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W amerykańskiej WM'Owni nadmorskiej "Tildoo" w stanie nowojorskim ustawiOlllO
imponujl\ce działo daJekOOlo&ne,' które wali 40 cm poeiski o wadze 19 coot1llaXów na.
odległość 25 km.

w San Diego. Napad bombowy eskadry lotniczej i obrona. 8d'Itylerji
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przepisów ustawy saw najbUżSZJDl ezasle.
gdyż kadencja obecnego komisaryczne..
go pTezydeillta WięckowsJdego upływa
1 października. Wobec tego I'Złdy komisaryczne ulegną dalszemu przedłu

nast,pić

., .,.': ,: ':

Dekret·m'n. spraw wewnętrlnlCb nadszedł na ręce ~omi sarycznego prezydenta płk.
Wi.ęc~owskieg~ na kiłka. ~hwirprzed otwarCiem po'siedzenia rady, na którem miano
uchw;ałić

P O' Z 118 li, 28 września.
Przed dzfsicjs-=em posiedzeniem rady miejskiej, na której porządku obrad znajdowała sit Dl. In. sprawa wyznaczenia terminu wYboru nowego
prezydenta miasta, raz wybór komisJI Hnansowo-1nttietowej - zwolane
:wstało pn:ez tymcz. preżydenta miasta posiedzenie komisji wyborczej. Na
posie~enie to zjawili siQ członkowie
Klubu Narodowego w komplecie, oraz
dwóch tylko członków klubu "sanacyjnego. W ' 15 minut po wyznaczonym
terminie wszedł na salt. gdzie by'la zebrana komisja, tymcz. prez. miasta p.
Więckowski I
zakomunikował,
że
przed chwilą otrzymał % Warszawy dekreł ministra spraw wewnętrznych, z
daty wczorajszej, rozwiązujący radę
miejską., wobec czeg.o uważa odbycie
posiedzenia komisyjnego Za zbyteczne.
O godz. 18,30 zaczęli napływać do
rałusza członkowie rady miejskiej, za-I
rządu miasta, u.rztdnicy magistraccy

•

termin wyboru nowego prezydenta

kU-' nie.
dl" mlejakleJ

I liczna publiczność na galerję.. W
luarach wiadomość o rozwiązaniu ra-

rozeszła sit

o

godz. '8.45 tymczaso<
w y prezydent Więckowski zaposiedzenie i odczytał radzie decyzję m li nisterstwa spr.
wewnętrznych liczba cz. S. S. 31SO/7 P. 34 z d<nła 25 września 1935 r. rozw ązujące radę miejską w Poznaniu, na podsławie artykułu 69, ustęp I punkt b. i c., i wydaną na podstawie ustępu V u·sła,wy z 25 marca 1933 r. o częściowej zmian /i e ustroju samorządowego, poczem · posiedzenie,
które
trwało dwie m nuty, zamknął.

6'.

,

mlołem namlęłnych ataków, ze strony ••sanacU" i Żydów.
. Kilka dni temu 16d.zki łydowski
"Ezpresa Ilustrowany" ogłosił z radośelQ, że poznańska rada miejska ma
być wkrótce rozwiłzanll. Zapowiedź
ta - Jak widać - sJQ:awdzna się.
W najbliższą sobott; rada miejska

miku wojewódzkiego. Większosc tych
wybranych to byliby narodowcy. Obec-

OWZ •
OJn Zza kulisv sensacyj,
które

•

Poprzednie 'wybory prezydenła ~
Poznania, dokonane przez rad, miejską w roku ubiegłym, która na to ~tą
nowisko powolała kolejno dr. Włady
sława Mieczkowsklego I b. prez. Cyryla Ratajskiego - jak wiadomo - nie
zostały zatwierdzone przez ministra
spraw wewnętrznych.
Dodać należy, ze na dztsiejszem posiedzeniu rady' miejskiej Klub Nal'Odowy miał zgłosił interpelaclt w sprawie
tablicy pamiątkowej ku czci Bindenburga w Poznaniu. który to proj~t
dzięki zdecydowanej postaW'ie obozu
narodowego, Jak wiadomo, został udaremniony.

I

. '1

miała dokonać ~boru członk~ se)-

*

-N atychmi-ast po rozwią.zaniu . :rady
miejskiej "Kurjer Poznal\ski" wydał
d.odatek ~aJdzwycz.ajnY'. który rozszedł
SIę W tysIą,cach egzemplarzy. .
Wiadom{):ść o rozwią.z.aniu rady

wywołała wśród poznańskiego
czeństwa.

wielkie

Łodzi wielką./ sensację, która zwróci
ó d 'ŹJ, dnia 25 września.
prasa łódzka zapewne uwagę całej ludności naszePostaramy siQ przeto
donosi z wielkim wrzaskiem, ,że ży go miasta.
dowscy przemysłowcy zażą.dali od przedstawić pokrótce kulisy tej niecoYMC'i zwrotu wpłaconych przez siebie dziennej sensacji. ,
Jak wiadomo, YMCA jest jednem z
ofiar na budowę łódzkiego gmachu tej
instytucji. Dowiedzieli się bowiem, odgałęziell masonerji ameryąnskiej.
że zarzą,d YMC'i postanowić miał, iż Zadaniem jej jest działanie wśród mło
ze żnajdują,cego się w tym gmachu ha- dzieży, Członkami YMC'i mogą. być tylsenu kąpielowego korzystać będą. mo- ko chłopcy I młodzieńcy, należą.cy do
gli ty.lko chrześcijanie. Mamy więc w. wyznań chl'!Ulścijańskich. YMCA poŁ

-ą

rornie nie robi żadnych różnic między
poszczególne{lli wyznaniami chrześci
ja.ńskiem1 i uroczyście zapewnia, ż.e
tlietylko żadnemu ze swoich członków
nie przeszkadza być gorliwym i praktykującym członkiem swego Kościoła,
jednak główne hasła. Szerzone przez
nią, zmierzają najwyraźniej do zacierania w umyśle młodzieży. istotnych
rÓŻllic pomi,dzywyznaniami cbrz8Ści
jaiialdud, a zwrócenia Jej uwagi na

społ&

wrażenie.

•

interesują całą Polskę

Żydowsko-"sanacyjna"

myśl

żeniu.

momental-

gaił

Obecna rada, Jak wiadomo, wjr-brana została w dniu 26 listopada 1933 r.
W wyniku wyborów Usta narodowa uzyskała absolutną większość,
bo 35
mandatów na ogólną liczbę
nadto
wybranych zostało glosami narodowemi 3 radnych z N. P. R. w okręgu V,
gdzie lista narodOwa była unieważniaD.a.
Większość narodowa w radzie mleJsklej- była od samego początku przed-

w

morządoweJ

z

id eały ogóQnoreligijne, Nie omija się
w YMCI nigdy żadnej sposobności, aby
nie napomkną.ć- w ten czy inny sposól;l,
że w sprawach religijnych nie o fl)rmę
chodzi, a tylko o treść. W wn sposQb
nit! trUidno jest krzewić systematycznie wśród młodych umysłów hasła
ideologiczne masonerji, . przedstawiając je jako "og6Inochrześcijańskie,"
i
"ogólnoludzkie". To też bard,-zo liczne
zastrzeżenia. wobec działalności YMC'i.

ci
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po.dnoszone pi"Zez przedstawicieli Ko- denberg (obecnie plajta), nie majQ.cy 0- tomasońskich w Łodzl, gdzie do nie-, Żydówki zażywali kąpieH w jednym I
śClOła Katolickiego, trzeba uznać, jako ł pinji hojnego nawet wśród kwestarzy dawna spolszczony Niemiec-ewangelik tym samym basenie z Chrześcijanina
w najwyższym stopniu uzasadnione.
.żydow kich dał ha YMC'ę aż 5.000 zło- siedział obok Żyda lub nieobeschnięte- mi. I głos ich zwyciężył.. Zarz~
W Polsce YMCA znalazła nadzwy- tych.
go jeszcze należycie przechrzty, miały YMC'i doszedł do wniosku, ze POWlczaj kOri'ystne warunki dla swojej
Niektórzy z żydowskich ofiarodaw- miejsce w ostatnich miesi~c.ach burzli- nien stanąć na gruneie statutu, który
dzialal.llo~~\'i. Zjawila się u nas lIa- ców byli przezorni t przed wyasygno- we dyskusje, w których padały z jed- mówi wyraźnie., że członkiem YMC'I.l
tychnllast po wojnie i przywiozła ze waniem ofiary na gmach YMC'i ż,da nej strony słowa takie, jak "hiUero- uczestnikiem jej urządzeń i instytUCji
~1?ą. mnósb~o rzeczy, których. mi 0- Ii oświadczenia od jej zarządu., że wiec", a z drugiej ,,żyd".
może być tylko chrześcijanin. ~akod~lez ~.agza, Jako potomstwo ludZI ubo- gmach ten I znajdujące sit w nim uWśród takich nastrojów ukończo- munikowano to Żydom i oto FraJdenglch l dziatwa kraju ubogiego i wy- rządzenia będą dostępne również i dla na została budowa gmachu YMC'i w bergowie, Ejtingonowie, Hajmanowie,
ciel'lcwuego ,Yoju~, nie miała, a często Żydów. Kierownicy YMC'i - jak się Łodzi i nastąpiło oddanie do użytku Kohnowie. Poznańscy, Kuttasy, wrzenawet nie znała.
okazuje - zapewnienia w tym sensie niektórych mieszczących się W nim u- szczą. gwałtu, żą.dają zwrotu swoich oTe ,.skarby'· materjalne przyciągnę- dawali, bo najważniejsze dla nich były rządzeń. Żydzi I Żydówki Obiecywali fiar, grożę. adwokatami, sądami i kołydo YMC'i pierwsze zastępy mło- pieni~dze.
sobie bardzo wiele przyjemności z ba. mornikami. Nie wiemy, jak zachowa.
dzieży.
Później
jednak działalność
I oto wybucha skandal. Jak już senu do pływania, znajdującego si, w się YMC'a wobec tego ataku żydow
YMC'i nie szła już tak łatwo, mimo dawniej pisaliśmy w "Orędowniku", tym gmachu. Cieszyli się, że będ~ skiego. Może odda pieniądze otrzymaposługiwania się znanemi
metodami wśród łódzkich ewangelików, będ~ mieli "Czechoczynek" w Łodzi przy ul. ne od .zydów, może wygra procesy.
organizacyjncmi i akwizycyjnemi. W eych przeważnie pochodzenia niemiec- Trauggutta. Zaczęli coraz nat.arczywiej Jlloże nawet pogodz· sit z ŻydamL
latach 1924-1926 brano nawet pod u- kiego, wzrosły w ostatnich latach 0- dopytywać się w zarzą.dzie YMC'i kie- Wiemy natomiast, że ani Frajdenberg,
wagę opuszczenie przez YMC'ę Polski,
gromnie nastroje antyżydowskie. Za- dy wreszcie basen będzie otwarty dla ani Eitingon ani żaden inny Zyd łódz
jako . kraju lliepodatncgo na jej dzia- rzą.dzenia rzą.du Hitlera, skierowane "publiczności'·.
ki nie dał na YMC'ę swoich pieniędzy,
łalność. Przewrót majowy z roku 1926
przeciw Żydom są. w tych kołach z zaI naraz wybuchła a\vantura. 'V za- l~z pieniądze zarobione przez robotniotworzył przed Y.MC'ą. nowe możliwopałem
oklaskiwane.
Nawet silnie rządzie YMC'i odezwały się glosy, że ka polskiego. Za takie to pieniądze
ści i nowe nadzieje. Obóz, który do- zmasonizowlllli
e'...·angelicy łódzcy, Żydów do gmachu YMC'i WPUSZCAĆ chciał Bobie kupić prawo pluskapia
szedł do władzy v Polsce, pragnął zdoczłonkowie Rotary-Klubu i Towanynie naJeiy. Odezwała ąię krew nie- swego cielska w basenie YMC'i, a dla
być dla siebie sympatje młodzieży. l-a- stwa wiedzy chrześcijańskiej, zaczynamiecka w potomkach tkac?y niemiec- swojej Sury, MaIki, Dwojry vel "Urpotkał jednak na '\"yrainą. niechęć
ją. czuć się wybitnie niedobr~ i niekich, którzy przed stu laty prz'ybyli do szuli", "Kunegundy', "Czesławy", prawśród młollych pokoleń.
Młodzież
swojo w towarzystwie .zydów i gdzie Urdzi. Odczuli taks.amo nagle, jak wo wystawiania mniej lub więcej obprzeczuła, Ż~ w tym obozie nie. buchatylko mogą. unikaj,ę. tego warzystwa. spowinowaceni z nimi ·daleko aryjscy fitych i "apetycznych" wdzięków na.
ją płomienie śWili'tych ideałów l1arodoPrzynajmnMj tak mówią pozory. W obywatele trzeciej Rzeszy Niemieckiej, widok publiczny.
wreh. "Sanacja" nie zrez~ gno, rała niektórych konwentyklach kryp kIj'p- ż,e niedopuszczalnem jest, aby Żydzi I
j edn ak z walki o dusz ę mło dz ież y. P 0!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''!!!!!!'''!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'''!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!lI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!
stanowiła tworzyć organizacje na terenie "młodzieżowym". których zadaniem miało być tłumienie, wśród mło
dzieży "zbyt wybujałych" ideałów nacjonalizmu zapomocą wpajania w jej
nusze innych "szlachetniejszych" i
,,kulturalniejszych" haseł i ideałów. Do
tej "współpracy" zgłosiła się YMCA.
Oferta została przyjęta i YMCA %Ostała
porażki
Abisyńczycy prowadzić będą nieubła
zaawansowana na stanowisko jednego
z naj ważnie: szych ..czynników" wy·
ganą wojnę
wą
chowania młodzieży w duchu "pań
stwowotwćrczym". Popłynęły
subsyL OD fi yn. (PAT.) Gubernator Har- prowadzi1y nieubłagaoą wojnę podja- przez wywiad abisyń ki, Wlosi skondja, zaszczytJ i protekcje. YMCA za- raru
oświadczył
korespondentowi zdową. przerywaj c polączenia komu- centrowali na granicy włosko-abisyń
częła na "ielką skalę rozbudowywać
"Daily Tell'graph', iż jest zdecydowa- nikacyjno i do,,'óz iywno:;ci i amuni- skiej tr~ią.ce motocykli tów i setki
się w Polsce.
Jeden po drugim po- ny do zawziętej obrony studni w Dal- cji dla armji włoskiej.
czołgów.
Około 30 włoskieh samolo"
wstawały wielkie, gmachy YMC'i w
Dal, przcciwko któreI11U nastą.pi prawL o n d y n. (PAT.) Agencja Reute- tów dokonuje codziennie wywiadu pomiastach polskich. Wybitne i wpły dopodobnie pierwszy a.tak włoski_
ra donosi z Addis-Abeby:
nad granicą. Abisyńczycy rozstrzeliwowe osobistości obozu rządowego uW 'razie porażki wojska jego będ~
Według
wiadomości,
zebranych wują codzień po 2-3 szpiegów somadzielały swe.cso poparcia zbiórkom
i
lijskich, działaj~cych
na
korzyść
kwestom YMC'i. Działalność wychoWłoch.
wawcza YMC'i w zakresie ideolQgiczWojska abisyńskie w rejonie Da- .
nym nie wydała jednak żadnych rezulgahbour odczuwają. brak żywności i
tatów. Młodzież nasza, zwłaszcza rze~
władze wojskowe w Harar domagają:
mieślnicza i przemysłowa . korzysta z
się spiesznego dowozu żywności.
Rada
Lig;
pOłCier~Jla
mit
opracowanie
r.aportu
i
zaleCełł.
YMC'i, ale głównie z dostarczanych
M a r s y l j a (PAT). Jutro w połu
'"
t!łpJ'uwie
tlporu
WIoch
*
Abisynjl{
przez nią. możliwości sportowych i rozdnie odpłynie z Marsylji parowiee'
rywkowych. Wyhazuje -nató;młaSł -4u.- ., G e.p. e_,w a. (Tel wl.). Rad~. Ligi Na-, na, pT;lbJiczl.le.ItI: -"pos~ęq~enJu Rady. - CQ "Porthos", na którym odjadJ} do D1!itą odporneś6 na ó'ddziałYwani~ i4eolo.. · r'oq:ów , p.iJ;.: posieuzeI,liu' ja\vnem W następuje; .
buli oddziały str~Ic6w se.negą1ski.cb.
giczne tejiD.s'tyłucjl. StWierdzają to czwartek przed południem przyjęła
1) Rada- Ligi wyłoni ze swego grona
jednomyślnie osobistości kierownicze sprawozdanie komiSji pięeiu w spraspecjalny komitet w składzie wszystYMC'i w rozmowach między sobą.
wie sporu Wło8ko-abisYllskiego. Na- kich członków Rady bez udziału
Trzeba jednak w ilhię sprawiedli- stępnie postanowJooo utworzyć komi- Włoch. Komitet ten na podstawie art.
K r 6 l e w i e c (pAT). Prasa litewwości stwierdzić,
że mimo wszystko
sję, złożoną. z przedstawicieli ",szyst- 15 alinea 4 pa~tu Ligi pOdejmie a.kcję
rezultaty akcji "młodzieżowej" YMC'i kich członków Rady za wyją.tkiem celem przygotowania dla Rady stosow. ska podaje, że w pow. uciańskim grasuj~ stada wilków, które w biały dzień
okazały się bez porównania lepsze niż
zainteresowanych stron. Komisja ta nego raportu i zaleceń.
rezultaty działalności innych orgarii- będzie miała za zadanie zredagowanip
2) Komitet pięcłu nie zostanIe na- porywaj/} owc~ z p.astwisk.
zacyj, stworwnyeh ptz·ez "sanację"'-jak sprawozdania w myś1.ustępu 4 artyku- raZie rozwiązany i w międzyczasie, gdy
n. p. Legjonu Młodych. Kierownicy tej łu 15 statutu Ligi.
komitet 13 będzie przygotowywał raostatniej organizacji doszli bowie1n do
Sesja nie została zamknięta,. aby port" i zalecenia, prowadzić będzie nawniosku, te jeśH JlX31Jnie si, tłumić w Rada !cażdej chwili mogła przyst~pić dal akcję koncyljacyjną., tym razem
duszach młodzieiy Ideały narodowe. to do badania s'Prawozdania.
już formalnie w powołaniu się na art.
trzeba krzewić ideały bolszewizmu.
G e n e w a. (pAT.) Członkowie Ra- 15 alinea 3 paktu Ligi.
Tertium non datur. Tak przynaj- dy Ligi Narodów zebrali się dziś o ~oWarszawa. (pAT.) Nowomian0Pierwsze posiedzenie komitetu 13
mniej ują.ł to jeden ze z1ikwid·owa- dzinie 10 rano na tajną. naradę. która odbędzie się jutro.
wany attache wojskowy Rzeszy nienych już O'be,cnie przywódców Legjonu miała charakter formalny i odbyła się
L o n d y n. (PA 1'). Ageneja Reutera mieckiej, płk. von Studnitz, złożył dziś
MłO'dych.
YMCA tak daleko nie po- bez udziału delegata Włoch.
donosi z Genewy, że w czasie tajnego o godz. 13 wieniec na grobie Nieznaszła..
Narada ta trwała zaledwie godzi- posiedzenia Rady Ligi delegaci ZSRR., nego 2ołnierza..
*
*
nę i ustaliła dalszą. procedurę w spra-I Rumunji i Turcji zgłosili zastrzeżenia
•
wie 'załatwienia konfliktu włosko-abi- w sprawie propozycyj "komitetu pięNa terenie Łodzi najwybitniejszy- syńskiego. Zdecydowano przedłożyć ciu".
.
Układ
mi prDtektorami YMC'i są od same3'O
począ.tku
sobistości ze sfer ewangapolsko-rumuński
lickich. NajwiękJ5ze zasługi dla rozwoju YMC'i w Łodzi położył zmarłY
War s z a w a: (Tel. wł.) Dnia 14
już dyrektor naczelny elektrowni łódz.
grudnia wygasa układ kontyngentowY
kiej Ulman. Prwz niego władze łódz
polsko-rumuński, wymÓwiony w tych
kiej YMC'i utrzymywały ł,ę.czność z
dniach przez rząd rumuński w przedziałającemi na terenie Łodzi organiwidzianym terminie 3-miesięcznym.
zacjami masońkiemi i se.kciarskiemi,
Jednocześnie strona rumUllska wyrapochodzenia amerykańskiego, jak Roziła życzenie, ażeby po okresie możli
tary-Klub, Towarzystwo Wiedzy Chrzewie najkrót.szym mogły być podjęte
Akcja
pł·*ed",ybor~a
do
sejmi1~u
klajpedzkiegQ
'"
pełnym
ścijańskiej (Christian Science) i inne.
nowe rokowania. Głównym przedmiotoku - Niełncy pewni ~ycięstwa - Wy",iad z premjerem
Jako przewodniczący komitetu finantem eksportu rumuńskiego są. skóry,
lite",ski'm
sowego budowy gmachu YMC'i w Ło
owoce, a w naszym ekspOll'Cie do Rudzi, zmarły Dlman zgromadził na ten
R y g a. {Tel wI.) Kampanja przed- rzą.d litewski w polityce wobec Kłaj· munji główną. rolę Odgrywają, przędza
cel znaczną część miljonowego fundu- wyborcza do sejmiku w Kłajpedzie
pedy kieruje się troską o zabezpiecze- i rury. (w)
szu. Skłonił on m. i. wszystkich d~ znajduje
się w pełnym toku. Litwini
stawców elektrowni łód1zkiej do tego, urz~dzają. liczne zebrania, rozrzucają, nie swego terytorjum narodowego
przci", wszelkim niebezpieczeństwom,
że 'wyrazili swą zgodę na potrącenie im
odezwy i ulotki. Na wiecach przema- jakie mogłyby powstać. Rząd nie zwaljednego F,rccentu z rachunków za do- wiaję, również specja1ni przybyli z
starczone elektrowni pr.::edmioty i ma- Kowna prelegenci. Niemcy agitują in- cza na swojem terytorjum niemczyzny rozdzielają
lecz jedynie stara się przeszkodzić
terjały.
Potrącenia te
szły
do kas dywidualnie od domu do domu.
\vszelkiej akcji, zwróconej przeciwko
War s z a w a (Tel. wł.) RozprowaYMC'i na budowę gmachu łódzkiego.
Zainteresowanie wyborami jest du- pailstwu.
dzenie zaliczkowych i rejestrowych
Przy mil jonowych rachunkach, jakie
kredytów zbożowych dla rolnictwa zoelektrowl1 ia płaci rocznie za węgiel, że, specjalnie wśród ludności litewstaJo powierzone komunalnym kalSom
smary, artykuły techniezne, roboty skiej. Niemcy :zdaję, ię być tak pewni
Odłoienie
oszczędności, które ska.rżą się na pobudowlane itp. z potrąceń tych powsta- zwycięstwa, że swoje wysiłki kierują.
wazne i;rudności, wynikają.ce z kryzywały olbrzyn ie sumy. Poza tem
za- nietyle ku zdobywaniu głosów, ile ra.su rolniczego.
ró\Yl1o prz~z Dlmana, jak i przez inne. czej ku rozszerzaniu wpływów p~ji
I{os:zt własny kasy komunalnej
osobistości z zarządu łódzkiej YMC'i narodowo-socjalistycznej.
ŚląskU
Do Kłajpedy zjechało wielu kowień
krr ' 'tu zaliczkowego na sumę 50 zł
\'ywierany był silny wpływ na przeskich korespondentów pism zagr niczMorawska Ostrawa (PAT). W)" 'i 2,31 zł, gdy Pailstwowy Bank
mysł łódzki, aby śpieszył z finansową
nych
ora.z przedstawiciele szeregu "Mol'avskoslezski Denik" donosi o od- Rolny przeznacza dla kas komuna lpor'ocą na rzecz budowy gmachu przy
uL Trauggutła. Apelowano oczywiście dzienników i prasowych agen<:yj za,- łożeniu wyborów komunalnych w Cie- nych na poczet kosztów tylko 71 groi do bogaczy żydowskich. Żydzi łódz granlcznych.
szyńskicm do wi-osny. vVybory Odbę-j szy. U ci.ynników rządowych będą.
p a ryż. (Te-l. wł.) "Le Journal" za.- dą :::ię na wiol::>nę 1936 r. tylko w tym podj~te starania, aby uchronić kasy
cy musieli dać na tell ccl ładnych l,;i]ka tYSięcy złotych, skoro - jak dowia- mieszcza wywiad zpremjerem litew- wypadk~ jeśli X)& ~emi tbj zapanuje oszczędności przed stratami przy po-- ... vedniueniu pn.f. podziale. (w)
dujemy się teraz - nawet taki I'raJ- skim TUbEll1sem. Oświadczył on, że spokój.
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Rzpo(zyna działać "komitet trzynastu"

