konneczna w wyk. Oi n, Ftrl RQoz:lo·
Cf\'rt "war'tetu SfT1V'pZ.,n\\'t.'!if'l t.. ndz
śn: POZll3ńskiej
o<l dyr. EUlreL6d?.- 8.45 gra kwmtet Wik- sol.. (for~). - 22.15 Strasburg.
niusza Raabego (z Poznania);
Na takiego czekali.
tora Miazułowicza (W -wy): 910 .,D\\'i~ kOl1Fultacjp " opt. S('bw~·
23.00 ostatnie wia ł'JlliOŚCI.
odczytan;e programu; 11.05 muży· hn. 23.00 Lyon. KonccI·t rOzry...,·
T~ n~dzwyczajne,. moi panowie! Gramy już przeszło
ka (płyty): 13.00 .. :'\ajpł'acowit~ze ko\\"y. :\Ionachium. l\fuzl'b iek·
ze 6tworzcń" - opowiauanie Le· ka 24.00 Szt\ltl{art. ~fllz~':UI naw, godzinę l lllkt z nas nle zauważył, że w talii jest pięć
KRA OWE.
(M)
onl\ Sroki dla dzieci; 14.40 kon· nyC'h mi~trzów Bruk~elll
Kon' asówl
Toru6 - 8,45 przed ~j8.ZiI!m cert z&społu Haliny Adamskiej· cert. symf.
(nic et Rac, Paryż).

LNOPOLSKIE

szcz,: 8.65 lekk" kawaie7ia

('"·:,-1

TJ~ ~

flJtIto

~ itJJfe.:

WCR

Humor zagraniczny

rr.

l

n.

etronle e-I.Prenumerata w Police I odn~az.nl~m.razetF do domu mlesiecznie (7 raz,. w t,.godniu)
moweJ 15 rrOlZ" na stro./lie redakcyjnej (4-łamowej): a) prz,. końcu CZ4!Aci
2.50 II. u i'ramcą mIeSIęcznie od 8.00 U do 6.00 zł (ZAleżnie od kr . )
reclnkc~jnej 30 Il'roszy. b) ni atronie ezwnrtE'j 50 grosz,., c) na .tronie drugiej 60 I' 1'081 Y,
res
3;1tlt'jtJl
8:"~łri!łt.l),~j.i centr~lnel~ Poznań, ~w. ~Iarcl~. 70. Telefony: 40·i2. l~~~ft:
d) na stronie wiadomoŚci miejscowycb 1,- ~ł. Drobne oglo~zenia (nRjwYŻeJ 100 .łÓw. w tym
OdpowiedZialny; Jan' 1'11;'z~k &-i)Po~agr3a~' Za o~~:d;;'m łllc~zlele I śWleta tylko' 4U-12. Reda.ktor
5 naglówkowych) słowo nagłówp.owe drukiem tłustym, 15 Jtrou,., kaide clAlue .Iowo 10 gr"u,..
Wlarl~sław .\Iacillg. ł,ód~. ul. Piotrkows!a 91. Za .. K~~;;:k I \VtYf~ly z
ł.,od~! odpOWiada
Ogłoszenia większe wŚród drobnych POCf,ynajllc od ostatniej .trony. l-ł:tmow,. milimetr 30 rroFral\clsze~ Przytsr,ki 1\ Poznania. _ Za oglo!zenia ł rekl~m I~d I~~
omorza odpo!",J8.,la
ny. Ogtoszenia skomplikowane. " zutrlełenlem miejsca -- od I)Oszczerólnego wypadlru 20'/,
& Pozna ma. HP.!.Olli~ń\v niezam6wion1ch redRkcja nie" zw~aca ada AntonI Lp~nrewlcl
nadwy7.ki. Ogł08zenia do bietącero w,.danla pn,.jmujem,. d l 1I'0Cłzin,. 10.aO. a dn ",y(fall
PS'lkń'.", spowOrtowRllych siłą wyisza. przeszkOd '" zaktauzle .trajków 'itp- .. ~~ rl!,<! "'ł"
niedzielnych I Świątecznycb dł) rodzin,. 1I.!l0 rano. Za błp..J,. drukar5kie, które nie aniekształcaJą
o pOWIada za dostarczenie pisma. a prenumeratorzy nia mają prawa dODa
~wnI~ \v<o nre
treŚci ogłoszenia, adminilltraejll ni. odpowiada. OgłOllzani. przFimujem,. tylko l'Ia oplatą z r6ry.
starczonych Ilumerów 11l!) odszkodowania.
ianl& Ile ntedoNakllld I czcionkI: Drukarni. Polska S. A. w P07;n~nlu. - Konto P. K. O. PoznAli !lOt) 149 Porzto",!' konto r07.rlłC'h"nkowe: Po:r,nnll S. numE'r kArtotek 03 .

OO'łoszenia 1-lamow,. milimetr lob jero miejsce kontaje: w IwycuJn,.cb
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jut i tak aię skarZą ludzie
na deszcz i kałuże",

o

"(do chmurek):
płaczcie

więc żałośniej I , . o
-(Chmurki płacżą razem': U·

u - U I) ,
iWIATR:
'
.
Cóż ja pOCZn!)? I To ci kłopotl
, Cóż' za beksy, płaczki, ..
, SŁOTA (z nowym wybuchem):
,Co? I llly beksy? l "., Czy słyszycie
moje niebol'aezki 11. '.
'Oh, 'obraża'. nQs wyrdnie ~
ten wicher ' =- ńiecuota ...
U - u - płakać teraz muszę
i ja sama, -sIata .. '.
,WIATR (łamie ręce):
Co tu robić? co tu robić?
łzami świat , zaleją! .. ,
Jwl: wiem! dzieci me sprowadzę
wiizystkie j,e przywieję I .,.
'
śpiewa lub ' mówi:
Listki :tółte, listki zlotekto z was tańczyć ma ochotę,
niech przybywa tutaj żwawo
na j~sienną, na zaba wę! ...
LIśCIE (wpadają w kolor, sukienkach i tworzą korowód):
W barwnych szatkach nasze tany
9dprawiamy żwawo,
a wia t w tatlcu niezrównany
kieruje zabawą.

"/'

.

. ., .... ' •• "
/0 '
'.

...

,

.'.