Stada wUków na Litwie

NcDWY attache niemiecki
wPolsce

kontyngentoW}

.Przed rozgrYWką

niemie(ko-litewską

wKłajpedzie

K.asy komunalne
kredyty zbiorowe

wyborów 'komunalny'ch
na czeskim

l't:umel" 223

=

OnF,DOWNJK, sobota, dnła 28 wt'zeA!'Ił& 1935 -

Strona"

Wojciechowski skazany
na 4 lała wiezienia
Podl~omEstrr~owl Dąbrowskie mu, wsp6'osl~aNo"emu .." procesie o pobieranie lap6wek, sqd wYWlier#ul S lat wię#ienia

-AresztowanIe w

Gdyni

G d Y n i a. (Tel. wl.) Wczoraj aresztowany , został tutaj pod zarzutem
szkodzenia interesom wierzycieli ~
Lorentowicz, właściciel firm "Terazzo",
"Terrabona" itd.
Osadzono go w więzieniu w Wejherowie.

War a z a w a. (Tel. wł.) W procesie I skazany na • lata więzienia, a Dł
WoJciechowskiego o proteg owa- browskl na 5 lat więzienia.
żółw
nie rÓŻnych os6b I pobieranie łapówek
W motywach wyrcku przewodnlN e a p o 1. (P AT). W zatoce Poliea.za wyrabianie posad oraz podkom.tsa- czący podkreślU, te Wojclechowsld
na Stefana Dąbrowskiego, skazanego lako po:;eł powinien był sluży~ innym stero rybacy wyło"Tjli olbrzymiego żóŁ
Już poprzednio na 5 lat więzienia, Woj
obywatelom przykładem, a tymcza- wia, pochodzącego z mórz tropikalnych.
2ółw ten waży 600 kg, ma 2 metry
clechowsld został uznany za wlnnego 88m nadużył zaufania społeczeńStwa. długości i liczy 200 lat. Przekazano
posła

Olbrzymi

Krwawe starcie tłumu zpolicją na Litwie
Jedna osoba

.ł!abi'fa, tr~y

R y g a (PAT) Z Kowna dtOnoszą:
W tych dniach doszło znowu do po-

ważnieJ' s'zych starć między ludnością
wiejską i policją, tym razem w powiecie wyłkowyskim.
Oddział policji chciał przeprowadzić

aresztowania wśród
rzanych o agitację
Panna

Muripl Oxford, wybrana świptQ
angielskich" ma podobno szanse zdobycia tytułu .. Miss V niversum", na wystawie brukselskiej.

włościan. podejantyrządową. W

ranione

obronie aresztowanych stanęła okolicz-.
na ludn>ość, przyczem z tłumu paŚĆ
miało kilka strzałów,
Skierowanych
do policji, która odpowiedziała również
strzałami, raniąc ciężko 3 os6by. Jedna zmarła w drodze do szpitala.
Zaburzeń dotychczas jeszcze nie
opanowano.

Księcia Pszczvńskiego skarży

"królową pi~knf)śGi

-

o alimenta

Dwie skargi

pr.ł!eciwl~o

ks. Puc~uńskiemu pr#ed sqdem
.." Katowicach

War s z a w a. (Tel. wł.) Cywilny
okręgowy w Katowicach rozpatrywał ponownie dwie sprawy prze·
ciwko ks. Pszczyńskiemu, senjorowi,
a mianowicie sprawę o zatwierdzenie
wyroku, unieważnia:ą,cego ślub z arystokratkę. hiszpańską oraz skargę jego
trzeciego syna Bolka hr. Hohberga o
alimenty w wysokości 6 tysięcy złotych
sąd

P. Cat-Maćkiewicz, wywojowawszy się
ze swoimi konkurentamI do mandatu poselskiego, zmienił od kilku dni ton wobec
.,Banacji" i ma tylko na zakończenie jedną prPtensję
do Kancelarji Gywilnej p.
Prezydenta. że podając nominację na senatora Zdzislawa Lubom;rskit>go:
"Dle położyła tytułu książęcego p04
tym Dazwlskiem".
Pomijając fakt, te konstytucja polska
nie1lznaje tadnych tytułów rodowych, nale.ty wyrazić ździwienie, te wlaśnie p Cat,
taki poot~pawy konserwatysta. kruszy koPJę o wznowi pnie w Polsce średniowiecznycb oby ctaJ ów.

I

miesięcznie.

Na. rozprawie. ~dwokat Btlde~ z
Kato~lc, ~ap;rzyslęZO~ly tłumacz Języ
ka hiszpansklego, złozył sądowi tlumaczenie artykułu kodeksu hiszpallskiego, na który powołały stę strony w
czasie poprzedniego procestL Hans,
książę
Pszczyński,
senjor,
zawarł
W Zło~zowle w ko!egJum wyborcl.em. , pierw'sze małżeństwo w r 1891 które
wyznaczającem kandydatów do Sejmu
"
'. •
'
wziął m. in. udział jako delegat Izby Rol- zostało TOZ\"'lą~ane ~ ~. ~925 przed s,..
niczej, niejaki p. Roman Szurnski.
de~ w ~erliTI1e. PozmeJ ks. Pszczyn
O panu tym, jak donosi .,Dziennik Na- SkI, senjor, wniósł do 'Watykanu o
radowy" starosta powiatu Brody wysIał rozwiązanie tego małżeństwa.
do przewodniczącego okręgowej komisji
Pomimo niep:rzychylnego załatwi6wyborczej następujące pismo:"Starostwo Brody. Nr. 35-Wy1b. z 12.
VIII. 1935.
P. Roman Szumekl, skazany wyroklt>m
il!ądu okręgowego w Krakowie z dnia 22.
War s z a wa. (Tel. wł.) Wśród
V. 1927, za szpiel!ostwo na ł lata więzienia
wraz z pozbawieniem praw obywatelskich projektów, które na nadchodzącej se<;Ji
na lat lO, nie ma prawa głosowania. a tern sejmowej mają wniesione, znajdUje
samem nie mote być delegatem do Zgro- się projekt ustawy o izbach pracy. Min. Opieki Społecznej ukończyJo już
madzenia Okręgowego".
Przewidzia!le
Mimo to, p. Szumski brał udział w ze- pracę nad projektem.
braniu okręgowem i korzystał z prawa są przymusowe składki robotników na
wyznaczania kandydatów. którego to pra- utrzymanie izb pracy.
wa nie posiadaj/\ miljony obywateli w Polsce.

.

*.

"Izby pracy" na tapecIe

Redukcje w Banku Rolnym

Kipiani skazany
na 4 lata więzie'Ilia
Ł 6 d Ź, 26. 7. W sprawie Kipianłego
zapadł wyrok, skazują.cy głównego 0skarżonego por. Kipianiego na łączną.
karę 4 lat więzienia z pozbawieniem
praw na lat 5, a Folmańskiego na 10
mies. więzienia.

Zaw!;eSI'e'ł1~ie żVd'!)'YłskHe'go

I

War s z a w a. (Tel. wł.) Bank Rolny p'rzyst~pił do redukcji personalnej
w centrali i oddziałach prowincjonalnych. W Warszawie ma być zredukowanych około 200 pracowników ze
względów oszczędnościowych. Ma nastą,pić także
częściowe zmniejszenie
agend banku. (w)

"B.atory" zarekwirowany?
war

s z a w a. (Tel. wł.). Prasa nie·
miecka donosi z Rzymu, Jakoby rząJ
włoski zarekwirował dla transportów
War s z a VI a. (Tel. wl.)
Staro- oddziałów włoskich do Abisynji sta.·
stwo grodzlde Warszawa-Praga zawie- tek "Batory", zbudowany na zamówiesiło działalność stowarzys7.cnia Bihlj'J- nie Polski w stoczni Monfalcone. Poteka im. Pereca przy ul. Szerokiej 22 twierdzeniu. tej wiadomości dotychczas
.
wskutek przekroczenia uprawni~ń sta- brak.
tutowych. (w.)

s!IDw,arzyszenia w stoJiey

Zam"o~oTlY kapitał

polski

zagran;eą
War s z a w a. (Tel. wł.) Polskie
kob. handlowe oblic:m~~, że sumo. no.lcżno:ci pol1?kich, zamro~onych w róż
nych krajach, wynosi około 100 milj.
złotych.

Poza. Niemcami kapItały polski.a
zamrożone sę. w Rumunji, Turcji, na
\Vęgrzcch i w kilku innych państwach.
OdzyrJmnie zamrożonych nnJeźności
na.trafia na. bardzo wielkie trudności..

(w)

syn

Samobó jstwo prezydenta
Banku Narodow,ego
wAmery'ce
N o w y Jor k. (Tel. wl.) Wiceprezydent Banku Narodowego w Nowym
Jorku Silvaln popełnił samobójstwo,
skacząc z lO-go piętra jednego z hoteli
w Teksa.sie na ulice. Zwłoki pr~e.dsta
wiały bezkształtną masę.
Samobójstwo wpływowego finansisty wywołało w amerykańskich kołaeh
giełdowych olbrzymie
poruszenie.-

Przyczyna rozpaczliwego kroku pozostała narazie nieznana

nia wniosku książę zawarł ślub cywilny z katoliczką, arystokratką. hiszpańską KlotyIdą de Sylva y Candamo·
no. Małżeństwo to zostało w r. 1934 uznalle prze'!: sąd w Medjolanie.
Głównym tematem rozprawy było.
sprawa kompetencji sądu, gdyż ks.
Pszczyński domaga się zatwierdzenia
wyroku s~du niemieckiego. Sąd okrę
~owy uznał się za kompetentnego i
wyznaczył nową rozprawę na 9 wz~lęd
nie 12 października.
Druga rozprawa o alimenty dla
Bolka hr. Hohberga została odroczona. również do pa,ździernika b. r. W tej
sprawie dopuszczono świadków na 0koliczność,
że stary ks. Pszczyński z
powodu trudności materjalnych nie
moŻe płacić synowi 6 tys. zł miesięcz
nie, natomiast chce mu dać 3 tys. zł.
Stary książę llsiłownł dowodzić, że syn
żyje zbyt wystawnie. (w)

go ogrodowi zoologicznemu w NeapoItL

Red. Zajączek
przewiezilony do szpitala
z Bielska donoszą nam:
Doszła wiadomość do Bielska, Ze w
tych dniach został w stanie groźnym

z Berezy Kartuskiej przewieziony do
szpitala w Kobryniu red E. Zajączek,
prezes zarządu okręgowego Stron. Narodowego na Podhalu. O losach p. Bartyzela brak wieści.

Prowokacyjne ulotk')

c h o d z i e ż.

(Tel. wI.)

W ponie-

działek po południu aresztowano tutaj

b. książkowego kasy chorych p. Wawrzyniaka pod zarzutem kolportowania w okresie przedwyborczym niclegalnych ulotek, uwłaczaję.cych miejscowemu staroście p. Siekierskiemu
oraz noszą.cych charakter antypaństwo
wy. Ulotek takich, pisanych na maszynie, ukazało się podobno tylko kilka i dostały się one do rąk policji.
Na skutek pojawienia się tych wła
śnie ulotek dokonano w Chodzieży licznych aresztowań. Aresztowano m. in.:
prezesa powiatowego Stronnictwa Narodowego p. Gapińskiego, kierownika
kola S. N. p. Paluszkiewicza oraz człon
ka koła S. N. p. Morzewskiego. Ponieważ podejrzenia wobec aresztowanych
pod zarzutem wydania wspomnianej
ulotki okazały się bezpodstawne, zostali oni wypuszczeni na wolność. policja zaś prowadziła dalsze dochodzl3nia w kierunku wykrycia sprawców,
W rezultacie aresztowano P. Wawrzyniaka. który przyznał się do winy wydania ulotek, podlszywających się pod
firmę Stronnictwa Narodowego, i 00dany został do dyspozycji s~dziego
śledczego.

Aresztowanie p. Wawrzyniaka wy-

Wyc:eczka
kllleJalZY niemler~ki'ch
War s z a w a. (Teyl, wł.) 30 wrzedo Warszawy masowa
wycieczka kolejarzy niemieckich, którzy przyjadą specjalnym pociągiem. Na czele jej stać będzie generalny dyrektor pailstwowych kolei niemieckich
Dorpmueller, który przed wojną zajmował stanowisko dyrektora kolei k!ł.
towickiej. Wycieczka odwiedzi Warszawę, Kraków, Lwów, Gdynię i Wilno. (w.)

wołało w kołach .. śanacyjnych" kon-

sternacj~, gdyż stał on na usługach
jednej z grup B. B. w Chodzieiy i był
używany jako narzędzie do walki z
przeciwnikami politycznymi.

śnia przybędzie

MIędzynarodow,e
mist,rmstwa strzeleckie
R z y m. (PAT). Na strzeleckich mistrzostwach świata w Rzymie w konkurencjach zespołowych w strzelaniu
z wojskowego karabinu włoskiego na
300 mtr. drużyna polska osią.gnęła
1951 pkt. przed Franeją (1910 pkt.),
Norwegją (1906 pkt.) i FinlanJją (1891
pkt.). Jakie miejsce zajmą w ogólnej
klasyfikacji Polacy, nie jest jeszcze
wiadome, gdyż Węgrzy, Włosi i Szwajcarzy nie ukończyli jeszcze strzelania.
Z drużyny polskiej najlepszy wynik
indywidualny uzyskał Rutecki 413 pkt,
2) Brzosek 403,3 pkt. W konkurellc~ach
indywidualnych Brzosek w strzelaniu
z karabinu wojskowego prowadZi zarówno w pozycji leżącej (158 pkt.), jak
i klęczę.-cej 142 pkt.

Awantury żydowskie
War s z a w a. (Tel. wł.). Tłum bp.z
robvtnych Zydów zebrał się przed 10·
kalem gminy przy ul. Grzybowski~j,
żę.dając natychmiastowej wypłaty zasiłków świątecznych. Ponieważ na żą
danie zwlekano z odpowiedzią, tłum
zasypał lokal gmIny gTadem kamierti,
przyczem wybito kilkanaście szyb. Po
licja uesztowała siedmiu demonstrantów.

Min. oświaty Rzeszy wydał zarząd z&nie, MV przy zakupie portretĆ'w kanclerza.
Hi.tlera dla niższych klas sz'kól ludowych
wy'bierano tylko takie portrety, na których kanclerz przedstawi9ny jest w towarzy'Sltwie dzieci.

*

Szwedzki król Gustaw powra('ająl' z
pol-ow81lla na łosie. spacll z konia, który
ugrzązł
w trz~sawisku. Król ulegl kontuzji lewego ramienia.

* prawdo:podobieńWedl'U!g wszelkiego
stwa odlbędzie się w niedzielę inauguracja.
połączenia kolejowego mi~dzy Rumunją, i
Sowietami przez most na Dniestrze.

*

Wszelkie nndziełe uratowania 9 o~ób
kutra rybackiego "Skell'npss". który rozbll się o Elkały Speeton Clift w pobliżu Bridlington, znikły.
załogi

*

Amerykański intynior Benjamin Kin~
pobił
światowy
rekord wysokości na
w/)dnopłatowcu, wznosząc się do 4876 m.

*

Minister litewski Lozorajtis zapewnił
premjt>rIl. Lavala, że dekrety wydane w
związku z wyborami ,,.. Klajpedzie, w nlczem nie narut;zaja, statutu kłajpedzkiego.
Podobne oświadczenie złożyli prawn:cy
trzech mocarstw po dokladnem rozpatrzeniu dekretów.

*

W najbliższych dniach ma wyjechać
do Polski na polowanie ambaf'ador n ibbentropp. W Niemczech ma po'ować premjer Geom.beos, zaproszony przez Goeringa.
W Londynie

*

został

olbrzymi pożar'
Gmach całkowicie

wybuchł

7-plętrowego

gmachu.
zniszczony.

*

W zwi,\zku z obecną sytuacje, m'~dzy~
odbywa fli~ od pcwne!l:o czatlu
staja ucieczka zlota z V:ucopy do \meryid.
nal'odo,~·q,

!!!trona I

=

ORĘDOWNIK,

sobota, dnfa 28

wrte~n'&

1935 -

Numer !23

Ludzie z niep,rawdziwego zdarzenia...

Pu~li[lne Irinie wiró~ "Iiniturów" JUlnaÓlki[~
p. Aptłlonjusz Baslński, podnIósł szereg
zarzutów przeciw autorowi prac o powstaniu wiel~opolskiem, p. Wieli'czeeWieUczkerowi - Sąd do'puśclł przep~owadzenie dowodu prawdy

Redaktor b.

ciężkich

"P,rzeglądu Poznańskiego",

W grudniu ub. f. na zebraniu Tow&. rzystwa dla Badań Historji Powstania
Wielkopol,s kiego podnieSiono szereg
ciężkich zarzutów prze.ciw p. Zygmuntowi Wieliczce, autorowi prac o powstaniu wie lkopo Iskiem. i odmówiono
pokwitowania zarządowi. Sprawozdanie, które ukazało się w niewychodzą
cym już 1)Przeglą.dzie Codziennym" p.
n.: "Skandal na zebraniu Towarzystwa
dla Badań Historji Powstania Wielkopolskiego zawierało podniesione przeciw p. Wieliczce na zebraniu zarzuty.
TreściQ. artykułu czuł się p. Wieliczka
dotknięty i wytoczył skargę prywatnokarną o formalną zniewagę.
Oskarżony red. Apolonjtl:sz Basiński
oświadczył przed są.dem, że zarzuty.
dotyczą.ce Wieliczki, są prawdziwe, a
sprawozdanie podał zgodnie z jego
przebiegiem. Oskarżyciel wystąpił z
Towarzystwa dla Badań Historji Powstania Wielkopolskiego, odmówił mu
wyjaśnień i oświadczył, że oczekuje
wytocz.enia skargi. W artykule "Przeglą.du Codziennego" były zarzuty, że
Wieliczka nie jest oficerem, i że został
zdegradowany oraz zas~dzony na pół
roku więzienia. Red. Basiński słyszał
to m. in. od p. Konstantego Janickiego, który wówczas eskortował Wieliczkę z Ostrowa do Poznania. Ponadto
było w artykule twierdzenie, że Wieliczka jest Zydem i nazywał SIę dawniej Wieliczker.
Zapytany o motywy, które skłoniły
oskarżonego do napisania artykułu,
oświadczył on, że działał jako członek
Towarzystwa i z obowiązku publicystycznego. Jako piłsudczyk był przekonany, że do obozu prorządowego wcisnęli się ludzie bez przekonań proną.
dowych, których, zdaniem je3"o, należało usunę.ć. Między innemi oskarżony
dołożył te,ż starań, by usunięty został
naczelnik województwa Macko. Chciał
usuną.ć również Wieliczkę z Towarzystwa.
Ustą.pienie Wieliczki z Towarzystwa dla Badań Historji Powsta'1ia
Wielkopolskiego nie było jednak róWnoznaczne z usunięciem się jego z areny publicznej. Z poręki mjr. Palucha
Wieliczka otrzymał stanowisko w przymusowej administracji dóbr księcia
Pszczyńskiego, procesującego się, jak
wiadomo, z rządem polskim w Lidze
Narodów. Nie chcąc, aby oSoba Wieliczki mogła utrudnić ewentualnie
przed's tawicieJowi Polski przy Lidze
Narodów jego pozycję, oskarżony uważał, że konieczne było publiczne naświetlenie roli Wieliczki.
Na nowym terenie na Śląsku Wieliczka nie był znany i mÓ1ł tam znowu
wypłyną.ć wśród powstańców. Oskarżony .nadmienił , że Wieliczka był przewodniczącym refe,r atu odznaczeń. Był
bardzo ustosunkowany i cieszył się poparciem wpływowych osób, m. in. wicewojewody Kauckiego.
Na zapytanie przewodniczącego sę
dziego Ostrowskiego, czy oskarżyciel
prywatny Wieliczka był oskarżonemu
znany, red. Basiński wyjaśnił, że nie
znał Wie.Jiczki osobiście i nie miał z
nim żadnego zajścia. Natomiast red.
Basiński przypomniał, że w Jarocinie
mówiono w r. 1919 o pojawieniu się
tam jakiegoś oficera austrjackiego w
mundurze oficera wojsk wielkopolskich. Ten oficer był tam przez pewien
czas, a późni~j w Jarocinie mówiono,

Wyrok na zakonnice

w Nlem!czech
B e r l i n. (TeL wł.). W ptooeSle O
dewizowe przeciw dwom
siostrom zakonu Najśw. Serca Jezusowego w Miltrup s(jJd przysi,ę,głych ogło
sił w środę wieczorem wyrok, skaiuja,cy główną, os karż,oną, prz-elożon.ą, klasztoru Elżbiet~ Schulte-Mesum na rok
więz i enia i 30 tysi-ęcy marek grzywny.
Współoskarż,ona,
zastępczyni
Teresa
Dreier skazana została na. 7 miesięcy
więzienia i 10 tysięcy marek. Jednonadu.życia

cześnie sąd!

orze'kł

zajęci& ł5 t)'lSięcy

mar&k na ri'!eez ska.rbu państwlt óru
zabezpieczenie nałoi,()nych g.rzywien na.
majątku ~aszoomyt.'\.

iż rzekomy oficer austrjacki był fryzjerem i Zydem .
Przybyły na rozprawę z Pszczyny
w towarzystwie adw. GaIińskiego 0skarżyciel prywatny p. Wieliczka nie
odparł zarzutów.
Obrońca oskarżonego adw. Dziembowski, wskazując na interes prywatno-publiczny sprawy, wniósł o dopuszczenie dowodu ze świadków, który

też sąd dopuścił. ' Jako świadkowie na
przyszłQ. rozprawę, którę. sę,d wyznaczy z urzędu, zostanę. powołani prezes

Towarzystwa dla Badań Historji Powstania Wielkopolskie.go dr. Surzyń
ski, dawniejszy skarbnik ks. prałat
Wilkans i b. sekretarz, a obecny skarbnik dr. Kazimierz Bros8.
Na ławach dla słuchaczy widać było
wielu b. powstańców.

Mimo zapewnień zgóry - jak np.
ze strony kanclerza Rzeszy Hitlera niemczenie nazw polskich nie ustaje.
Ostatnio na Warmji zmieniono kilka
nazw polskich na niem ieclii e.
Bez komelltal'zy'.

Krakowscy"lubownlcY"
kwiatów
I{ rak ó w. (TeI. wł.) Kierownik
krakowskiej szkółki ogrodniczej miejskiej doniósł organom P. P., że w jednej z ostatnich nocy nieznani sprawcy
skradli na szkodę szkółki 120 krzaków
róż.

O:elenaci urzędników
w ministerstwie

War s z a w a. (Tel. wł.) .

stowarzys:r.eń

urzędniczych

Del~gaiCi

w Polsce
przyjęci zostali na audjellcji przez ~i
ceministra spraw wewn. p. SIedleckIego.
Delegacja poruszała m. in. sprawę awam:ów urzędniczych, które miały w
roku bież. odbyć się w lipcu, lecz dotąd nie nastą.piły. W
sprawie tej oświadczono delegacji, że awanse te na.stą.pią, termin ich jednak nie jest z:t:Iany. Pozatem omawiano sp~awę wpisów
D ą. b r o waG Ó l" n., 26. 9. W Dę. nik okręgowy S. N., p. inż. Lachowski. szkolnych dla dzieci urzędników, miePo odbytej dekoracji p. inż. Mianow- szkających w miastach, gdzie niema
browie Górniczej w sali Ogniska odbyski ze Ślę.ska wygłosił referat o obec- gimnazjów państwowych i gdzie rwobec
ła się uroczystość dekoraeji mieczykami Chrobrego 14 członków S. N. z kola nem położeniu Polski. Odśpiewaniem tego korzystaję. one ze szkół prywatHymnu Młodych zakończono pierwszą nych. Poruszono ponadto sprawę
Dąbrowa-GÓrn.
część uroczystości.
W drugiej części ulg
Uroczystość dekoracji
zagaił kiekolejowych,
przemianowania
rownik okręgowy S. N. p. inż. Lachow- uroczystości odbyła się skromna wie- UJrzędników pl'Owiwrycznych t konski. Następnie przemówił do członków czerza, w ramach której przemawiali traldowych na stałych i t. p. NaoS. N. kierownik koła p. mec. Lisiewicz, pp. Zych i Lalewicz, wzywając Mło gół uzgodniono szereg postulatów,
dych do pracy dla Vv'jelkiej Polski.
da.ję.c krótki zarys ideologji Obozu Naprzyczem w sprawach tych ma odbyć
rodowego. Dekoracji dokonał kierowsię jeszcze jedna konferencja.
W zwię.zku z pogłoskami o redukcji
uposażeń przedstawiCiele urzędników
maję. domagać się autorytatywnych oświadczem od
ministra skarbu Zawadzkiego, u którego odbędzie się osobna audjencja w tej właśnie kwestji.
Sąd ska~al C~eslaul a Kat'wańsl~'ego ze Skierniewic na t'ok

Urocżysłość

narodowa
w Dąbrowie Górniczej

KU

W mrowisliu
więzienia

iż są,d nie zarządził rozprawy niejawnej, woźny nie wpuszctlał publicznoci na salę sądową, za wyjątkiem "swoich" ludzi. Do późnego wieczora pod
na,cję, ponieważ Karwański był człon . oknami i w korytarzu są.du gromadzikiem B. B. i radnym Skierniewic z ła się publiczność, czekaj~c na wyrole
Skazanie Karwańśkiego na 1 rok
Hezpal·tyjnego BlokU.
.
Skandal początkowo starano się za- więzienia i 3 lata pozbawienia "I>raw
obywatelskich i honorowych, wywołał
tuszować, l~cz ponieważ zrobić się tego nie dało, robiono wszvstko, aby w szeregach miejscowej "sana.cji" duże
sprawa nie nabrała rozgłosu. Pomimo) poruszenie.