-

,

na no

kataru."
Muszę napić się rumianku
i wleźć pod pierzynę ...
(wychOdzi wycierając nos dużą

,_

śmiecJlem rozjaśnione,.

chustką),

z

Jak to

Wielka cisza' i spokój zapanow naturze, Blade paździer
nikowe słonko wstawało coraz
później

spać.

dalej twawo
w tanY. .razem z nami!. ~ .
(ChmUl;ki łączą się we wspólnYD;l
, ' ' tli.ń cu i nsikami)
, , ,
WIATR:
Tak, tak, świetnie, doskonale,
ja wam zagram oto , ' (-wydobywa fujarkę)
grać wam będę na fI .J.rce,
, wy tańc.zcie z ochot~1

....-'.(~

,

•

•

,

'.,.

"

/
'

/ '

'!

/~ I

.It.. /"
',

/~

,

'"
WIATR (przyśpiewuje):
Żółte listki, hejże w prawo:
a czerwone w lewo zwrotl
dalej 'szybko, dalej żwawo! '
znów się razem łączcie w lot!
j,~~kl yr)'.konuj~ p.P..l.jlc. .wiatru),.

SŁOTA

się

wał)'

, ŻYWO, chmurki, -

,

Zt'z~dna słota

kwaśną swoją miną!

o

LI.ST1H:

I

'(,i

LISTKI:
Jut odeszła

CHMURKA V.:
'
Och, zazdroszczę im ' zabawy
, śmiechu 'i, wesela Cz,em " "tadna ,z nas ra.do~c-i
z n inii nie podzIela?
'
WIATR:
Dalej, chmurki, hen do kołal
, Tańcz~ie wraz z listkami! ,

r ".,'

czuję że dostaję

Oh, oh,

, CHMURKA 1.:
Patrzcie, slostl'Y, jak te listk
wiruje, wesoło,.
CHMURKA II,:
Jakie piękne, roześmiane
tworzą wszystkie kolo',
' CHMURKA III,:
Jakie mają piękne szatk '
" żółte i czerwone,
, CHMURKA IV.:
: A ~ jn.,k rolłe mają buzii

' SŁOTA (zawodząc):
Aj, aj ... płaczci", moje dziatki,
płaczcie jeszcze głośniej ..••
,(do wiatru)~
,Aj, aj, .. o skar:tą się, powiadasz?

~

-

(rozgniewana stuk~ parasolem):'
,'.'
Zaraz rzućcie mi te tany,
wszystkie, chmurki szarel
(kiCha)

i

Las

333
(Listki i cnmurki tańc.:zą; wiatr gra
iin na fujarce).
WIATR (przyśpiewuje):
Więc na lew i na prawo _ '.
naprzód, wstecz i w tył i w bok .....;
taliczcie sobie zwinnie. hvawo ..•
Przysiad I... Ukłon l,.. lekki skok ...
KONIEC

dzieje

jesienią

I.

wcześnie kładło się
przycichł. Dęby, buki.

graby i klony wykolOl'owal)'
swe liście wspaniałymi barwami i sypały je powol[ na poźółkłe murawy.
Pewnego dnia na ściernisko,

tpiędzy leśnyrpi ścianami, przy~
był

wieśniak.

vVyprzągl

konia
go do pługa,
Już po chwili ostry lemiesz odwalał czarne skiby jedną. , po
drugiej. Natychmiast zjawiło się
kilka wron, Opadły ciężko na
pole i postępując tuż za wieś
niakiem, raczyły się tłustymi
gąsienicami,
wyorywanymi z
ziemi. T)'lko jedna młoda wrona trzymała sięC'2 dala od towa
rzyszek 1 z zazdrością patrzała.,
jak tamte łykały co chwilę smakowite ką.ski.
To dziwne zachowanie wrony
zauważył stary wron i zapytał
ją: ~ Czemuż to uie zbierasz
z nami wybornych gę.sienic, jeno na boku przewracasz OCZ)'ma i oblizujesz się?
- Bo boję się, żeb)' ten duży
człowiek uie uderzył mnie ba.
tern, i dziwię się dlaczego was
dot)'chcza's nie przepędził.
- Oj, głuptasku, głuptasku!
- roześmiały się stare wrony.
- Cho~ź tu do nas i korzystaJ

z fury i

założył

ze sposobności. Wieśniak nio
ci nie zrobi, bo cieszy się, 'żę
oczyszczamy mu pole z roba,..
ków ' szkodliwy,ch dla jego za,..
s'jewów.
- Ach, tak?
zdziwiła Się
młoda wrona .
- Tak, tak przytaknęłYj
stare. - Luuzie mówią, że jesteśmy szkotlnikami, ale w czasie orki nigdy na nas nie narzekają i chętnie widzą jak cha.
dzimy tuż za pługami.
- Dobrze, że się o t)'m <' lol
wiedziałam, - ucieszyła się ba.
jaźliwa wrona. A zatem i ja
dołączam się do towarzystwa.
Po czym już wszystkie razem
nie odstępowały wieśniaka, <la.
póki ostatnikawalek ścierni
nie został zorany.

*

Słońce już zach9dził9! i~ i1~

"""" 'r9r.tlW ft'tf 9roz:)'eFT a"[11
·p[.rnmqo a.I'Ilzs yASOP 'au 'ON
:H.1VIM.
, , 'afnus !lIs nu 'e.1'eZS·
A\9JIS'elq lS'e!W'eZ 'eTma!Z p'eU 'El
'9fnl9.nl W'eU 1l10łS
'llO~OIS lS'eJUl1'lZ oq 'W1'lU oUlnws
... 9USOJM ! Ol1~l !
Ał'eu~a~od W9[1l~ z AW~Oq
'9USOre~ 9Jznq r
al'eZS AmllW p[zoaU9Plns
: (llUl'e.r9qo
'mllI:lI9p oqfB M.ard~) DIHflWH::>
''eZOOWZ IlIwarz 'eI'eO
'eHM qo 'ePllI !JIZ9ł qO! '}lll.L
:V.1O'1S
'" jqnzoo M 'efllW AZł ~ll
-- 'IJI.rmuqo 9.l13ZS 'aup9rq '9Up'9rH
!
:.H.1VIM.
'.<alu~aZOoUA\9.I 'I:lfllqO!JI PIJnwq::»
... PlZ0911'lJZP am ! llf
!!- 'eZ.Ile!M ~9m '~'epM. AWllqOP[ 'qO