Skierniewice, 26. 9. Wyrok w
procesie urzędnika skarbowego Czesława I{arwańskiego
wywolał \V szeregach mie~scowej "sanacji" konster-

(i~ika

dala Polaków wNiem(le(h

"
f k
B
W zmo~ona fala pr~eślado'Wań - Zna'm ienne a ty ez
. komentarzy
P o z n a ń, 26. 9. Każdy dzień ptzy- niu sIę "podobMgO" przestępstwa w

nosi nowe wie'śc1 o wzmożonej fali
pirze'ś laclowań Polaków, zamieszkałycb
w graniclłJch państwa niemieckiego.
Fakty, które podajemy poniżej, wyraźnie stwierdzają, jak traktuje się Polaków w Niemczech, mimo ofiCjalnej
"przyjaźni" polsko-niemiMkiej i mimo
polityki ustęp.s'tw, stosowanej wobec
mniejszości niemieCkiej u nas.
Jak wiadomo, rok rocznie tysiące
dziei:i niemieckich wyje:tdźa z Polski
na ko]onje letnie- do Niemiec. To samo
ma miejsce w odniesieniu do dzieci
polskich z Niemiec, wyjeżctżająJcy-ch na
takież kolonje do Polski. Cała ta akcja
wysyłki dzieci na kolouje opiera się na
wzajemności.
Zainteresowane w Obll
krajach towarzystwa udzielaję. sobie
wzajemnie pomocy i llłatwień.
Tak było porzynajmniej do niedawna. Ale od 2 lat sytuacja się ~ntownie zmieniła. Ostatnio w Niemczech
wyraźnie szykanuje się dzieci,
które
spędzają waka<lje w Polsce. Specjalnie
szykanuje się dzi~cl na. wsi. Władze
i organizacje na,rodowo-socjalistY'Czne
starają. się rodzicom "wybić" gTUIIltow-1
nie z głowy wszel'ką. myśl o pow"t6rze-

Zydnwski m.agazyn

fałSZYWYCh pieniędzy
wł.) . Przed krak..
ęę..dem okręgowym stanęła szajka oszustów, których zajęciem jest pu.szczanie w obieg fałSZYWYCh pieniędzy.

l{ rak ó w. (Tel.

Sam sposób w jaki up~awiali swój
r>roceder nie jest ciekawy. Bardziel 1ntffi'esu j ącym jest fakt, że na [) osób na.leżq,cych do występnej "spółki" 4 jest
wyznania mojżeszowego. Sę. to fryzjer
Abraham Drukier z Czortkowa, komiwojażer Mordka Bornstein z Wodzisła
wia, Machela i Rajzla Olmffi' z Krakowa, oraz niejakM Janina Kuliś, z
Warszawy.
W czasie rewizji znaleziono u nich
134 sztuk 5-złotówek, 25 sztuk dwuzłotówek i 8 sztuk lO-złotówek, oczywi-

ście fałszywych.
p:r-zyszłym roku. Takę. monetę. odpła.W to.ku rewizji i śl~ztwa Bor:t~
caję. Niemcy lojalne wypuszczanie co I stem .us1ło,:vał dwu~r~tme. pr~ekuI;nc

roku dzieci niemieckich z Pol,s ki na funkclonarJuszy POhCJI, of1aru]ę..c lm
kolonje do Niemiec.
po 300 zł. za umorzenie .dochodzeń
Wiele wy,siłku położyli Polacy na l wrzucemt') dowodów ~o WIsły.: .
Ślą.sku Opolskim nim wywalczYli sobie
Wy:ok na. zbrodmarzy panstwoprawo założenia i utrzymywania gitn- wych Jeszcze me zapadł.
nazjum polskiego w BytomiU. Oczywista, że ze strony niemieckiej stosuje
się ostatnio metody,
które w dużej 1\7
mierze uniemożliwiaję.
kSztałcenie J. Y
młodzieży pols'k iej w tern gimnazjum.
Szanowna Redakcjo! '
Oto pl'zylclad jeduej z takich metod.
Najpopularniejszą osobą. w
KielDo gimnazjum w Bytomiu zgłosił się
cach jest obecnie przedstawiciel "l{uchłopak z Mazur. Z tym momentem rodziców jego na Mazurach zaczęto szy- rjera Porannego", p. Wacław Śledziń
ski, autor sensacyjnych artykułów bokanować na wszelkie sposoby.
W dniu 15 września w Purdzie na jowych, drukowanych w "Gońcu KieWarmji odbyły się wybory do zarzę.du leckim", wydawanym w okresie przedkościelnego. PopIrzednie wybory, które wy'borczym. Pan ten, o którym niejeprzyniosły' liście polskiej zwycięstwo, den ra.z pi' sał "Orędownik", cieszy się
zo,stały unieważnione.
W ostatnich w Kielcach "wzięciem" u sfer "sanawyborach listę polskę. zwalczano m. in. cyjnych" i jest prze'z nie hojnie... poulotkami z napisem: "Kto głosuje na pierany. Ponieważ sam jest młody
listę polskę.
jest wrogiem państwa. (21 1at) ,,~óra" przeznaczyła go do
spraw młodZieżowych i stąd jest preGłosujcie na listę niemieck~1
Chłopi
zesem
"sanacyjnego" Z. P. M. D. (mlo-i kobiety' nie cheą być 'WTogami pań.
dzież demO'kratyczna).
stwa".
Pan Śledziński, z wrodzonym tupetem i be,zczelnością zabrał się ostatnio
do akcji, zdą.żają.cej do rozbicia Katolickich Stow,arz)'lszeń Młodzieży w
Kielcach. Kto aranżuje. tę akcj ę - my
dobrze wiemy. Są, to ci sami panowie,
Niniejszem mamy zaszczyt zakomunikowa6 P. T. Pub1iczno~ci,
którzy za przedwyborcze artykuły p.
że wielkim nakładem starafl. i kosztów udało się nam zdobyć
Śledzińskiego "ofiarowali" mu... 2.500
zł! Katolickie społ{'lczeństwo kieleckie
wyłącznego wyświetlania w Łodzi
zna dobrze p. ŚI~dziński'eóO z powo'c}u
rozgłośne arcydzieło filmowe, osnute na tle wspaniałej sztuki
jego "działań" przeciwko J. E. ks. Biskupowi Łosińskiemu i datego z oburze,uiem patrzy na jego "dział:mość",
A. Scbnitzlera pt.
(Liebelei)
popieraną. przez najwyż s ze sfery "saO dniu premjery nastąpią oddzielne zawia.domienia.
nacyjne",
Z poważaniem.
Z powabnietn
Jerzy Siepicz,
Dyrekcja kina "RIALTO"••
maj or w st. sp.
K i e J c e, 25. 9. 1935 f •
;
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KOMUNIKAT.

do

"M I L O S T KI"

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

a odk ry t ce

. tqumer 223
2
Wrzesień

Piątek: Pr~eni'!6. św.
Stanisława

Adre!
re~ak[ii i adminiUra[ji W19d1t
telefon redakcJI I
J,75..55
admiDłstracji

Piotrkowska 91
GOchiD)' przy jęć dla interlHlltłhr

od 10 -12
&!

NOCNE DY2URY APTEK
Nocy dzisiejszej dyżurują apteki; Koprowskiego. Nowomiejska 45. Prawkowskiej. Rrz~
zińska 56. Rozenbluma . Śrórlmiejska 21 ,tydowskaJ. Bartoszewskiego. Piotrkowska 95. Skwarczyńskiego. Kątna 54. Czyńskiego, Rokiem8ka

53.
Pogotowie - tel. 102-00.
Straż orniowa tel. 8.

ŁÓDZKIE
Teatr Miejski - 8.30 wlecz. "To wiQcej n111

TEATRY

miloM".
Teatr Popularny skomplikowane"_

KINA

8.15 wiecz. ..~Ycie jest

ŁÓDZKIE

Adria·Metro - "Zuzu",
Corso - "Złodziej serc",
Capltoł .. N'pdoko1'!.czona symfonja'·.
Czary •. Tc;bc;ggan",
Mewa - ,.Symfonia zycla".
Miraź - .. J".tf'm zh'n<riem",
Mimoza - "Antek policmajster".
Ludowy - .. Dziewcz/lta w mundurkach".
Oświlltowy .. 'King - Kong".
Palare ~ .To luhią m'lźcz)'zni"
'Przedwiośnie .. Nie chcę wied:t!~ kim jesteś"

Stylowy RakIeta Zachęta -

.. Milog~ kozaka".
"Chłopcy z (:Iacu boiu".
"Miljon na ulicy".

NOTU.lEMY

OR~POWNT'K. BO}jOla, ania

28 wneAnła 1935

=

Stro1'ła S

Bezprawne żądania żydowskie

Kalendarz rzym.-IEat.

Sobota: W acta wa. kro t m.
Kalendarz słowiańsld
Piątek: Damiana
Sobota: Wacława św.
Słońca: .....sctód 5,45
zachód 17.41
Dl1.lgoŚć dnia 11 g. 54 min.
Księżyca: wschód 5,~
zachód 17,03
. Faza: nów o godz. 18.

=

Odgradzają się

od społeczeństwa, choć krzyczą przeciw ghaUu

tud7iei ogranicza lekcje religji, prt;ez
co uniemożliwia się eglystencję nau·
czycielom religji, płatnym wyłącznie
za godziny wykład ów_
ŻydZi domagają się
ścisłego przego.
W UChwalonym pod adresE:'m kuraCh8Jl'akterysty<;zne jest, że na konfe- toryjnych władz SZKolnych wemorjale strzegania p1raw szkolnictwa żydow
rencji reprezentowane były zarówno Żydzi podkreślają., że o5tatmo syste- skiego oraz wydania zarządZali. w kieorganizacje sjonistyczne, jak i socjali- matycznie uszczupla się szkolnictwo runku zwiększenia liczby godzin lekstyczne, tudzież ugodowe, współpracu żydowskie, umieszcza dzieci żydowskie cyjnych religji, by przez to poprawić
w ogólnych szkołach powszechnych, sytuację żydowskiCh nauczycieli reliją.ce z "sana.cją...
jednakże uchwały
gji. WkOllCU Żydzi pi-otestują prt.,eciw
rozmieszczaniu dzieci żydowskich w
klasach '\uaz z dziatwą polską.
Nie mamy nic przeciw odgrauiczeniu Żydów od Polakó\\', jednak dziwne
musi wydać się, iż Żydr.i; ktÓTZy każdą,
próbę odgraniczenia ich oJ społeczeń
stwa rdzenne.go nnzywa'ą nawrotem
do średniowiecznego glletta sami tak
zaciekle walczą o utnymanie od1rębno
ści.
Prąd w Łod~i ma potanieć dopiero o·d ••• L styc~n·;a L086 r.
Ponadto dodać należy, że Żydzi nie
Ł

ó d t, 26. 9. Na odbytej w

Łodzi

międzyorganizacyjnej konferencji ży
dostwo łódzkie zajmowało się kwest ją.
szkolnictwa powszechnego ży lowskie·

za.padały jednomyślnie, co wskazuje,
że gdy chodzi o wystą.pienia przeciw
Polakom, Żydzi solidaryzują się bez
względu na zapatrywania polityczne.

Kpinv elektrowni łódzkiej
z konsumentów

ile istniej ę. nadzieje osiągnięcia: jakichkolwiek korzyści z tego tytułu. W
odniesieniu do elektrowni łódzkiej zachowuje ona szczególnie dziwnę. rezerwę, gdyż naj mniejsze słowo krytyki mogłoby pozbawić ją. wielu tysięcy
złotYCh rocznie, otrzymywanych z elektrowni w postaci ogłoszeń i t. p,
Ostatnio żydowski "Głos Poranny"
Zdobył się na taki oto naiwny w swej
treści "dowcip":
"Mamy do zanotowania bardzo
pOCieE!zający Objaw, który ogół naszego społeczeństwa powita napewno z radością..
Elektrownia łódzka postanowiła
obniżyć cenę prQldu w kate,gorji najwyższej, t. j. prQd świetlny o 5 gr
na knOwacie.
Jest to o tyle pocieszające, że obnitka ta nastąpiła bez żadnego nacisku, bez skarg ze strony konsumentów. a jest powodem akcji, któr, prowadzi obecnie nac~elny dyrektor elektrowni łódzkiej, b. min.
Tołłoczko.
.
Po śmierci dvr. Ulmana.. min.
Tolloczko z.aczął dążyć do obniżenia
ceny prądu drogę. pocz.ynienja pewnych os,zczędności.
Jak widać, nie była to· czcza 0bi~tbica ze strony min. Tołłoczki,
gdyz obniżka
prądu
nastąpiła
wkr6tce. Data, od której zostanie
obniżona taryfa,
będzie ogłoszona
przez elektrownię. Podobno nastą
pić m.a od 1 stycznia."
Jeżeli 2ydki z "GłOSU Porannego"
ehcą, juź koniecznie bujać to ni~ch
bujają. swych krzywonosych czytelników... Twierdzenie.• że "obniżka prą
du nastąpiła ber. żadnego nacisku, bez

żadnego p'ra~\,(l

do

odrębnych

pozbawiona krzty prawdy, Żydowski szkól, a jedymo dobrej woli władz rzą·
"Głos Poranny" w usłużności swej dla dowych zawdzięczają. to, co obecnie zoelektrowni połknął świadomie takie stało im p!fZyznan.·'. (k)
fakty, jak: zebrania protestacyjne w
sprawie nadmiernej ceny za prąd,
kampanjQ "Orę-downika" w sprawie
obniżki cen, stanowisko Izby Przemysłowo-HandloweJ i t, d.
Dziennikowi
W czasie 1'0zhi61'ki domu przy ul. Podrzeczżydowskiemu oczywiście wstyd przynej 12 wnie-sionego bez plańl1. waląca i~ ś~ian;l
znać, ii znalazło się na gruncie ł6dz
pnygniotla robotnika Broni~lawa Szcz~snego.
kim pismo niezależne, które miało od- który w Gtanie ciężkim przewieziQny zoo·tal do
wagę wystąpić przeciwko harcowi e~ szpitala.
lektrowni łódzkiej, pOdnoszę.ć jedno*
W majlltk\1 Charlupia, \>llasowć Jana Ciecześnie pOstulaty sz(!rokich rzesz drobszczyna.
od
lokomotywy
wybuchł poilar atonych konsumentów prądu.
doly. poczem o,rrień przeniósł ",j~ na sąGiadnjllce
W notatce wspomni.anego pisma zagrody wiej,~kiej. Mimo ratunku spłOMło 9 dożydowskiego znajdujemy jeszcze fakt,
mów oraz budynki i norzęnzia gosponarcze. Stra·
który wymaga osobnego omówienia. ty Obliczono na lJi2.600 zł. Pozootało bez daehu
g/owij 1.1 ro(lzin. \Y czasie akcji ratunko- Zapowiedziana ta obniżka ceny nail
wej zostali cięiko poparzeni dwaj robotnicy
prądu ma nastąpić "podobno" dopiero
rolni, których przewieziono do szpitala.
z dniem ... 1 stycznia przyszłego roku ...
Czytamy i przecieramy oczy: czyż to
Onegdaj zosf al znkortczony siraj!. czeladni·
możliwe?
Dopiero od 1 stycznia? A ków w stolarniach. \Y wyniku rokowal'i. prodlaczego 11 ie wcześniej? Widocznie wadzonych z il1~pck('ja pracy zORta!1l po(łp;~a
na umowa zhiorowa. która dotychcza.owe waprośby i protesty "szarego konsumenrunki czela,ln'ków zwi(,l<Hzn od 10 do 30 prota prą,du" nie miały tej siły, by zmięk C('Ilt.
Do pracy przystąpiło okolo MlO czeladczyć serce mIędzynarodowej
spółki. .. ników.
P. dyr. Tolłoczko, de,cydują,c się na obniżkę cen. prądu,
winien zdawać soKonfel'('ncja. odbyta w sprawie likwidacji.,
bie sprawę z tego, że naj silniejszym 0- t1'\\'ającego od kilku tygorlni strajku czeladni,
kńw
krawieckich. zatrudnionych u chałupnibl
kresem lwnsumcH energji elektrycznej ków nie
clała wyniku.
Chałupnicy oświadczyli ,
są "'la,śnie miesiące jesienne i
gru- że nie mogli poil'wyi;szyć zarobów czeład
dzieI1.
nikom. alhowiem nie otrzymali za zalegle zamówienia należnych im prac za j'ednostki, gdyż zoJe-,żeJiby elektrownia łódzka miała
one nawet obniżone. Czeladnicy zaś nie
szczery zamiar pójść na rękę najbied- ..,tały
o,lstepujll od swych żądań tern bardziej, 7.e
niejszej warst\·vie społeczeństwa łódz płace i-ch są niewsP6lmiernie niskie.
kiego - to właśnie w tym czasie powinna. zastos'()'wać obńiżkę ceny prądu.
Ale czy wogóle d()jdzi~ do obniżki? Na s.·eb'r nym, ekranie
Doniesienie pisma ŻYdowskiego jest
pOdane w tej formie, że niema w niem
"Złodziei
nic kónkretn~go ... ,.podobno zniżka ma
nastąpić od 1 stycznia".
Równie dobrze możnaby powiedzieó, że od 1
Kino "Corso"
stycznia 1950 roku ...