aruolsp..0

r

: (}{a.I9:J q::lAU
-1'l.Iqn O.lllZS g AZOO.IJI 'Bru llZ ·nJ{ll.r
M. '8SQU op 'I:l}{lsnqo 'B~np ! walos
-l'l.Illd z llJ{gelnqllq 11l9Jlh) V.101:S
/, 0}{Z::leA\9.TpZ mlll e~}{llr
10lOIS ]:uud 'WUHM. 'Wllni\.'\.
:H.1VIM

al liu~oluaos

'a.'_ _ __

DISM.OXV'IflX - .LH:tlHflV'I

'z

OZp.1'aq! APOłUI uud
l'Bpodo UI!}fsMafapę
-oIM n1{tuuz M A::l'Bf'a1{zSa!UI 'e~
-U!S1{ UIAl o e[S łU1zpa!MOa '::l!M
-a!:>~ołM M9::l1}u1{zsalUI ll:>AIU!ZP
-.1UM1UZ nJu'a.1u1{n! Plualuud
'M~f'llN aIzpn:> o tu!1{lSAZSM 'eJ
-'a[zpa!Modzo.1 a!zp~ '1{aMafaP\3
-OIM auo.11s M 'ełA~upod tual1{
-O.1}f mAUIOM p[uerUUd 'M~[UN
!MOZUlI'llU 'Buzsn{sod malod V
·0.1°1Z
-a-f a!1{la!M M Ał!Ua!tuUz! Al
·'BIUZ a::l!Ma!::l~O{M. a{'I'lo a.1911l 'a::l
-'B!UInZS AP OM Ał~lUSA,]lAM ltua!z
pods aIu~azoouM9.1 1{uf l e[UIa!Z
MarS upuduz upuso 'eIU::l 1{uf
lZP!M OtO 'u{u!tunpz ! O[Ma!::l~
o.8a.lqop

·o.8erB [Zp.1'1'lA\l
·'I'lZ 'I'l::l.1es 'lPAM!::lZ::loda!u lZP
·nl ap'l'lso Uł'l'l:> 0ł'l'lI'l'lZ a.I9'P1 ''I'l.1
·olzar AUO.1lS po 'I'lłO!:>~Oll au'I'lp~
Id OU'BldO.1nUIM ! !lIua!zpnlS po
oUO!saluaz.1d !lIua!U'I'ld 'M~r'l'lN
!UI'BlIdols z t;la!W'I'lll ''B[uaz.1'Bpz
o.8ał'l'l::l alllU!UI'I'ld 'BU v
'Jf.1uJ\I
!.8nłs
fa-U.19!M
'!SA.1)I a:>a.1pn
M )I~oMpz::lod ! )I~ou[oq020q
ułUlsOZ uuozpo.12~u :>a!M lIu.1
'nqnl~od n:>1}oll
Id l uf łUMO{1UIn 'UIasol [e[ puu
aIS IUMomn ''I'llOMA~ fe[ )I~a!ld.
~odo U{'I'l:>
AZSMUZSAłsn 'e
'gzp
·'I'lMo.1duz 1{am'ez 'I'lU 'afoM>; !~nłS
~!SA.1)I od Oa!M {UłSOd
·'B::l.las

'UłOP~Oll

,..- 'llA.\3Z.rp 'UlolloP lMnUO~ qnl
'!1{Al'Bf!q auqo.1p !m'Bl!Mqo 'lquzp
-uz.1n Aloq:>o n.rn!UIp'l'lU z ~a!zp
-OIUI :A:>n01l0 od a:>u~u.1l1 '!:>~OUI
-Op'B!M a!ululsO ArepuJ.Modo !
A{'"eM0 1l1 01d UIalO~.1a!M~ UIAU~OI~
z alq9.IM auoIMA~Po q::l'BSUZ::l
q:>!UlU1SO Id aZ.1qop '!ua!saf fau
-po~od z ! a!qals z auoIOMOP'aZ
'nq9.1M lpAu~el 'apUUIO.1~ aIS
'ał u .1qaz AZSn.1~ faM.oz:>U1{.1alM)I
'eU U1{lOUZ:>H$ U.101{lS z 'BZ:>'llI~I
n[UU1{lods od JUP 'B1{E1{ M
'UIalsaf AuuaS - 'ł'apoP [alu
-~9d II n1{uAz:>ods o ;>al~ ..{UI
-od uqaz.11 !oa!uo ll l Ol ''aH : I'BUlP1SaM 'B:>.1as Jqał~ z walod
'łUM!qonłSp'BU agMq::l ! lUIa!Z
po aMoI~ łS9!un Z::lll121 '!MO!U
-pnłodn~ łUU~Ul:> 1d91{Uld q:>AU
·lI a !d qOAl z::lnIlI A~np Ol :!M'B.1
-9~ a!u'llIoM ał~Upaz.1d aIS oł~el
-ZO.1 mes'BI p'BU !UMq::l fal M
'aU! Ua lal z al
UI'B p'B f ?'! 'u['azpusod a!UUI AZ.1
·9'P[ 'A:>Ul 'BS a~ 'OZp.1uq aw a!M
-!Za - '::l'BfUMa!Z IUudazs - al1{
-d.Iap ! Ol au~uM)I - 'U1{Uołq
-uf 'B1SA?OIZ0.1 pod aUUdASZO.1
apuqo ''B1{{quf aIlI!Zp )I'BM!,P
-UMqO luf ! UIllS ł'BlSOZ ~a f
·'Blaun.qpo fa-zpa.td
-UIAZ::l 'BUOZP,\lSM'az o:>a!u :>a!M
'A::l'B0ll:>a!u aZ.Io1{!s aIS 0IUM.1
-AM - a[~AUI lIul ~al 'ef 'az.1qop 1::l a!zpaq nMOUZ ! 'BlIln~
-aw o.\Je!~n.1p o~ap['I'lf zsa!zpf'Buz
'AUSOIM zsu}faz:>op APD 'zsaJu
-pAZ.tqZ oq 'ars ;mms aIN 'OM
-OPM UU1{ald 'al:> UI'BU~az''elU
-aZp!A\ op l M9uS q::liUUIafAz~d
'nzOll[~I 'p azoA?, 'UI~l'BZ V ''B1{loUZ::lHS 'e{P~O.1pz'Bzod - U!U
-BMowlz c[9sods AIUU01{soa 'AUS01M
op ?U a!uzoutuS ~usuz l AZ'a.1
B}fn}f eUMalz nl1:.m.I~ a!uJ[pud

-ZO.1 feuzs!;)uZ faPIuf M UIAZ:> od
'M.91l::>m l p~n 'Mll.ll q:>A{dap
o?np e;u:01{ uu 'ili'Bf!qMUU ''e::lS
-faltu o.\Ja!upaIModpo UIu1{nzsod
')luds apf9d 'malsef ~nf AUUa.S '?a[ aIS ł'l'l!tu~azo.1 - l, Uf . l, 9!q0.1 ZSn~ i\tu o:> Al II 'ON
'a(:>u.1 ZSUili e?oJ\I - ·U.I01{!S eIS
'BnM.A~O l, ZSIZPU.1 1{'B.1'n1{lnUIs o zs!uUIoduz l ~!S
zsa!M..1azo.1 ''al'alM~ łUMU1{ ZS'llUZ
-od 'q:>AUIOfllUZ l,pANtOU UI'Bl
zsa!zpfuuz 'UtuUS )lal 0.1·UIal1{uo~.o wAu
-JUZ;) z a!qos Atu~nuMOuuldn
1{ul ausolA\. 'eU azozsaf og 'Z:>'llI~I aIS HM!ZPZ - b)lap
-al zsa::lq:> UI'Bl Al ~9:>od V -.
'ap~alili Id ;>uMom
-!Z u:>q::l alU a~ 'a!UUI U~::lZSOłZ
UlAl AZ.1d 'e 'OM1SAZ.1'BMOl aJuUl
'BlP alU Ol 'nllo.1 mAl A\ auozp
-O.1n A.101l!S aporw ''lllluo~O o~
-au.I'I'lZ;) 'ellln~eUI o~auuq::loll o~
-9-UI )l a l uUI oduz a~oUI alU - 'eJ[
-louz:>!t$ 'eł aU ll::llSaM - 'eH b'9 a !zp a !.M
'BU?,OUI H\3a( 'o~azo'BlP V'ozp
-.1'Bq JUI oUlnms - tU1{~!d AUI
-'eUI 1}a!sa[ ~'ll1:>01l:> - aIS um'e~
- nZ::lllI~I !~O.1p f9m qoV ''B?af aluuI
-o'd uu "ere1{lods B1{lOUZ::l!J$ UJoJ[

tf:f: --

-.... 330

przy stuani, gay nagle zalza-.
wionym Jej oczom ukazało się
jakieś
światło,
idące z głębi
studni. Światło olbrzymiało cor •. z więcej, ze studni wyszła
Najświętsza Panienka i stahęła
na kamieniu opodal studni.
Najświętsza
panienka uśmiej cha,ła się z niewysłowioną dobrocią, a w ręku trzymała zagubiony dzban z wodą. I pochyliła się
nad oniemiałą z zachwytu sierotką i rzekła:
- A iżeś zawsze była mi
wierna, podaję ci dzban. Bądź
zawsze taka, a tarczą swej opie::
ki ochronię ciebie od wszelkiej
złości niepoczciwych. To powiedziawszy, Najświętsza Panienka znikła.
Ale na kamieniu opodal stuani pozostały ślady wyciśnięte
dwóch stópek.
l wtiOldy radość niewysłowio
na wstąpiła w serce Krysi, bo
ujrzała,
że
Matuchna Boża
wzięła ją pod swoją opiekę . ..z
radością więc zaniosła wodę do
zamku podziemnego i od tego
dnia pccząwszy codziennie w
nieobecności
okrutnego pana
leśnego przybiegała do kamienia opodal studzienki, by cało
wać ślady stóp Najświętszej Panienki i modlić się do Niej z
głębi serca.
Krysia czuła się
teraz niewymownie szczęśliwa.
I tak mijały lata, Krysia wyrosła na dużą panienkę. I wtedy razu pewnego okrutny pan
I

leśny

zapragnął

jeść

masło.

:Więc krzyknął: - Pójdziesz zaraz do Włościewic i przynie-

sies- mi dużo masła, Jeśli nie
vrzyniesiesz, zabiję ciebie.
Więc podążyła Krysia po masło, Zapukała do jednego gospoAlarza! ale ten ił precz 9des:nał

-

-'I

i masła nie sprzeClał. ZapuKała
do drugiego gospodarza, ale i
ten ją od drzwi odpędził i masłoa nie s;;>rzHlal. I tak chodziła
od drzwi do drzwi, prosiła i bła
gała

° trochę

masła,

skarżyła

nie przyniesie -',
domu masła,' to ją okrutny pan
leśny zabije, ,a le wszyscy lr. dzie mieli serca zatwardziałe,
Nie znali jej, posądzali ją o czary, więc lżyli ją, psami szczuli
i ani odrobiny masła nie sprzedali,
Zrozpaczona poszła tedy do
kamienia ze stópkami Najśw.
Pani~nki,
opodal studzienki,
uklękła
i zaczęła się gorąco
modlić. I wówczas znowu oczom
jej ukazała się wielka światłość,
a w światłości tej ujrzała: Najsię,

że

jiOlśli

świętszą Panienkę

i

równocześ

nie usłyszała te słowa:
- Nie smuć się Krysiu, wierna i cnotliwa. Nie lękaj się pana }iOlśnego. Zwróć swoje "czy w
stronę sadyb ludzi niedobrych,
a potem spiesz do Włościeje
wek, gdzie czekają cię dni
szczęsne. ....:.. To powiedziawszy,
Najśw.
Panienka znikła, a w
serce Krysi wstąpiła nowa otucha.
Spojrzała tedy w stronę Wło-
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-- Czy uwierzycie - opowiajednooki wróbel - sójki
jednak naprawdę odleciały do
ciepłych krajów,
- Blaga
wtrącił
siwy
Świergot. - Widziałem je wczoraj w Czarnym Borze, Mówiły
coprawda, że tylko na krótko
przerwały podróż, ale ja jestem
przekonany, że ostatecznie zodał

stanę..