.

Wkilku

oddziału
Komunalnej
Kasy
miasta Lodzi. Jak lIi4l dowiadujemy. Komunalna Kasa Oszczw1ności miasta
ł,odzi przystp,Pt)je w l1ajbli7.~ym czasie do uruchomienia od(lzia!u przy ul. 1'l)mor~klej 3. Proje.ktowany oddzial obejmować bedzie operacje
bierne R mianowicie przyjmowanie i wyp/atl)
wk/aflów oszczędnośoiowych. otwierallie rachunków c21ekowycb OrlJZ inkIIso wehli. Nowy
ten objaw ekspan",ji lIlstytn('ji. której poplIlarno~ć w~ród szerokich sfer naszego mial;ta co'raz bardziej w7.rasta. należy powitać $ uznaniem. W ciągu ostatnich dwóch lat m1enśmy
sposobność do zaznaczenia po"zcze~61nyeh etap6w rozwoju Komunalnej KMY Oszcz<ldno~ci
miasta Łodzi. Ogólna suma bilansowa. nie licząc sum poza bilansowych z kwoty 2000000
zł w/g stanu z dnia 1 stycznja 1934 r. w21rosła
do Sumy 5000000 zł wig stanu z dnia 1 września 1935 r. W tym Samym czasie wkJaf1;<, i rachunki czekowe wzrastajlł z sumy zł 1800 000
do' sumy zł 4300 flOO. a ogólny ohrót za I·~:te
pÓ'Jrocze 19M r. r>rzekrać:tll !Sumę 43 miliony z/otych. Nie wątpimy. ze jak w maju 1934 r.
przeniesienie biura Kasy do własnego /tmftt'hu
przy uJ. gw. Andrzeja S pociągnęłO za sobą wYbitne wzmożenie tempa wzrostu operacyj. tak
i obecnie otwQrzenie oddzialu. który będ1Jie
(}bslugiwal pólnocną częŚt~ naszego miasta i sto·
nowi! poważne udogodnien;e dua mieszkaiicliw
poblisk'ch dzielnic. zaznaczy się pooohnemi objawami. kt6rych działanie znowu przyśpieszy realizaCje dalszych zakrOjonych na szerszą skale
projektów, Mamy tu w pierwszym rzęozie na sówki i wygtas7llInle podburzających pnemó27-29; milka pszenna Ie 26-27: otręhy pszenmyśli sprawę otwonenia przez Komunalna Kane 8-8.25; otręby 2lytnie 7.75-8 ; otręby gruhe
se Oszczedności miasta Łodzi zakłt'ldu zaSt8W- v.ieI1. oraz wznos7.enie okrzyków. (k)
8~.25; rl\(>pak 40-41; mnkuch łni~ny 16.50niczego (lombardu) o czem już wspomniał w wy2!n6w budynek mieszkalny pod obserwaejll
17,50; makuch rze:l'>akowy 14.50- 15.50: gro'ch
dziale udzielonym prasie tymczasowy prezydent
włndz budowlanych.
Inł.ólpekcja Budowlana 0Viktoda 30-32.; śrót. Soja 19,25-20.50; mak
G1azek,
trzymała zawiadomienie( że dwupięt.rowy muroniebieski 45-41; rz,.pi,k 36-37.
wany budynek mieszkalny przy ul. Braterskiej
U~posobienie spokojne.
Teatr MieJskI. W piątek I sobotę. o godz.
należący
do Wlady;;la wa Trafalskiego za20.80 nowy przeb6j Teatru Miejskiego, kt6ry 10.
1"1'02;011, jest w górl1!'j konuygnadi, amianowi·
dzięki swej barwnej treści i wybnrnej grze caKRONIKA SPORTOWA
lego zespołu zdobył z miejsca zasłużony 8ukces: ('i~. iż G-tropy nad mie~zkanillllli drugiego pietra
Lórłf tla dwóCh frontlłch. Jak już pOkr6tce
tl1dzież strych. a nawet stropy piprw€zc>go pip,·
obyczajowa sztuka Bus Feketego "To więcej
tra, wskutek prz~gnlcia belek. całkiem z{)stały J(jn(Jsili~my. VI ń,a(lchód>'4Cą niedziplę Orlbęrlzie
niż mHo§ć".
W sobotę. o godz. 16 powt6rzone
się
na stndionie sportowym L. K. S. rłr.:et'i
zniezczone i trzymają sie jedyn.ie nll. prowizozostaną dwa arcydzie!a Stanisława 'Wyspi!lń
skiego .. \Yarszawiank8" i .. Sędz:owie", Przed- .tycznych pOdpórkach gtoźąc zawaleniem przy sztafet. gd~ie zostaną pódrlane pr6bie pobicia
niekt6re rekordy okr~gowe. Prócz tego d.zień
większym ' wstrząsie. In6pek('ja po sprawdzeniU
stawienie to Przeznaczone jest dla m!odziety
szkolnei. Dla Osób nIe posiadających Matryku- «tanu bUdynku wyda odnośne zarządzenia. II 8ttafet będzie poniekąd pr6ba lek'koatletów
pned tr6jmecz~m Łódź _ Krnk6w _ śląsk,
nlp.~aleznie od tego skierowańY zostanie wnioły szkolnej bilety po cenach zrzeszeniowych do
.sek do staro<ltwa, o ukaranie właSciciela za za- który - jak wiemy - odbędzie sit: w Krakonabycia prW kasie.
wie. Ponieważ na ten sam termin przypada
niedbanie remontu. ('k)
Zarząd Tow, Kultury Katolickiej zaptaeu
również mecz Łódz - Kalisz w Kaliszu. prze·to Przed doŚĆ poważnem zadAniem stoi /ódzki
4<wyeh czlonk6w i sympatyktlw na "Wieczór dyKRONIKA GOSPODARCZA
sku~yjny". kt6ry odbędzie sie dnia 27 bm. (pią
Itwiązek. aby oba ze.spo/y ustalić motliwie jaktek) o gorłz. 20 w sali gimn. t. Pp.tkoWl!!kiej I
Eksport wl6klenniclIl., wu6sl. Zestawienia najsIlniejaM.
Macbi.słriej przy ut. Wólczańsldej IW. Na proekilPO:t3/tury Instytutu EksDortowego w Łodzi za
L6ilzcy bokserzY w Kalią7.II, Ł6dzki okręgr~m wieczoru I5kratlają Elle wiaclotności aktuallIierp~eń r. b. wykai'Juia pewną popraw~ w eksgowy związek hokserski chcąc prowincji udone z życia katolick!!'go. wyg'oszone prz~z KI!, Dorcle wyroMw wł6kienniczych. ohejmujacyCh Btępnić
oglądanie wartościowych mecz6w bokPrałata Szabel"ldego.oraz odczyt dyr. Maciń
zarówno p6łfabrykaty (przędze) jak i gotowe
skiego na temat "O czyunej ·foli Intelłgencji".
tka niny rótnego rodzajno oraz bieliznę, gotowe sel'l!lkich, w nadchodząc,! n.iedzl~lę organl.zuje
ubrania, reka wiezki, stoźki do kepeluszy. filce propalJnndow~ zawody ~»ęgclal'8k~e .w Kaliszu.
i t. p. W sierpniu r. b. wywieziono łącznie Wy- gdZIe 8PObk8~1\ .81e .drUZYllY. KaliskIego Klubu
KRONIKA POLICYJNA
robów włókienn!('z)'ch 722 290 kg. wartości Sportoweg? 1 ŁodZI. . DruzY'na /6dz.ka będzie
1;Yd?1 zwyrOdnialcy w Tomaszowie. W Toma- 3 925 000 zł por!('zas gdy w sietImiu 1934 r. Wy- ~kl.lloała Ble ~ na1!tęI?UJ~cYch . taw?dnlk6w: (poSZOwie 1\f~z. do przechoozącej ulicą Kazimiery
wielliono 692000 kg. wartości 38611 000 zl, Na d~Jemy ~azw1~k8 wedlug koleJ~ośr.1 wag) .. B~rtF. podszedł Rozenhlum Tobiasz i obiecując jej
uwage zasługuje wzrost 1I0śei wywozu, przy mak. KiJe.wsk! I~. KowalewskI, Wotl'li\lku:'W1CZ.
pracę. naml'wił jfl do odwieilzen!a gil w mIl!rÓwnoezE'snym flieznacznym wzroście wartości Dur~owsk1. Chllllehnys.kl, KrRSzews.ki l Kteryc.
szkan'u. W mie~zknniu znajdowalO ale jeszc'~e tpgOŻ wywozu. co jednak uzasadnia sil) spad- Drullyna lódz)<n wYJezdżó do Kllhsza w medzielę W gl>dzln8ch rannych.
czterech kohn,6w Rozen,l)luma. Jeden z ruch klem ceh na gotowe IIrtYkll!Y.
004 nIe w ]lorżądku II Krakowem. Jak ju~
Troicki Henryk rZl1cil się w pe\'I'nej chwili /la
:Nowo przesięblorstwa prżemy$lowe zgloszo- swego czasu podawaliśmy, w dniu 6 pa~rlziel'Kaziltl'ertl l~. i dokona! na niej gwałtU, Za
pl'zykill(lem zwyrodnialca chcieli P6j§~ I pozo- no w Łodżi w ciĄgu óst8tniel."O tygodnia. Na roz- nika minI $11: odbyć Iniędzymiastowy ml'CZ piłprawie komiJlyjnej urząd przemySłowy, po zba- karski POfilip,tlzy reprezentacjami ł"odzi i Krastali ohecni: S7,llja Wajnzybef, Szaja Pilger i
Fl'enkpl Henryk. Nllpadn'ęta oz:ewczyntl bro- daniu projektów tych przedsiebiOretw zatwier- kowa. Tyrrlczn.sem w tych dniach 11Bdeszło pidzi/
6 planów nowych fabryk, m. In. fa,bryki u- smo z Krakowa do wladz plIkarskich ł"odzl. w
n:ł8 sle. WZYWahlC pomocy, Okrzyki Jej us/ysze:! sll~ienzl I po§p:eS2yli z pomo~ą. z8wi8d8- ranek l pałArni kawy.
kt6rem Kraków odmawlają~ zawody. motywu.
m:aj;\c jedllocżegnie o zajściu polICję. która 1>0
je sw6j krok tem. i:b w dniu tym ł~. K. S. gra
z w:erleńSkim Hakoahem.' nie mote więc zasisr'''1\n1\1 portokulu skierowała sptawlj o gwalt GIEŁDA ZB020WA
na drogę sądową.
li/! druźyny przeciw JAdzi, Motywy Kl'akowa
Na d.iesiejuej giełdzie notowano: jyto 13.25 Sil otyłe dziwntl. że L. K. S. grając t wleifeń·
Mas6wka komonilltyCZ1lIl_ PUl' lIb1egu ulic -13.50: pSzenica 18.75-10.2:>; jęczmll'ń przem'a- c~yk8ml 5 paźdzj,,:r~ika. II nie 6. moze wystaNov.-o Targowej I Południowej rtupI 1;yd6w lowy 14.50-15; owies zb!erany 15.75-16.25: WIĆ równie naJsiln1eJSzy skład drutyny. Zartąd
.zorganizowała masówkę komunigtycznJl do Itt6owies jednolity \6.25-16,75; mąka iytnia 65 Ł. Z. O. P. N. wobec takiego postawier'lia
rej przylączyli flię cic-ka.w.! przechildn.!ll. Policja ~roe.. 2tl-21: milka btnia. 60 proC). 21-22: MĄka sprawy. prZe-z Itrako"'sk! ok~egowy zwiĄzek. po.rozproszy ła. demonstrantów przyczem zatrzymapszenna li 31--33; mąka. ps!enna Ib 29.50-81.50 $tftr'lowlł wogóle zrezygnować II tego meczu w
no 5 j·5ób. podejrzanYCh o zorganizowanie ma- mąka pszenne Ie 28,50-29,50; IIllłka pszenna Id biet. 6ezonie.

Otwarcie

OSZczędności

mają

u- skarg ze strony konsumentów" - jest

Zwróciliśmy już w swoim czasie
wag-ę, że prasa łódzka o tyle tylko się
interesuje stosunkami w większych
zakładach przemysłowych w Łodzi, o

słowach

*

*

serc"

"Zemst.a p.ana X"

, . Złodziej serc" je<lt komedią. utrzymaną w
tonie pogQdnej grot~ki. Akcja rozgrywa sip. we
Florenrji za panowania Menyceu/lzów. Bohaterem filmu jc-st Ben"ennto Cellini - genjalny
rzeŹJbiarz. awanturnik i uwodziciel.
Rolę
tę
kreuje bardzo ilohze Fredric March. a partn~rkami jego S~ ConslaMe Bennet w roli ksi",ó;.nej l Fay \'\-tral' w roli dZiewczyny z ludn. Akcja
bardzo żywa utrzymana cokolwiek w stylu .. Dekamerona" ale bez niesmńczncj przesady. Ubawić ~Ie można.