Kuropatwy znowu się mapod las - mówiła
niemłoda wróblica. Podobno
czekają tylko, żeby oziminy nieco podrosły,
- A tymczasem gajowy wszystkie je powystrzela - ćwierk
nął wróbel z wyrwanym ogonem .- To bardzo biedne ptaki. Tak się popasły w tym roku,
że ledwie mogą fruwać; nie
dziwię się tedy wcale, że zaledwie po dwóch polowaniach
z . całego stada zostało tylko
dziesięć sztuk,
- Ostatnia nowoŚĆ -- nieśmiało wtrąciła się do rozmowy
Sz~zebiotka, Nasz artysta,
kos Świ~tacz, nie został z nami
na zimę i przed dwoma dniami
odfrunął w cieplejsze strony,
-- Wiemy, wiemy! - ozwało
się kilku wróbli. Przed odlotem tłumaczył się wszystkim,
że nie może narażać swego gło
su na zimowe chłody, więc woli
-

ją przenieść

odbyć mozolną podróż.

Tak to sobie gwarzyły szare
wróble, a tymczasem minęło południe. W dziwnie przejrzystym powietrzu w blaskach
słońca srebrzyły się ślicznie całe masy leniwie sunących bialeśne

łych pajęczyn.

Mamo spytała Szczemilutka Szarusia, - powiedz mi, co to za. nitki snują.
-

biotkę

się w o~tatnich czasach w powietrzu.
- To jest, córeczko, tak zwane "babie lato", Są takie maleń
kie pajączki, które z nastaniem
ostatnich pogodnych dni jesieni
postanawiają zażyć miłej przejażdżki.
W tym celu snują Z
siebie właśnie takie niteczki.
jak ich tu pełno widzisz, siadają na nich 'i powierzają się podmuchom łagodnych wiatrów"
- Jakie to ciekawe! - dziWiły się młode wróble.
- Owszem, owszem - wtrą·
cH się do rozmowy Świergot .ale ja im nie zazdroszczę. Łeclł
tylko tam, gdzie je wiatr poniesie, natomiast my na naszych
skrzydłach udajemy się, gdzie
tylko zapragni€my.
- Tak, to prawda - zgodziła się młodzież, - Bodaj to być.
ptakiem.
- A zwłaszcza wrób lem --rzekł dumnie czupurny wróblik.
W tej chwili rozmowę przerwało przybycie na grusze jeszcze jednego nikomu nie znanego wróbla. - Witajcie, mili
bracia - pozdrowił zebranych..
- Dobrze, że was tu "'iclzę, bo
właśnie lll'ZyIlO:::iZC \\'iadolllo ~ ć,

Numer 2U

KAlE

-

Przeciętność, tak, Jolanta miała

s~uszność

I

cIętny.

-

łOby się torturą.
Kochał ją. Kochał taką miłością,
na jaką go było stać, lecz od owej rozmowy z Jolantą z każdym dniem, z
każdym tygodniem, z każdym miesię.cem, gdzieś na dnie zbierał się gorzki
osad zawiści. Coraz lepiej coraz dokładniej wyczuwał, że wszyscy, z któstykał interesowali się wyjego żonę.. \V stosunku do niego natomiast byli jakby pobłażliwi.
Strąkowski, z którym po przeprosinach zaprzyjaźnili się po dawnemu,
powiedział mu pewnego dnia:
- Pani Kate, im dłużej ją znam,
staje się dla mnie coraz większę. tajemnicą. Jestem pewien, źe i ty nic
o niej nie wiesz.
I
- Nie obawiaj się - uśmiechną.ł
się Gogo. Ja znam ję. na wskroś.
Ale kłamał. Właśnie nie znał Kate.
Była dlań nie mniejszą tajemnicę., niż
dla Strąkowskiego, a może jeszcze
większę.. Nigdy nie wiedział co myśli,
nigdy nie wiedział co czuje. Ich kontakt, chociaż codzienny i pozornie
najbliższy, był właściwie kontaktem
się

łę.cznie

z.ewnętrznym.
mówiła

Intuicja

mu,

że

jest przez

PLASTRY I GUZY
znalazła w łóżku z· obandażowanę. głowę. i w gorę.czce. Okazało się,
że po pijanemu wypadł z dorożki i
doznał pęknięCia czaszki oraz jakichś
obrażeń wewnętrznych. Lekarz zapewniał, że nie grozi to jego życiu, ale
przewidywał, że pacjent co najmniej
przez dwa miesiące nie będzie mógł
wstać.
.
Kate stała się teraz pielęgniarkę..

Goga

Przez pierwsze dwa tygodnie niemal
nie wychodziła z pokoju chorego, a i
później spędzała tam całe dnie, gdyż
Gogo chciał ję. mieć wcię.ż przy soble.
Zasypywał ję. słowami wdzięczności i
czułościami, przysięgał, że już nigdy
alkoholu do ust nie weźmie, że natychmiast po wyzdrowieniu przyjmie posadę, jakąkolwiek posadę, byle pracować.

Kate przyjmowała to wszystko z
miłym uśmiechem, lecz nie łudził się,

by mu się udało wzbudzić w niej
wiarę. Wtedy przychodziły nall chwile
. rozpaczy.
- Nie wierzysz - wołał. - Nie
wierzysz mil Ty mnie zabijesz tę. niewiarą..

_ Ależ wierzę ci - odpowif'dzial/t
spokojnie.
- Tylko tak mówisz, aby zbyć,
aby zbyć.
- Jakże mam, cię, Gogo, przeko'
nać?

- Bądź inna!
- Inna?. Ale jaka?
.- Och nie wiem, nie wiem. Tylko
nie taka bezlitosna!
Wybuchnęła śmiechem:
-.,. Co tcn człowiek wygaduje

o własnej pielęgniarce.

to

-

Jestem prze-

-

S-irona. f1

przyniosła

mu pudełko z naszyjnikiem.
Gdy wrócił poprosiła go o kwit
lombardowy.
- Zatrzymam go u siebie - odpowiedział. To moja rzecz wykupić
te perły.
- Nie, nie, - uparła się - chcę
mieć ten kwit.
Powiedziała to z wyjątkowę. stanowczością. Bez słowa spełnił jej żę.-

danie, ale już miał cały dzien zepsuty i wieczorem upił się na złość Kate,
jak sobie to tłumaczył, a właściwie
dlatego, że nie mial dość silnej woli,
by dCltrzymać przyrzeczenia.
Około północy
goście zaczęli
się
ro:&chodzić. Oczywiście bylo jasne, że

wszyscy pójdę. starym zwyczajem do
nocnych knajp i Gogo patrzył na nich
z zazdrościę.. O pierwszej, jako ostatni wyszli Fred i Ali Baba.