,.Zem'ilta pana X" je.;;t awanturą kryminalną
6tyJU WalJace'a (jeno nie Wa.Jl~ce Berry. li.
Edgara Wallace - powie§ciopisaza). GŁówną 1'0II) kreuje Rohert Montgomery. kt6ry jest zara'zem włamywn~zem i rlptektywem. Trup ściele
/Się g~to. Poza tem takie bagatf'łki jak kradzież z wtamanipll1, l1wipdzenie cu'ilzpj 'narzeczenej. pobicie policjanta i t. d. W zakończeniu
jednak zatwardzialy zbrodn!arz ginie. a włamywacz·rletektywRtaje na śł\1hnym kohiercu z córką komenlianta Scotland Yarilu. FiJ'm zrobiony
bardzo dohrtc i trzyma widza w stałem napięeiu.
\V

l

•

_

KutO "Capltel"

Rewja na e!'lcrllnie je-t tak oklepanym tema.
tern. Żf' tylko hardzo rIobry film o«nuty na tle
zakllJi60We)i0 :i;ycin mUGi"·ha ll'u może zrohić na
nas wraże'nie ... Wonder-Bar" wlaśnie należy do
takich filmów.
Oh~a·d3 piel'wGzorzę<lna: Al Jolson, Dolores
DeI Rio, Cicardo Corlez. Kay Franci . . , slowem E'ame gwinr]y. Ale i tQ nie robi już nas
wrażenia _ wiclzieliśmy filmy. herlace i;;totnlł
"paradą gwiazd", które stały jednak na bardzo
ni~kim poziomie (wystnrczy wymienić choćby
.. Ludzie w hotełu" i .. Obiad o 8·ej"). Jerlnak retyeer ,.Wohder·Buru" potrafi! wszys tkich zmu.slć ·do 6Olidn('j PI'~cy - to też film ten Istotnie
pod względem ob~u,ly j .<t rekordem. ~'bl'ew
zwyczajowi gfln~sterów niema lecz za to jest
dobrze przpmy§lane zalożf'n:e p~ycboł)giczne,
bardzo konsekwentnie prz<!prowBC]zone i dynamiczna akcja. Zacięcie silnie drnmat;vczne i nie
zakończone na Elzczęście m(l'ym i oemen.s ownym
.. happy end'em'. Bezwzględnip najłepic>j "'ra Al
JoJson choĆ i reszta jest bez zarzutu. Be~ przesady ,.Wonder-Bar" należy do czołowej klasy
ameryka1tskich filmów, ·..·0 już nie sztuczka oblictona na zrobi('lIie kasy. ałe głęboka i zarazem
niez"'ylc itf)PrV"'\lj~~a 6z~uka.
D ')uatki moil;",!)
UH.

Btrons II

-

·ORĘDOWNIK.

8obota, dnia 28 września 1935 -

I

PIAn,nAI~------------------------'

Skład Bławatny B. Jasiński

Wielki

Numer 223

fortepiany
fili·
harmonJe nowe.
używane. Do!<'odne warunki. reparacje. stroienie. przewó:.l. -

Łódi, 11 Listopada nr. 5 - teL 157-60
poleca na sezon ;esienn'l' wełny na płaszcze, saknie i na mundurki szkolne,
;edwabie. 'llłótna białe i lniane, firanki, kapy, obrrzsy. wszelkie materiały
w zakres mana/aktar" wchodzące ora pończochy. skar'lletki i rękawiczki po
cenach bardzo niskich. Obejrunle nie obowiązuje do kUDna.
o 13800

rr~est Weił~a

Dyrekcja
Kolei Elektryczne; Łódzkiej

Spółki Akcyjnej w Łodzi
podaje nlniejszem do wiadomości. że w czasie od
dnia 1 patdzleroika 1935 r. do dola 30 kwietnia 1936 r.

h. Ud,

Piotrkowska 154
tel. Ml-96.
n 15079

BIURA DYREKClI CZYNNE BEOĄ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
WIELKA zaiste
wygranycn w mo·

od godz. 8 do god;l!. 13 i od. godz. 15 do godz. 17,
a w sobotę - od godz. 8 do do godz. 13.

musiała być ilość

jej kolekturze, skoro ogólna suma, jaką wypla
C1łem swoim klientom wynosi kilka miljonów zł.

- mieszanki, dropsy l śmietankowe
groszowe to t·J\.\ar potądany i wyrO!
niany przez klienta

LOSY I KLASY są iuż do nabycia
STEFAN CENTO WSKI, Poznań
Wolności

Plac

ag 15,9415/6

Kasa uskuteczniać będzie

wypłaty

nale~ności

z rachunków od godz. 9 do 13, a w soboty - od godz.

do 12,30. zaś sprzedaż biletów miesięcznych i kwar·
talnych odbywa~ się będzie od godz. 8,30 do godz 13
i od !rodz. 15 do godz. 16,30, a w soboty - od godz
8,30 d'ó godz. 12,30.
ng 15 352

I)

Fabryka Cukrów St.ll'larecki, Pozna'
ng 14 623

10•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 grOf!zy, kaMe
dalsze słowo 10 groszy, 5 licz,b = jedno słowo,
i, w, z, a = ka~de stanowi 1 słowo. Jednl'J oglo·
szerue nie mate przekraczać 100 słów, w ten

:>

nagłówkowych.

OGŁOSZENIA
Ogł06zenla wśród

Znak oferty Dnprzyklad: z lS 924, n 274:5, d 1700
j t. d . .". 1 .. ławo.
Drobne ogłOBzenia w dni powszednIe przyjmule
4łiC do ~odz. 10,30, w soboty I dni przedświ/.V
teczne przyjmuje się do godz. 10. 15.

DROBNE

drobnych: t-lamowy milimetr 30 groszy.

•

rr.~DOMY"PAR~lI
Dom piętrowy
owa sklady w POWI3lu-VPID mie!leie. blisko rynku 13 (jOO ~prze
dam. Oferty O;·ed'lwnik. Poznań
zd 4~ 6;;0
Dom piekarnia,
kolonjalka

chlewy ogród, wieś
kościelna. salka, 7000. 1\j mdler.
K roloszyn Pili I. ,l\v~ka 12.
zd 48 438

fi nbikacl' j.

ng

\V Krotoszynie parcele·

14 65617

Ogrodnictwo
Piekarnię
zaprowaLlzone. 8 km od Poznania.' tanIo odstąpię w Poznaniu. dzierbez d!u;;:.ów za li) t]'s. sprzedam. ża wa prze-sz!o 100 zł. Oferty OreOferty uredownik. Poznad
downik zd 47 54/5
zd 48106
-----------Dzierżawa czterdzieścl·

sprzedam morge pod budowp. har·
dzo korzYR;ni" ,lohrem miĘ'jscu.
Mindler. Krc tosz,n, Piastowska
12.
zd 48437

I

Gospod ars t wo prywat ne

I'tnłą prace za wypożyczenie l 500.
OŻPllck
niewyklurzony. Oferty
Or!!downik, Poznań zd 48117

RZEii7iE--lI

.prywa~ne! folw~rezek

ZIMA NADCHODZI!

Gospodarstwo

37 mórg P8zennpj zIemI.

zabudowanie masywne ~przeda korzystnie W. Nowak, Malachowo. pow.
Śrpm.
zrl 4i 487

wieczory coraz
więc

Sprzedam

zaabonuj

Nie

Zl11)rOwadZOlH'
dk .au rower~~.
IHzy1Jorów i biżuterji - mmeJ<zem miasteczku
poznańskiem.
Zgłoszenia Oredownik, P<>zna:d
15 718 _ _ __

d!uższe!

"jLUSTRACJĘ POLSKĄt'.

pożałujesz!

UWAG A: Obecnie "Jlustracja Polska" rozpoczyna druk nowej
wielkiej powieścI o boksie i miłości p. t. "R ng wolny"!

Sprzedam tanio

8 m6rg ogrOdowej. dom chlew.
stodole. muroV\"an~. dach1wka.
2600 Szymala. Wrześm9. Milo·
sławska 2.
zd 47003

Numery okazowe wysyła bezpłatnie na życzenie Administracja: ~o:zoaii. iw. Marcia 70.

Parkietowe posadzki

~~!'~1~~z: solidnie

I

blI~ko Pozn.arua. Inwe(ltarzaml.
welbov. anpmJ bnrlynkaml. 27000.
wpłaty ;ro 000. Strahel, Poznań.
SłowackIego 21.
zd 48271

Wzorc·we Ros."cdarstwo
podmiejSkie

Dnie coraz krótsze

Świeże śledzie
wysyłam w sb rzyniach 'po 50 kg
netto. cena 12 W z'. wędzone śle·
(lziki 1 kg. - 0.70 z! pakowane
T>~ 2f/: I 6 kg. netto. MielcuRzny.
Hel. tel. 3~
ng 15 715

_ _ _ _ _n
. j{

j

j

72 morgol wspar1l8!p budynki. bo-I
~orgo~e pszenne
goatei:twcr,ta "ze. 24000. wpiaty ,
ZIemi lnwentarzem
tą 000. Srrabel Poznań, Slowa~- żniwami. k"ntrHl<t dzie-siecJO:ptnł
kIego 21.
zd 48212 1objecie 1 W1) wydzierżawie. Nowak. PoznaJ\. Kramarska 15.
zd 48 403
GOSpOd ars t wo

Gospodyni

fachowo znll'

II

Piekarnię

w dutej koścl"lnd WIosce, pel.
nym bi",gu lu' zYSlnle wydzierża.
wie z urządz"l.iem lub bez. Adres
Agencja Oreaov.-mka _ Szamotu!"
Dwor('(lwa 14.
ng 14 711

rE

23.

«
ROZMAITE

]I

25 mórg. wspaninlemi budynkami. in .. "ntnrzpm 12000 sprzedam.
P ra lnla
' Ch emf czna
Strabeł. l'oznp,\. S'~wackiego 21.
z-i 48210
J fnrbinrnia Janll UraclońskiP"
----Zduńska· Woja .
Pilsu"skip/lo 16.
Dom chlew: stodółka ",,:ykonuj.. p,il'rw/;z()rzednia wszej.
'. i .
kfE'I:O rodzaJU /la rf/ .. robe.
trzy morgl Z eml
ni 1;) 111
ogror]pm bpz dług6w 2500 wpla----ty 1200. !'lowak. Poznań. KraPoszukuJę
marska 15.
zd 48 405 dobrej olw!icy na mleczarnie.
)1iejscowość obojętna.

Orędownik. Poznań

Dom

Z~IMzenia

zd 47227

w Mlloshwiu przy rvnkn. rocznej dzieria Wy 2 000. Cena 2:2 000.
wplata wedlug umowy.
Oferty
Orędownik. PoznaIi. zd 4S 440
Og10ll2lf'nt8 do 311 tl6w dl. p').~O.
knją<'ych POl:'Il 11 "" '''l ,u!>ry ...
obliczamJ'
po il"lnf'j 'rzeciej cen e
100 buraczanych
dr,.,bnyeb.
przy Poznaniu

. .2~:*'szUiA~OSAiiY'"
.-_
...... a

blld,mki masyw'1" cena Sa 000.
Czel a d n!'k
Rut·kowski. Poznań. ul. Pó:w:ejska 5 - 1
zd 48375 piE'karsko cukle;'Jl CZ) poszllkllje
penhaga - 20.110.,0 .ilU mUZYka! L,":ów. - 12.!5 koncert orko Beposady. Miej"~"~vf,' obojefn1 W,S[)61cze.sna ze śpIewem. Oslo - redylIsk:e.~o: 13.30 koncert Życz~ti
Roman Dr.dziI\ski Zbąszyń Tor.
64 buraczanej
20.30 .muzyka o[)erowa lekka j z pl~t; 14.30 z(>.;!pól operowy. La Poszukuje oraz poleca gowisk'l 2.
'
n>('15 i21
źywym. martwym inwentan:em.
Sobota, dnia 28 września.
symfOnIczna. Budal?eszt - 20.0ą ScalI .z .[)Iyt; 18;60 s!ucho\y'lsko. ~ospodar,twł. rlolI'k dla poważ'l
---objęcie 29.000.- tpm rok d:r.ierta8.M audycja por.: 11.57 sygnal koncer.t tlr0i!ZystośCIOWY z okaZłl1 dl~ qZlecl P. t ... Z. ata kaczka P/gl nrch ref1ekt,.m.'i,,·. hiuro pQŚred·
Ekspedjentka
WII zapłacona.
Szymala. Wru+ czasu; 12.63 dziennik: 12.15 kon- 300 leCIa unIwel'Sytetu Pazmany - ba~m Or-Ota z teatru wyobrazni: n 'cze Rutko" ski Poznań P6'- I . I
b
.
z . k' .
nia. Mi:osławska 2.
zd 47002 cert: 13.25 chwilka dla kobiet: ego. Sztutgart - 2iJ.1D wesoła aU-11S.3D przegląd ostatnich' wydaw- ,,:ie 'ska 5 _ l '
zd 48 376 'ZI.P na ranzy rze n 1<'. ':Pl Dos~n.
--- --14.30 utwory fortepianowe; 15.60 rlvcja na zakończenie ty.'!odn:a: niciw szkolnych: 18.40 życ:e kulJ .
kUJe. po.~rl:y l ns.. ~Krow.,ncJp zgGospodarstwo
'''K!Opoty redaktora" Boleslawa 22.30 muzyka taneczna; O - 2, turalne: 18.45 rec. fortep. S. Tu.
sz"nI8.. ~.e na
urJer uznR'
Pr11Sa; 15.15 gieldR: 15.25 nasz .muzyka .hu!ll0r. i !!piew. WiedeJi' rela: 19.M po.~adankn: 19.10 pro85 buraczanych
skI. Grlyma.
nI! 15.!!2
pierwszorzędne
handel mor~ki; 15.30 koncert: 19.10 uJe I PleŚnt: 19.~? .. Jc:ro gram; 19.2" n'vty: 19.35 sport.
P naniu
K f
_. 1 i I k
i nwenta rzami, 32 morgi buracza- 16.00 lekcja jezyka francuskiego; I vVysoko§ć tańczy walca opt~a.
Lód! _ 13.30 walce z film6-w
l;)rzy. OZ
.up_ec. ze a n a
nt'. 3 klm. IDla.:o. wpłaty 10000. 16.15 utwory na gitare: 16.30 - Aschera. Ryga - 2O.~0 raPl5odJe. dźwiękowych z plyt. 14 '!5 gielda bndvnkl mas) wne.. cena 28 ()():) "';"1 po ~oJskoW9ś~l. 6 lat praktyki. Strabel, Pozna'ń. Słowackiego 21. skrzynka technicznn: 16.43 .. Cala 1Praga - D.M nabożenstwo z ko- 18:tO odcz t p t 'Ló;V
" W. \}\lO. Rutkc wskl. Poznafi P6 - ZnaJllCY kSlązkowoŚć. posz)lkuje
zd 48 2&9
Polska śpiewa": 11.00 .. Walka z ściola św. Wita: 11.30 muzyka z 18'40 Do~ ;odz'ny j,0'i'Cyj;Ę't~8~5 wIeJska 5 - 1,
zd 48 377i~osady. Józef Bura. Buk6wll'c -----"'-'..
bezrobociem i marnotraw6tweml Koszy~; 22.20 ~oncert orko woj- polskie '~:('gni 'ludowe: ·19.io p~oGórny, pow. Leszno.
zdg 48192
Skład kolon)alno.
praCy" - odczyt: 17.15 nowości z skoweJ: 14.15 p,vtv: 16.00 kOl)cert gram' 19.20 płyty' 1935 sport.
11
KUPNA
'fk
t
płyt; 11.45 .. świat naszych zwie-I z Rratye!awy; 19.30 6!uchoWJsko:
'I"...
13' 30'
. k I kk
• .
_
d.eJ a. e~owy
.
rząt" POg.: 17.50 .. Luhlin" po:ra- 20.50 czeska muz~'ka ludowa: 21.30
or?. .
muzy a e a
rąJeszkamem. dZJerz>i~a 1iQ.- Wf' danka: 18.00 sluchow:sko dla dzie- koncert z B"na; 22.45 muzykn po- z plyt. 14.30 T'I)[)\!larna mU,zYka 0Wiertarkę
hle:-aT1 to~ran\ śPJ~.zn~ tanńo ci .. Zotą kaczl<R": lS.311 prze,'dąd pularna z Mor. 06trawy. RZY!D ~;r~t6~! 151'lO~\~f8:. z18 &'ot ~gz. tRohrmnschint'l nAjchetniloJ §cipn.
Czeladnik młynarski
P)i~k~~rllmi1 ę Zl ows I. zd°l!r~46 wydawmctw: 19.44 kqncer.t ; 19 00 23.~ muzyka .operowa. Kolon.la regjonal~a:' ,.'l'ratwa·mi 'po na1: n1l kupi Fflhryka Fnrtt'pinnńw i sPN'ja/ista na pszen:cę na refor_ _,_Y
.
_
przegląd prasy rolmczeJ, 19.10 20.16 z Mona"hJum: 21.00 and:vc.la o;pknipY.;zej rzece Pomorza'" _' PIanin Bettin'l i S-ka. Leszno. my potrzebn:- orl L3raz. OfertJ'
30 buraczanych
pro!<'ram: 19.20 koncert: 19.35 wesoła ze śpIewem. Str~ssbnrlt. I 1840 'życie kulturalne po.mo·rza.!
dl[ 4158
Orerlo\\ n.ib. Pnnań zrt 47 1118
sport; 19.50 po~adankR aktualna: J,yon - 20.41i tr. z Rad:o Parls. 18"'1i t
k
k ' ·
'. \l wory ~ rzy[)cow!! w. WY".
D
k
•
5 mórg dzierżawy. budy.nki ma· 20.00 muzyka lekka: 20.45 dzien- Paris PT'l'. - 26.:10 Koncert wiesywnp, ('pn~ 10 GOO - .b JlOO. Rut-, nik: 20.55 obrazki z Polski w.gpól- czarny; 26.411 audycj.a wesoła: _ ~rJ!~oclv. Krel1S~era ~ S7'~"t:ego ~
~me
Czela~nlk kowalski
kOwsk), PoznaT,. Pó!wleJska 5 - czesnei; 21.00 audycje .. NasI. ro- 21.30 koncert eymfomczny. Tuluza n "t. 19.10 proeram. 19.20 plyty. czynszowy kUPIę· wplata 11 000'1 z I\'warancJa ootrzebny. OfertJ'
m. 7.
zd 48 374 dacy we Francj.j": 21.30 hnmor 21.0~ fraglffi. z .. Czaru walca" - 19.35 sport.
,Oferty Orędowntk. Poznań
Oredown.k. Poznań 714i 929
---- re,donalny (z Krnkown)' 2'!.00 ootk,i O. Straus6a. 1Jllkareszt Pozna:li - fI.30 and. POI'. z WRl'zd 48 228
Dom, chlew, stodółka koncert orkie-stry P. R.; 23.05 - 29.15 k'lncert wieczorny. BrukRe· "zawv: 7.55 pro.\\,ram: 8. 11.51 i
K •
Prac,
miasteczku .
muzyka taneczna.
Ila - 20.00 I 21.15 koncert orki e- do 1~.i16 tr. z 'V~~~zawy. Krako- I b
1•
~p~ę
kI"
stalą dam Zq rOżF,,"~ 1000 zł keI·
stry.
wa.1 Lwowa: 13.30 mU7yka lek- u 'l'l!y( zlertawle .. om z s a'Jem nerowI. bufetcwei ped zastAl\' hi.
1?:,umor.swwyqt. o~ro;Jpm. ple.tna:
ka I tanpl'zna " n'yt: 14 !lI) Z War· kolonJnlny,!, lub dobrze zaprowa- pot!'kl Ofl'r.. Orędownik. Po:;cle morgo.weJ dZIerZB wnp) ZIemI
8Z8WY; 1~.11l l!'lelda: 15.25 z 'V~r- ozoną kawJarenke. Of('!tJ' Orę· znań zo 48 lIS'l
wpłaty 2500.
Nowak Poznań.
szawy: 10.4" koncert chórn role- dowmk, Poznań zd 4811)a
-------------~ar~ka 15.
z~
Sobota. dnia 28 wrze§nia.
~anegoo "~7nl~u~zko"ł 11·ąO
Garderobę
Blisko Poznania
R d' P la
2045 J
N'
Sobota. dniR 28 Wl'ze§nla.
arzzaiT· 1/ .rerT 4ortePla'lt
18. DZIER~WY
spn:eoat wyro"6w monopolowych
•
•
veU: ~. ~elibe.a .• Kocn~~sw~:
Katowice - 13.30 melodie lu- Wa"p'pra 1~ICp!:r017.45 z W~~:ZR~
-w,d~!er7.awię .<l>j~c I' 300 zł. Z;;:lołrzvdzleśCldwumorqoWe at.erltansen - 12.00 koncert z Mo- do we i tolniersk:e z plyt; 15.11i wv i Lwowa: lR.30 renorta.t P. t. p' k ·
i t
szell.la Or~d( VI/I lJk. ~oznań
zabudowaniem inwen- nachjum: 14.00 rozmBit~ci mu- wiadom. bieżace; 15.lIi życie ar-I.?; wizyt" w rndi"otadi dut'isk:"j" le arnlę pOW a owem
~~36.::l _ _ _ _ _ •
. '
'zyczne; JG.60 wesole poDolu dnie tystyczne I kulturalne .Śląska - i 1S.~5 arje i T;>ieśni z olyt: • 19 ..110
mieście składem..
•
tarzem
I z KolonJI: 18.45 utwory Haenilla 18.30 skrzynka dla dZIeCI: 18.45 felJeton: ..Nn,nowsze hndanJll mp•
Kowal • ste mach
z3~iewami. wpłaty 4000. Trzydzi~- na organach; 12.10. we<lob audy· pio.senki ludowe z plyt w ukla- mieck:e n:-i! T(ooernikipm": 19.10
urządzenIem
wlllsnemi nnrzerlziami. trzema ZB.
Srimor,!!'owp. wpłaty 3000. Nowak. da i rewia z Monachjum. Motala dzie Kamiń.skiego; 19.00 recytacje nrn"ram: 19.211 nlJ~. sp())eczna: - mieszkaniem. piec. obiecie 1000. cieźnikami potrzpbny. Zg-!oszprlia
PoznalI. Kramarska 115.
1 Sztokholm - 19.30 i 20.30 kon-1 poezyj: 19.10 program; 19.20 płyty 19.2!i plvlv: 19.35 w!-.l.t. ElPortowe, wydzierżawie.
Nowak. Poznań. Mlłjętność Garby. poczu Snl('('j.
zd 48 401
cert orkiestry. Kalundborll i Ko· 19.35 IHllJrt.
19.40 z War~zawy I Krakowa.
Kramal'8ka 16.
zd ł8 404 nek.
zd 48120