JESTEM NICZYM
Gogo nalał sobie kieliszek reńskiego i powiedział:
~ \Vidzisz, że zostałem . Sama 1'0zumiesz, że po tak długiej przerWie
przyjemnie by mi było pójść gdzieś.
Ale zostałem. Niestety. ty nigdy nie
raczysz zauważyć moich poświęceń.
Kate zajęta sprzątaniem odpowie-

nade mną tę.
ty z wyrafinowaniem spełniesz swo-je o-bo-wiąz-ki ...
Obowiązki. Dla ciebie nawet po całun
ki sę. obowiązkiem! O, byłbym ślepy,
gdybym tego nie widział. Obowię.zki!
mjesz, ty

znęcasz

się

swoję. doskonałościę.,

nią potęp inny, w jej zachowaniu się
jednak nie mógl znaleźć nic, co by to
potwierdzało. Była dlań niezmiennie
uprzejma, troszczyła się o jego wygo'
dy, witała go uśmiechem, zawsze rówPotrząsnęła głową:
nie pogodna. Jeże1i zmieniła się, to
- Nie rozumiem o co ci chodzi i
tylko pod tym względem, że już nigdy działa:
przyczepiasz się do słowa, którego
nie robiła mu najmniej szych wymó- Nie mogę ich nie zauważać. użyłam.
wek z powodu alkoholowych eskapad, Zbyt wiele o nich mówisz.
- Do słowa, którym żyjesz, którym
że nie powracała do prób zmuszania
- Ach i to już ci przeszkadza?
wypełniasz nasz dom, którym zatrugo do jakiejkolwiek pracy, co dawniej
- Nie, bynajmniej - wzruszyła łaś nasze powietrze. Obowię.zki! Cóż
tak go dręczyło.
ramionami. - Tylko to, co nazywasz za przemyślne okrucieństwo. PowiaAle to, że milczała, stawało się co- po~więceniem, w żadnym wypadku dasz, że nie dajesz mi najmniejszych
raz gorszą dlań udręką. Gogo kilka- nie jest poświęceniem dla mnie.
powodów do niezadowolenia. To prawkrotnie usiłował skłonić ją, albo bo- Więc dla kogo?
da. O niezadowoleniu nie może tu być
daj sprowokować do krytki, do wymó- Nie wiem, ale nie dla mnie. Czyż mowy. Tylko o rozpaczy. Ach, gdybym
wek, do potępienia. Zawsze na próż prosz~ się kiedy, byś się wyrzekał ciebie nie kochał! Wówc7:as cieszył
no. Ilekroć pod wpływem nagłych po' swoich przyjemności?
bym się takę. sytuacją. Czegóż .więcej
rywów zabierał się do jakichś intere- Nie prosisz - prżyznał i dodał mógłbym prag ~ląć?... Ale ja cię kosów i starał się wciągnąć Kate w oma- z sarkazmem. - Nie raczysz prosić. cham, czy ty nie rozumiesz, że kowianie swoich projektów, odpowiada- Nie chcesz się zniżać do prośby.
cham cię, że dla ciebie wyrzekłbym
la:
W jej oczach mignął wyraz gni-e- się wszystkiego?
- Nie znam się na tym. To są mę- wu, lecz odpowiedziała ze swoim zwy- Czego się wyrzekłeś? - zapytaskie sprawy.
kłym opanowaniem:
ła chłodno.
Wiedział przecież, że nie wierzyła.
- Nie proszę cię dlatego, że nie
- Majątku, tytułu, nazwiska, poWiedział, że nie brała już ani przez
zależy mi na tym.
zycji. Dla ciebie i tylko dla ciebie.
- Naturalnie. Cóż cię może obchomoment poważnie 'jego zamierzeń.
- Musiałeś.
- Nie, nie musiałem! - uderzył
. - Jesteś okrutn~ - I!0wiedz,iał j~j dzić postępowanie twego męża! Phi!
Kate milczała.
pięścię. w stół. Wiedz o tym, że
~Iedyś, a ona; zaśmlał~ SIę, udając, ze
Jego słowa bIerze za zart.
- Nie masz serca. Jesteś zimna nie musiałem. Miałem inne wyjście.
jak lód. Oto cala sprawa. Mógłbym I boję się, że wreszcie doprowadzisz
Nadeszło lato i na zaproszenie księcia Załuckiego wyjechali do jego Ho- umrzeć, a tybyś nawet jednej lzy nie mn:e do tego, że będę żałował, że nie
wybrałem tego innego. Gardzisz mną,
rania. Bawił tu również Tukałło, a uroniła.
~p.ojrzała nań i powiedziała poprzejmuję cię odrazą, że nie pracuję
Irwing przyjeżdżał prawie co dzień.
i nie zarabiam. Ale ja nie umiem praPomimo to Gogo nudził się na wsi i wazme:
- I(ażdy człowiek, przypuszczam, cować i nie chcę pracować! Nie naurobił często wypady
do Warszawy.
Pod koniec sierpnia nie wrócił z jed- ~a okreś)ony Zasób łez. Jeżeli zużyje czono mnie tego. Nauczono mnie być
nego z takich wypadów, natomiast Je przy mnrch okolicznościach, nie panem. Rozumiesz ?... Panem ... Bog'aKate otrzymała od Polaskiego depeszę trzeba się dziwić, że później mu ich tym panem. I teraz, gdy jestem biedny, gdy dla ciebie i przez ciebie staz wezwaniem do najśpieszniejszego zabraknie.
- Aha! - żachnął się Gogo. Mam łem się biedny, nie umiem sam sobie
przyjazdu.
przez to rozumią,ć, że to ja ci wyci- poradzić. Nie wiem kim jestem i kim