K oraszews ki I Marweg

Poznań.

Piat' Wolności
14 L
tir: 39 39140
- - - - - - ' - • _.
-----
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E-;

·'IE -

to

Edmund Ryc.hter -

co palto - to

I

Edmund Rychter -

na miesiac patdziernik 1935 r. wlącznl~ kslątkowego dodatku pow:eiciow .. l!'o. w POZlIlIlIlU w .. ksp .. ,lyeji zl 1.115. w agellcjnch zl 2.2t1 z 0,1.
llo~zPllieDl do ,!tmlu III 2.21J. Illł prowinl'ji na pocztach IUŻ I o<1nuo;zenirm do uomu kwartalnie 1(/1. miesiecznie 2.34 Ilwi opaskIl mie>!illcznl" w 't'il!('t> zł ii UO.
w iUlIy('h kl'lłjnch lol 5.IlU Przy 1·miu wyrlania('h tygodniowo koszluje .. Ort:,luwnik" lIIi"~It:t'Z'
nit' 2.3u zl hl'z odno~z,,"ill tlo ,!tlmu. \'II rozi .. wypadków sp"worluwanych silił wyt~Z/ł. prz"Kzk(j,j
w z,~kladzle. straikllw i t. P. w)'dawniclwo ni .. oolpl)wi311a za do~tllrczl'nil' pisma, II abon .. ncf
nIe majll prawa tlomoll'Ania .ie nie<lostarczolI)'cb numerów lub odllzkotlowa.nia.

Pr7 e d P łata

"':11

I

'
j

j

Co futro -

CD,.:, '"

)I

co ubranie -

Ogłos

to

Edmund Rychter,

PO!Dań. (l.;Irów

Wlt'lkolp.

Zenl·a

n • •trom~ &olarnoweJ 15 I[r. na ~Ironl .. 4-18"'''W .. J Pl'Z)' k"ńl'u l .. k"tu
n"IIlk('yjll""O 3t1 gt t1M .trulll .. CZWHtrt'j 5t1 lir lIH ,Irolli .. <11'11>( '''J IlII ~r
Prz..tl Will,loUIUŚ"illllll Pllf<lCZIlt'lIIi liliI jer od \·IIIIII"W'·1l1l IhIl iw"'ra
Og!oszl.'nia .kotnl'likowane II zft~trz .. ż""Ił'1II rlll .. j-c8 ",I 1'".zczl'1l6ltl"IlV ,yyp"dkll tll'k Il~,h\ ,· .. kl
Drohnl! oglo,z.. rha 'II~Jw)'ł. ..j HIll ~Iów w t"lII li "lIgllI~knw)',·!t1 ""'w', 1l:":I(,,,kowł' IIlu,'Pl
15 /(r. każolt> ,lalIlU! slowo 10 gr. OgłOllZt!r .. a du !>i .. ż,,,·,,,,o w}-Ian'" Pt2.yjllllfJ(·I\IY ,I" lin I~ t1y
Ul au. II do .. yduń ni ..,Il;telny .. b ; !iWJlłlet'Z\lYC!t ,lo 1I",lt Iti li) rllllO Za rIlŻIIl('t: 1I11~ II.Y z.... ,1\
Wilm • wysokOlici. ojl'losZt'lIia powstalą wskutek 1IIIltrYl'Owan'll. "'yll~"'nlrlwo ni .. ,,,1"""'1.·1"

lledaktor o<.Ipowiellz\alnJ' A.ndl'Zt'j 1 'rella • Poznania. Za wszystkie wiadomotcl t artykll" • m. łAMia! eolpowllltla [AGI! Trt>lIa I.Mi Piotrktl~'lIka 111. Z. f)~IOAz.. nl. t , .. kl.m,
odpowiada admi.nistracja w 08obit> p. AnlonreirQ ~śniewicza _ !)oaua.niu. _ bhtlil:am6wio""eh rękoplS6w , .. ,I~kcjll nił' l",rRrB.
,W,cIlodlSi CQ(biennle • WJ'j.tkiem niedziel I Awiąt w 'vczystycb z data na dl!lleA IlutępIlJ'.
Naklad l czcionki: Drukarnia PoI.skl! 8pólkll AkcyjnI
Poznań, Siw. MarCIn 10.
Telefon)': łł-61, U .. 76. 33-01, a,;.2ł, 35·25, 10-72 w ftiedziel~. Awi-ę.t& ł p6tnJm włeel'!tlftIIl tra. . .72. :;;; P. K. O. Pt>Ztlań nr 200 HIł.
'.

•
Strona

E

ł

;0;::1 ••

ORĘDOWNIK, płąteJt, dnła

!7

,wn:~D.ła , tas5

,=

N1UIl8T 22S

3

POW/ESC

SEns. CYJna
11)

Sprzedasz stanowisko s'Woje i wyjedziesz do Indyj na pierwszym okręcie, l{tóry żagle w Southampton l'OZwinie. Mamy dziś dwudziestego trzeciego sie.rpnia i '"Orinoko" odpłYwa
d~iesiątego września. Masz zatem zgórą dwa tygodnie czasu na. przygotowanie się do drogi.
K<Jirl1et zadrżał, ja:kby kulą, ruony.
- Sprzedać stopień oficerski! wykrzyknął wyjeżdżać d() Indyj.
Chyba nie masz tak okrutnego względem mnie zamiaru, mój stryju, napewno nie masz, napewno ojCiec mój
oszczędzi mi tego.
P.ercival Dunbar nie. spojrzał ani
:az Jeden !la sY'fia od chwili wejścia
Jego do gabinetu. Siedział, oparłszy
łokieć na poręczy fotelu, z twarzą, w
dłoniach ukrytą.
Nie wymówił też
])!rZez cały czas ani jednego nawet
słowa.

I teraz nie odpowiedział też .synowi.
- Ojciec twój - ciąglll~J pan Hu. gnes Dunbar - dal mi upoważnienie
?o ~ziałania w tej sprawie. Ja. nie 0zemę się nigdy.
Ciebie, jako mojego
bratanka uznaję za jedynego spadko.
biercę swojego. Rozpoczniesz życie na
nDWO. Odgrywałeś rolę modnis,ia, bawiłeś się w wielkiego pana i dzięki
swym arystokratycznym towarzyszom
doszedłeś do takich oto rezultatów
Trzeba zapomnieć o pirzeszłości, mój
paniczu! Stawiam ci dwie alternatywy ~ pozostawiam wolny wybór jednej
z lllch. Albo sprzedasz stopień wojskowy i wyjedziesz do Indyj, do filji
naszego banku w Kalkucie w ch arakterze komisanta, albo zostaniesz w
drag~)llach.
ale zrzekniesz się fortuny
.
k"
OJCOWS lej i mojej takie.
Młod;V oficer milczał czas jakiś, a
na.gt~'llle odezwał się widocznie niezadowolony.

.-.

~....

-

~

--.: Pojadę; okrutne to obejście si~
ze mną, ale mniejsza, pojadę.
- I pojechał? zapytał pan BaIderby.
- NattlTalniel odpowiedział komisant, w.idoeznie wiełce wz:ru.szcmy temi wspomnieniami z przeszłości. Pojechał, proszę pana, sprzedaj stopień i opuścił Anglję na "Orlnoko.'·
Ale nie pożegnał się z nikim, i zdaje
mi się, że w głębi serca nie przebaczył
ani ojcu, ani stryjowi. Rozpoczą.ł, jak
panu wiadomo, od małego i d{)szedł
do stopnia dyrektora filji bankowej
indyjSkiej. Ożenił się i ma jedno
dziecko, córkę, wychowującą. się w
Anglji, pod op,ieką Pereivala Dunbar.
- Tak, odezwał się pan Balderby,
widziałem miss LaUTę Dunbar w wiejskiej rezydencji jej dziadka. Bardzo
łlłidna panienka, Peil'"cival Dunbair uwielbia ją nad życie. Ale daruj mi,
mój poezctwy Sampsonie, że powrócę
do naszego interesu i zapytam, czy jak
mi się zdaje. Jesteś istotnie jedyną, w
całym tym domu osobą, która zna naszego teraźniejszego pryncypała, pana Henryka Dunbara?
- Rzeczywiście, ja tylko go znam.
- To bardzo doDrze. Za jakie
osiem dni pan Henryk Dunbar p'l"Zyjeżdża do Southampton i ktoś musi udać się tam kDnieczni~, aby go.,rzyją.ć i powitać. Po trzydziestupięctu latach nieobecności będzie zupełnie prawie obcym w Anglji i z pewnością będzie pDtrzebowa, kDgoŚ do załatwienia
\ formalności i zajęcia się jego osobą. Ci
panowie anglo-indjanie są, zwykle bardzo niezaradni, a jeszcze po trudach
takiej podrózy. Ponieważ znasz go,
Sampsonie, ponieważ jesteś enerrrlcz",.
ny, a jak młodzieniec ruchliwy, chciałbym, abyś ty się udał na to spotkanie.
Czy nie masz nic przeCiwko temu?
.
- Nl6 - odpowiedział komisant,
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nie lubi~ wprawdzie -pana Henryka
Dunbar, bo uważam go zawsze za
przY'czynę zguby mojego biednego brata Józefa, ale gotów jestem spełnić
wolę pańską., panie Bal derby. To także intell"es, a ja jestem rodzajem ma·
szyny do
załatwiania
interesów.
Wprawdzie jestem maszynę. jThŻ dobrze
zużytą, ale dopóki si-ę tylko trzymam,
zawsze gotów ' jestem na pańskie rozkazy.
- Dziękuję ci mój ' Sampsonie!
- Kiedyż mam wyjechać do Southampton?
- Myślę, że dobrzebyś zrobił, wyjeżdżają.c zaraz jutro. Do południa
p{)załatwiasz sprawy biurowe, a wyjedziesz o czwartej po południU k~leją.,
tak, że staniesz na miejscu pomiędzy
siódmą, a ósmą. Zresztą. pozostawiam
wszystko własnemu twemu uznaniu.
Miss Laura Dunbar przybędzie zobaczyć ojca w POIrtland-Place. Bardzo
jest spragniona ZDbaCZYĆ go, bo nie
zna go. wcale, odjechała bowiem od
niego,. gdy mi!lła dwa la~ załedwie.
FataltlIe długIe r<?,złączemel. ~au:a
D~nb~, ~ogła ~rzeJś~ <?bok Ojca; l me?lledzl~ć, ~e t.o Jest OJCIec, pomI~~ to
Jedna~ze ZYWl dlań najserdeezmeJsze
UCZUCIe.
. Pan Balderby doręczył ~tare:t;rlU ko:
mIsantowi . portfe:I z sze~clU bIle~amI
bankDwe~:lI po plęć~et lIwrów kazdy.
- MÓJ Sampsome - rzekł będziesz potrzebowa:ł du.io pieniędzy,
chociaż i pan Dunbar zapewne będzie
w nie także dobrze zaopatrzony. Powiesz mu, że zastanie tutaj wszystko
gDtowe na swoje przyjęcie; doprawdy,
bardzom Ciekawy poznać tego nowego
szefa banku. Jaką też on ma teraz fizjognomję? Ale ił. propos, dziwna rzecz,
Że portret Henryka Dunbar nie istnieje wcale. Malowano go, kiedy był młodzieńcem jeszcze i wystawiono w aka-