~n~łem wszystkie łzy? ... Wiesz, że to mam być. Więc jesteIlJ. niczy'll. Dla
]uz. zakrawa na kpiny. \Vięc jestem ciebie to jest rzecz obojętna,' ale dla
Z jakąż konsekwencję., z jakę. za- takIm złym człowiekiem, takim złym mnie to tragedia. Być llicz} mI
wziętością zamykała się przed nim, z
mężem, łotrem, już najgorszym ? ... Co?
Kate wzruszrła ramionami:
jakim okrucieństwem utrzymywała I~rzywdzę cię, poniewieram, przynoszę
- l\.Iiliony ludzi znajdują się w
ten nieubłagany dystans między nim CI wstyd? .. Co? ... OdpowiedzI... Pro- znaczr:tIe gorszej sytuacji i znajdują
a sobą.
szę cię, odpowiedz?..
w sobIe doŚĆ rozeądku i dość woli by
- Ty mnę. gardzisz - powiedział
- Nigdy tego nie mówiłam.
się do niej przystosować, by zd~być
- Ale tak myślisz.
własnymi siłami pozycję.
jej kiedyś. - Ty patrzysz na mnie jak
na nędzną kreaturę ze szczytu swojej
- To jest tylko twoje przypu- Ale ja nie mam ani rozsądku,
doskonałości. Uważasz siebie za istoszczenie.
a~i ~oli! Więc co? Każ'esz mi się potę nieskończenie wyŻS7.ę.
ode mnie.
WIeSIC ?
- Przeświadczenie! - poprawił.
O, nie zapieraj się, wiem, że tak jest.
- Poradzę ci, byś teraz poszedł
- Dowolne.
Ale mylisz się, nie jesteś doskonała,
-:- A le prawdziwe. O, moja droga. spać. Wypiłeś za dużo i mówisz zbyt
bo nie jesteś ludzka. Jesteś automatem Jakze nie znasz życia, jakże nie znasz ł głośno.
7.robionym z cnót i zalet, ale automa- ludzi! Ileż kobiet zazdrościło by ci ta- Wolno mi u siebie mówić tak,
tern. Wiesz czego ci brak? .. Brak ci kiego męża jak ja, męża z wszystkimi jak mi się podoba!
serca!
n;oimi brakami i wadami. Zapewniam
- Wolno, ale nie trzeba.
- Brak mi jeszcze czegoś - od- Clę, źe tylko w twoich oczach jestem
- Ach ty! Ty! Wiecznie trzeźwa
powiedziała wesoło brak mi roz- g?dny pogardy. Dużo ludzi jest znacz- doskonałość!. .. - zawołał z obrzydze.
sądnego męża, któryby nie plótł tame gorszych ode mnie.
niem i z całym rozmachem rzucił o
kich niestworzonych andronów.
. - Nie kwestionUję tego j nigdy zi.emię trzymanym w ręku kieliszklem.
- Tylko tyle masz mi na to do me pogardzałam tobą.
- Czy ~ądzisz, ~e jest.em tak gruSzkło roz~rys~o się na wszystkie
powiedzenia? - zapytał zgoryczę..
strony, bryzgI wma zostawiły ciemne
_ A cóż Więcej można tu dodać? boskórny, ze tego me czuJę.
- Przeciwnie, myślę że odznaczasz plamy na tapecie.
Chyba tyle, że wraz z wyzdrowieniem
si~ nadmiernę. ?ra.żliwoś~ię. i sklonnoPo .chwili milc.zenia Kate powiedziaminę. ci te niedorzeczne myśli.
~CIą. ~o wma"'.Iama sobIe rzeczy nie- la takIm tonem, Jakby nic nie zaszło:
Myśli jednak nie minęły. Gogo wy- lstmeJę.cych. NIe daję ci najmniejszych
- Zmęczona jestem. Już dochodzi
zdrowiał i zaciął wstawać. W dniu łlowodów d~ taki~h domysłów. Jeżeli druga .. .Dobranoc ci, Gogo.
rocznicy ślubu pierwszy raz wyszedł ]edna~ u.waz~sz, ~e popełniam jakieś
. Zbhzyła się doń i nadstawiła poliz domu.
uchY~leDla, ze Dle spełniam dobrze c~e~ ~o P?cało~ania. On przyglądał
Na wieczór zaprosili kilkanaście obow!ą zków ,. kt?re WZIęłam na siebie SI.ę Jej z .Dlena;vlstnym wyrazem oczu,
osób i Gogo chciał sam wybrać wina. zostając twoJę. zoną., proszę cię zwróć DlespodzIewame ujął ję. oburącz za raPrzedtem musiał jeszcze wstąpić do mi uwagę,. i m?żesz mi Wierz)rć, że... miona i z całej siły zacisnął pa!ce.
lombardu, by zastawić perły Kate. W
. - 0, n!e, Dle - przerwał jej. Zbladła z bólu, ale nawet nie sykcię.gu lata wydał za dużo pieniędzy,
NIe mam zadnych uwag, żadnych za- nęła.
a później choroba pociągnęła za sobę. rz?tów. I.ty doskonale wiesz o tym.
- Dobranoc ci - powtórzyła.
ogromne koszty. Nie bez zażenowania NIe chodZl o szczeg-óły, nie chodzi o
O~epchnął ję. dość silnie od siebie
zwrócił się do Kate o te perły. Znając rzeczy konkretne. Jesteś w nich diatak, ze się zatoczyła i wyrzucił przez
jej przywię.zanie do biżuterii spodzie- belnie czujna, precezyjna, doskonała. zęby:
wał się nawet odmowy. Zgodziła się
Ba, potrafiłaś z nich zrobić maszynę
- Nienawidzę cię, nienawidzę!
jednak po krc5tkim wahaniu i sama do tortur. Tak, tak, bo ty mnie tortu(Ciąg dalszy nastąpi)

I

ściśle

myślał.

I zaraz zjawiło się pytanie:
- A ona, co Kate o mnie sądzi?

TAJEMNICĄ

Pyt"nie to nie narzucało pocieszających odpowiedzi i od tego dnia z dniem
każdym bardziej zaczęło dręczyć Goga. Nie umiał zdobyć się na to, by nawiązać z nią o tym rozmowę, by jasno
i otwarcie zażądać od niej szczerych
wyjaśnień. Bał się. Bal się, że łatwiej
niż chciałby ~ :go, Kate da się skłonić
do szczerości i że to, co od niej usłyszy, raz na zawsze rozwieje wszystkie
wątpliwości, wątpliwości, z którymi
można było żyć, bez których życie sta-

rymi
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jętnie i Tukałło, który traktował ją. na
równi z sobę. i Chochla i inni.
Gogo zawsze wysoko cenił inteligencję Kate i to, co nazywał w niej
"oczytaniem". Teraz jednak dopiero
przyszło mu na myśl porównanie pod
tym względem jej i siebie.

28)
Gogo siedział milczący i zgaszony.
Słowa Jolanty przygnębiły go bardziej
niż inne przeciwności, które go w
ostatnich dniach spotkały. Nienawidził Jolanty, Nienawidził tym silniej,
że ośmieliła się odsłonić przed nim to,
co sam czuł od dawna, na co jednak
zamykał oczy. Lubili go, przyjaźnili
się z nim przez I(ate i dla Kate. I nie
tylko Polaski, Irwing, czy Strąkowski, który się w niej podkochiwał, ale
i Drozd, który na kobiety patrzył obo-

-

I
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Nowy numer
"Polityki Narodowej"

Ukazał się nowy numer 7 miesięcz
nika "Polityka narodowa" pod redakcją
sekretarza Komitetu Głównego
Stronnictwa Narodowego p. Zygmunta Berezowskiego, przynosząc gruntowny artykuł wstępny p. t. "Rozbiór
Czechosłowacji"
pióra redaktora pisma, O "Słowacji bez Hlinki" pisze
doskonały znawca tematu, autor kapitalnego "Cierpkiego pobratymstwa" \v ac la w Fi1ochowski.
Wspaniałą ozdobą numeru jest rozdział p_ t. "Arjowie"
z opracowanej
l{siążki Romana Dmowskiego o narodzie i duchu europejskim. Jest to już
czwarty rozdział z książki Dmowskiego, jaki wyłącznie ukazał się na ła
mach "Polityki narodowej".
O ważnym problemie naszych stosunków z Francją snuje ."Rozważania
o przymierzu" prof. U. J. Władysław
Folkierski - prezes Rady Naczelnej
Stron_ Narod _
Ponadto znajdujemy artykuł~. Witolda Huberta vPolska polityka
morska" i Leona NajmrodzJdego ,.Rozważania o zagadnieniu kolonialnym".
Jak widać z powyż~zego przeglądu,
,.Polityka narodowa" jest znakomitym
miesięcznikiem polskiej myśli narodowej, podającym ważne tematy w ujęciu doskonałych znawców tematu z
Romanem Dmowskim na czele.
Administracja mieści się w Warszawie: Al. Jerozolimskie 17 m. 5. Ce-
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W'Jerozolimie odprężenie
Jerozolima. (PAT). W Jerozolimie, jak donosi Reuter, n.astąpiło od_
prężenie.
Powraca zaufanie do wła
dzy. Na prowincji również wydano
zarządzenia, mające na celu utrzymanie porządku publicznego, Ilość aktów terrorystycznych i wypadków sa·
botażu zmniejszyła się.
Wojska brytyjskie pomagają w zaopatrywaniu w
żywność mieszkal'lców starego miasta.
Władze sanitarne wydały zarządzenia,
mające
na celu zapobieżenie epidemiom.

Katastrofa kolejowa
we Włoszech

M e d i o I a n. (P AT). Dwa p<lciągi
podmiejskie zderzyły się, przy czym
dwie osoby utraciły życie. a około 40
odniosło rany.

Singapore
magazynem broni· dla \llh
~ Ł 'n
.

T o ki o.
(PAT).
Przedstawiciel
japOl'lskiego ministerstwa spraw zagranicznych oświadcz~' I, iż brat chil1ski ego ministra spraw zagraniczl1)' ch
Sunga, zajmujfłcy się dostaWI! broni

l

i materiału wojennego dla Czang-KaiSzeka, wyjechał z Hong-Kongu do
Singapore. Władze japońskie obawiają. się, iż Singapore stanie się ośrod
kiem eksportu broni do Chin.

Nowi profesorowie
uniwersyteccy

•

War s z a wa. (Tel. wł.). W nowym roku akademickim dekretami
Pana Prezydenta Rzplitej mianowanych zostało 29 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych na uniwersytetach i politechnikach, (w)

Strajki w Ameryce

wywołują komuniści
W a s z y n g t o n (PAT) Funkcjonariusz dyrekcji policji w Detroit Fred
Frahm oświadczył przed komisją śled
czą ,że 75 pct wszystkich strajków w St.
Zjedn. w ostatnich czasach zorganizowane było przez komunistów. Frahm
zapowiedział, że według zupełnie pewnych informa yj, komuniści przygotowują nową falę strajków. Jeśli chodzi
o metody używane przez przewódców
strajkowych, to niemal we wszyslkich
w,)'padkach wymuszali oni posłuszeń·
stwo nakazom slrajku terrorem.

z nst

War s z a w a. (TeJ. wł.) Z list kandydatów na nosłów zostali skreśleni
m. in. gen, Żeli~ow5ki z okręgu 47
Wilno - Troki, hr. Hutten-Czapski z
okręgu 51 Nowogródek,
gen. Tokarzewski z okręgu 71 Lwów. Jan Ma·
dejczyk z okręgu 85 Jasło, Franciszek
Lenk, socjalista z okręgu 23 Radomsko, Jan Ludyga-Laskowski z okręgu
89 Katowice i z okręgu 104 (Gdynia)
Tadeusz March lev,lski, który zrzekł
się mandatu. Gen. Zełigowski kandyduje w okręgu Wilno-miasto.

Zgon

działacza

niemieckiego

(Tel. wł.) Zmarł. (u,
przeżywszy lat 52, znany działacz niemiecki prof. Edward Pant, b. senator i
wicemarszałek
Sejmu Śląskiego i b.
przywódca
chrześcijańsko-ludowej
partii niemieckiej.
Zmarły był przeciwnikiem ruchu
narodowo-socjał istycznego
i wydawał
przez siebie założony w iD33 roku tygodnik, "Der DeuŁsche in Polen", przeznaczony dla Niemców-katolików.

K a t o w i c e.

ne

Losowanie bonów
Funduszu Inwestycyjnego
w dniu 20 października 1938 roku wylosowazo~taly

do umorzenia bony FUlldu'lzU Inwe-

l'tYCy.illPgO oznaC"zone numerami:

3.985, 14.864.
24 ,1l14 :25,;14_ !l1.243, 37.3119. 38.015 - we wszystkich 10 ~erillch wypuszczonych na porlstawie
ro?Porz'ldzellia millll'[rll ,!!Rl'bu z dnia

10 listo-

I'H,JH lf133 r. IDz. U. R. P. nr 89. POZ. 694). ,,')'loso\\"anp bon:v wykupywane sa przez kasy
urzedów skarbowych PO 100 z.I za bon 25·zloto·
wy.