I

de-mji kr6lewskiej; oJciec jednak niezadowolony z podobieństwa, odes~ał
płótno artyście do poprawy. Na meszczęście artysta ten, zapomniałem w
tej chwili jego nazwisko, odkładał ~
botę z dnia na dzień, a w końcu wYJ~
chał do Włooh, i Percival Dunb84" rue
mógł się dowiedzieć, gdzie się obraca
i (:zy żyje gdzie jeszcze. Starzec często
potem narzekał na to, że nie ma podobizny swego syna.. Zapewne nasz .nowY pryncypał musiał być bardoo plęk"
nym ongi chłQilcem 'l
- Tak jest, panie - odpowiad~iał
Sampson, był naprawdę ~ardz~ plęk
nym młodzieńcem., wysoki. blaJX, •
błyszczą.cemi niebieskiemi oczamI.
- Widziałeś miss Dunbaa-? -czy tełJ
poqobna do oj'ca?
...
- Nie, rysy ma zup~łm.e lI~ne l
wyraaz twarzy daleko przYJemmejszy.
A teraz Sampsoo.ie nie będziemy
się już dłużej zatrzymywać, wiesz dobrze jak się masz sprawiać'
_ Wiem doskonale, panie Balderby.
_ To dobrze, dob!l"anoc eil Ale, ale,
staniesz w najlepszym hotelu w Sout.
hampton, w "Dauphin", naprzykład i
oczekiwać
będziesz
n& p1"zybyeie
Elektry" bo to na tym statku pan
Dunbar puścił się w drogę. No, j&szcze raz dob!l"anoc!
Stary kDmisrunt skłO'Ilił się i wy_
dl
sze_. Co do nos, kochany pa.nie Austin _ odezwał się pan Balderby do
kasjera - 'musimy si~ przygotować
na powitanie
niezadługo
nasz8$0
zwierzchnika. DOJllyśla się on zapewod ś'
.
ne,
jego gneszki nieznane,
mł o CI przypume są.
namże niezupełnie
s:<'Jczam zatem, że nie zechce traktować
na.s zanadto zg6ryl
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Słanfają;eei się pod wpływem gwał37)
Treść napisu, napozÓf zwykła f nie
Tyle przecIerpial, tak strltS7.tle po-

niósł

straty, lecz nowy wyrok wyrzecz{)ny ustami grabarza, pa-ze~ Sl'odze
jego duszę·

Aeh, jakże gorą.co modliłby siQ VJ.ad
grobem tej, którą kocha naw(lt dzisiaj. Ws'zakże chciał ją. po.ślubić, u.
trwalić
nieuprawniony zwią,zek na
drodze wskazanej przez wiarę i zwyczaje ludzkie... On ją. i dzisiaj k,)cha.
tę ofiarę dzikiej przewrotności ludz·
kiej, Katwrzynę.
Dumania prze!rW8.ł:o mu lek'kie dotknięcie czyjeś ręki.
Anru-elk z trudnośc~ odszukał ukrytego pomiędzy dwiema mogiła.mL
- Jużeście przyszli '1
- Szukamy pana od pół godziny.

- Gdzież jest Ludwika?
- Poszła na. grób matki.
- Matki'
- Cóż w tem dziwnego! . " Każdy
z nas przecie mial matkę.
- Lecz ona nigdy o swojej matce
nie mówiła; byłem pewny. że pochowana gdzie na prowincji.
- Właśnie, Ludwika obiecała mi
dzisiaj zwierzyć się z histocją tej kobiety. Ale widzisz pan? - rzekł, wskazując ręką w głąb cmentarza. Już
wstała z klęczek i przyzywa nas.
Do grDbu, przy którym stała Lu-,
dWika, było st~d niedaleko. Miną,wszy
kilka popł'zecznie biegną'Cych ścieżyn,
zatrzymał
się pny zielonej
mogile,
otoczonej drewnianą sztachetą.
W głowach grobowego kopca. stał
krzyżyk żelazny, do połowy rdzą zjedzony, a do niego przybita. tabliczka z
napisem:
.,D. O. M.
Tu spoczywają. zwłoki
Sp. Katarzyny Lukawskiej
7. m3Jl"ł ej w W-ej wiośnie życia
dnia, . '. roku ' ,
Módlcie Sl~ ZA jej dusZO."

różnię,ca się

od

tysiąca

innych na tell'
pobojowisku życia, w szczególniejszy
sposób pDdziałała na Stanisława.
Z okrzykiem nieludzkim, rzucił się
na czarną ziemię i garściami szarpał
ją z mOgiły. Do. ust i do oczu przykła
dał SUche grudy, niby fanatyk lub szaleniec ...
Narzeczon~h przetraziło takie zachowanie się ich przyjaciela. Pewni
byli, że maią. piI"zed sobę. ofiarę nagłe
go obłędu.; . nie mogli pojąć powodów
gwałtownego paroksyzmu.
- Mój Bożel... zawołała Ludwika, panie SzubaIski co panu, odezwij
się ... przemów, co to ma znaczyć?
Po przej.ściu napadu, wsparty ramieniem Andrka., podniósł się z ziemi
i jakby Własnym ocz Dm nie wierząc,
raz jeszcze prŻebiegł wzrokiem po napisie.
- Katarzyna. Łukawska... ezytał,
ohwytając piersiami
oddech z trudem, czy postradałem zmysłY lub jestem pod wpływem pnywidzenia ..•
ale to być nie może! ...
- To moja matka. " odezwała się
dziewczyna, wciąż strwDżona jego M.anem, podniecGnym i nienaturalnym.
- Twoja matka?
- Tak.
Kurczowym u.ściskiem obją.ł rękę
Ludwiki.
- Nie mów, jeżeli nie jesteś pewną., bo w takim razie ... byłabyś moją
có:rkQ.1 ...
- Czy być może'!... zawołał Anctrek, więe ta zamOirdowana ...
Twan dziewczyny stała się śmier
telnie bladą.; łagodne rysy wykrzywiła boleŚĆ straszna.
- A tyś jej mordereą'1 ...
nie dotykaj mnie, nieszczęśliwy... bo zda·
je mi się, że na twych rękach widzę
krwi ślady... Więc to ty... ależ to
~trftszne. Stn1.6Zne ... pooóżem ej-:- TOma.ła .•. 'po ~.a '
, - .

°
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townych wzruszeń.., SzubaJski zatrzymał przemocą rękę.
Uklęknął na wilgotnej ziemi, a na
piarsi położył znak krzyża.
- LUdwiko, rzekł z mocą., nie wierz
niecnym oskarżeniom ... Matkę twoją
kochałem i była mi droższą nad
. wszystko. na świecie. Padłem ofiarą.
pT'zewrotności . . . ludzie
pozbawieni
seorca i sumienia pogrę;żyli mnie w
nieszczę,ście Dokonali strasznej zbroddni, zR'.!łaniają.c się moję. os~bą. . . .
Klnę się na moje nieszczęsne
istnie-

zbrodni położył... Na zbawienie mojej duszy i na pamięć twojej ma..tk.i .••
jam niewinien!
. - Wiell"z mu Ludwiko - dodał Andrek, znam tajemniCA} jego ży~ia .. i .
onniewinien! ..•
Zasłuchana w klą.twy Stanisława, z
każdym wyrazem przysuwała BIię ku
niemu, weią.z bliżej, bliżej.
- Ojcze mój!... zawołała, osuwająe się w jego ramiona, 'Ojcze mój
drogi! ...
~adrż~, ~zując ciężar jej ciała w
SWOIch ObJęclae~.
.
- Córko mOla, ska.rble I:lIdzrskany!
. Andr~k ~ył· niemym uczestnikiem
wzruszaJąc~} sceny. Łzy g.ruJbą. powło
ką. przySłonIły mu wZiOO!k.
Płakał i na ten raz nie wstydził sil}
swego rozczulenia.

l

Ludzie podziemi
Izdebkę w suterenie śmierć nawiedziła. Obłę.kana w kilka dni po scenie

na cmentarzu, cicho bez wstrząśnień,
przeniosła się w leps.z e światy.
Nasza trójka skropiła. łzami leJ
martwe ciało i oddawszy chrześcijań
sk.ą usługę męczennicy, powróciła do
swoich zajęć, kłopotów i nadziei. Ludwika temi słowy o!klreśliła swój stosunek ze zmarłą.
- W dzieeięeyoh lata,eh mego. ży
cia. byłam p~wną, że to ona jest moją.
matką rodzoną..
Dopiero w później
szym czasie, z szeptów i uwag, jakie
czyniono w mojej. obooności, domyśli
łam się wszystkiego.
ledna z dalekich Ik.rewnyteh mojej
matki oddała mnie tej kobiecie na
wychowa;nie. Dowiedziałam się też, że
ta, która mnie do niej przyniosła, posiadała kapitał, jaki, ojcze, przeznaczyłeś na koszta mego. wychowania i
posą.gu. Agata nie miala
wła.snych
dzieci a jako kobieta zacna, zajęła się
mną szczerze. Rosłam pod jej opieką
i nie narzekam na to. Za.stępowała mi
matkę, z otrzymanych pieniędzy stroiła mnie i prowadziła w taki sposób, iż
niczem nie różniłam się od dzieci zamożnych rodziców.
OWił. krp-wna za
ka.żdym :razem, gdy przf'llosita zapła.-

tę, cieszyła się, widzą() tnoJe J!()'Słępy
w nauce. Obiecywała, że wkrótce bę...
dę przeniesiona do niej, gdzie znajd~
rówieśnicz'ki. W czternastym roku ży
cia. kończyłam czwartą. klasę na penS'jij uczono mnie wszystkiego, co dla
panny w mojem położeniu uznawano
za nieodzowne. Do muzyki, jak mówiono, miałam nieposp0lite zdoln<>ści
Ale w tym czasie krewna matki
znikła jak kamfOlł"8..
ZaniepokojDna Agata dowiedziaJa
się, iż mój kapitał niestosownie przez
nią. zużyty, wyezeirpał się,
że przeto
jestem zrujnDwl\na. •
Naraz znalazłyśmy się w wieke
krytyczne:m pDłożeniu, spotęgowanem
chorobą. mojej opiekunki. Wdowa po
ubogim rzemieślniku, środki dla siebie
czerpała z zarobku, jaki przypadał na
jej dolę z fundu's zu otrzymywanego.
dla mnie.
Zaczęłyśmy tedy pędzić byt uoogi,
żyjąc ze sprzedaży sprzętów, odzieży a
wreszcie pościeli.
W owym to. czasie zaczęłam wyrahiać czepki, żywiąc siebie i j~ z kat;..
dym uiemal dniem ba,!"dziej chorą i
niezdDlnę. do p,r acy
(Ciąg dalszy nag~

Cudowne uzdrowienia wLourdes

Ferdynand Leg,rand, młodzieniec skazany na smierć... - Straoone nadzieje IelCarlY:
Wypadek z Włochem, który cief1Jiał na suchoty płucne
Ostatni numer tygodnika, wydawa.nego w Lourdes przez duchowieństwo
Bazyliki, przynosi wiadomości o dwóch
~ypadkach uzdrowienia.
Pierwszy z
nIch został uznany przez Biuro Badań
Lekarskich za nadzwyczajny, drugi
urzęd~wo nie został jeszcze uznany,
wszakze wart jest zanotowania.
Pierwszy dotyczy niejakiego Ferdynanda; Legrand, młodzieńca, który cieszył SIę dobrem zdrowiem, póki nie został ranny w lewą nogę na polowaniu'
cz~ść nogi trzeba było amputować:
MImo to stosowanie aparatu pozwalało
mu nawet pracować fizycznie. Od roku
~932. Legrand zapadł na zdrowiu: poJ~~Iły .się bóle koło miejsca amputaCJI. ktore rozszerzyły się niemal na
cał~ ciało. Kiedy w r. 1933 chory został
umIeszczony w szpitalu w Clermont,
uległ paraliżowi prawej ręki i obydwóch nóg. stan jego gwałtownie się
pogorszył. ponieważ i serce zostało zaatakowane. Cierpiał straszne bóle. jedynemi środkami, któremi go podtrzymywano, były morfina, kamfora i narkotyki. utrzymujące działalność serca.
We wrześniu 1934 roku lekarze stwierdzili zupełne unieruchomienie i możli
~\'oś~ prze.bywania tylko w pozycji lezę.ceJ. Dma 10 września chory przybył

do Lourdes, gdzie został umieszczony
w szpitalu N. Marji Panny. Dnia 11
września, kiedy doktorzy Clement i Decrette, którzy go dotychczas leczyli,
przyszli swego pacjenta odwiedzić, zastali go zupełnie zdrowym. Zdumienie

FRANCJA KU CZCI

-!

lekarzy tych było tak wielkie, że przez
kilka minut nie mogli wprost wymówić
słowa. Biuro badań lekarskich stwierdziło uzdrowienie. lecz dopiero w roku
bieżącym o1"zekło urzędowo, że uzdrowienie powyższe nie może być przypi-
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sane siłom naturalnym.
Drugi wypadek dotyczy Włoc~a Resaseo Annibale z Genewy. młodZIeńca.,
cierpiącego na suchoty płucne. Przybył on z pielgrzymką liguryjską do
Lourdes w r. 1933 w stanie zupełnego
osłabienia. Lekarze uznali jego stan
za tak ciężki, że przeciwni byli jego
podroży do Lourdes. Dnia 11 września.
wrócił z Lourdes. czują.c się znacznie
lepiej. bez dręczącej go stale g~rąc'Zk:i.
W klinice św. Marcina w GenUI, gdZIe
dotychc-z.M leczył się, uznano go za
zdrowego i stwierdzono, że ex-'Suchotnikowi przybyło na wadze 16 kg. Zbadany w Biurze Badań Lekarskich w
Lourdes w ostatnich dniach. został umany za zupełnie zdrowego, jednak
biuro powyższe urzędowego orzeozenia.
nie wydało co do materji cudowności
uzdrowienia, zważywszy. że dawny
chOry ulegał wstrząsom nerwowym.
Dowodzi to wielkiej ostrożności przy
stwierdzeniu uzdrowień. J e<lnakowoż.
zważywszy. że wiedza lekarska okazała się bezsilna wobec choroby pacjenta., raptowna zaś poprawa zdrowia
nastąpiła po pielgrzymce do Lourdes,
można przypisać ten wypadek cudownej interwencji Opatrzności.
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.CUdOWne tWIrowienie-

W miejscowości Navarin, w Szampanji odbyło się uroczyste odsłonięcie
pomnika. ku czci żołnierzy francuskich poległYCh w wojnie 'wiatowej. Aktu
cia dokonał gen. Gou'raud, komendrunt Pruryża.

Konsekracja
z
e

kO,ścioła

się imponująca uroczystość poświęce-

nia tamtejszego kościoła prurafjalnego
i wielkiego ołtarza, wybudowanych
podczas wojny światowej.
Konsekracji świątyni dokonał 1. E.
ks. biskup Teodor Kubina. z diecezji
częstochowskiej przy udziale licznego
duchowieil 'twa. przedstawicieli władz
i organizacyj oraz tysią.cznych rzesz
wiernych katolickiemu Kościołowi.

czystościach ks. prałat Fr. Zientara z
Zawiercia.
Po nabożeństwie i poświęceniu
świątyni, w godzinach popołudniowych
odbyło się bierzmowanie falangi wier-

w Mvszkowie

nych. N a zakończenie uroczystości
konsekracyjnych J. E. ks. biskup Kubina WYSłuchał o godz. 19 w sali ha.rcerskiej sprawozdań z działalności
licznego grona kierowników idelegatów wszystkich organizacyj i stownrzyszeń, stojąJCych na gruncie katolickim. Pod koniec zebrania J. E. ks. biskup w gorą.cych słowach podziękował
sprawozda.wcom za ich dotychczasową.
działalność i zaapelowa.ł, ażeby nadal
stali nieugięcie na straży Kościoła i
wiary katolickiej.
Dostojny Gość opuśeił Mygzków nazajutrz po uroczystościach, t. j. w po_
niedziałek, w którym .to dniu udzielił
jeszcze przed swym odjazdem bierzmowania tym z wiernych, którzy dotychczas nie uzy-skali tego SakramentlL

a w i r c i e, 26. 9. W dniu 22 bm.
w Myszkowie koło Zawiercia odbyła

Sumę pontyfikalną odprawił również
dostojny Pa·sterz w asyście księży. Dekanat zawiercki reprezentował w uro-

piękinego
OOalonię

I

7
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