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Nota senatu gdańskiego do min. Becka 

podstawy bytu ~Volnego Miasta, to 
znaczy również l traktat wersalski. 
Zarządzenia senatu gdańskiego . mają 
jedynie na celu przeprowadzenie sa
riacji gospodarczej, by w ten sposób u
trzymać podstawy egzystencji wolne
go mias'ta, które zagwarantowane zo
stały traktatem wersalskim. Zarzą.
dzenia senatu gdańskiego noszą. tedy 
charakter wyłą.cznie gospodarczy i ob
liczone są na to, by statut Wolnego 
Miasta nie został podważony naskutek 
katastrofy gospodarczej. 

G d a ń s k. (PAT). Prezydent senatu 
gdańskiego przesłał dziś na ręce k(}
misa.:rza generalnego R. P. w Gdańsku. 
notę treści następują.cej: . 

. "Panie Ministrze! 'V rozmowie, ja
ką. odbyłem z Panem w dniu 31 lipca 
b. r. raz je!;zcze stwierdziłem gotowość 
senatu gdallskiego podjęcia rokowań 
na temat obecnego stanu rzeczy. Z u
bolewaniem stwierdziłem wówczas, iż 
rzę,d polski nie jest skłonny uchylić 
zarządzenia polskiego ministra skarbu 
z dnia 18 lipca b. r., które to zarzą.
dzenie nie jest ani kQ>rzystne, ani poży
teczne dla rzą.du polskiego. 

Dla Gdańska natomiast zarządzenie 
to jest w swych skutkach sparaliżowa
niem całego importu, przechodzącego 
do Polski przez port gdański, stanowi 
ponowne stworzenie granicy gospodar
czej między Polską. a Wolnem Mia
stem, oraz niszczy gdański bilans płat-

niczy. 
\V następstwach swych zarządzenie 

to powoduje mianowicie, jak się w 
praktyce okazało, iż ustał przywóz 
przez port gdański, a granica gospo
da.rcza między Gdańskiem a Polską 
została ponownie wzniesiona. 

Ponieważ w międzyczasie polskie 
władze administracyjne poczęły kon
fiskować towary, importowane z 
Gdańska do Polski, i clić je ponownie, 
przez co zniszczone zostały podstawy 
bilansu płatniczego \Volnego Miasta, a 
życie gdańskie stoi, na skutek rozpo
rzą,dzenia polskiego ministra skarbu, 
bezpośrednio w obliczu ruiny. 

Zasady egzystencji Wolnego Miasta, 
których utrzymanie jest stosownie do 
postanowień traktatu wersalskiego 
i umów, zawartych dla wykonywania 
tego traktatu, obowiązkiem rządu pol
skiego, zostały przez postępowanie 

Iska o 

l'Zę,du polskiego naruszone, przez co Senat \Volnego Miasta gwarantuje 
gospodarstwo Wolnego Miasta znala- nadal Rzeczypospolitej Polskiej wolny 
zło się w jaknajkrytvczniejszej sytuacji. dostęp do morza. Przekazywanie to-

\Volne Miasto nie ma już możności warów, przeznaczonych dla Polski, od
zajęcia stanowiska wyczekującego. bywać się będzie wobec tego pod 
Zdając sobie sprawę ze swej odpowie- względem celnym i podatkowym w 
dzialności, senat gdański widzi się (}- te.n sam, jak i dotąd sposób. Tak sa
be-cnie zmuszony przedsięwziąć takie mo przeprow8ldzane będzie przez ad
zarządzenia, które mogłyby usunę,ć ministrację gdańską pobieranie ceł 
trudności, wywołane postępowaniem wywozowych i ustalanie zniżek, mają.
rządu polskiego. Pozwalam sobie przy- cych znaczenie dla Polski. Prawa ra
pomnieć, iż podczas rozmowy w dniu dr portowej pozostaje zagwarantowana. 
31 lipca b. r., w imieniu senatu za- 'vV rozmowie, którą. miałem z Pa
strzegłem sobie pełną. swobodę działa- nem w godzinach wieczornych, dnia 1 
nia w tym kierunku. sierpnia zaznaczyłem, ze swej strony, 

Senat zezwoli obecnie na import iż senat nadal gotów jest. rozpocząć 
towarów niezbędnych dla utrzymania natychmiast rokowania. Pomimo to, 
gospodarstwa państwowego na terenie że pan w imieniu rządu polskiego od
Wolnego Miasta. Senat wyda gdań- rzucił propozycję rozpoczęcia rozmów 
skiej dyrekcji ce,ł odnośne polecenia. i wobecnem stadjum, pragnę powtórzyć 
Senat gdański stwierdza, iż przez za- wyrażoną przezemnie w dniu 1 sierp
rzą.dzenia swe naruszył rząd polski nia b. r. gotowość podjęcia rokowań." 

• Je 
Na marginesie oszczerstw i kalumnji rzucanych na dostojników Kościoła Katolickiego 

P o z n a ń, 3 sierpnia 
W latach ostatnich coraz butniej 

podnoszą w Polsce głowę przeciwnicy 
Kościoła !{atolickiego. Obserwując 
wzmagającę, się z dnia na dzień agre
sywność wrogów' Kościoła, zastanawia 
nas fakt. że dzieje się to w Polsce, któ
ra. jest państwem O przygniatajl1-cej 

większości społeczeństwa katolickiego, 
w tej Polsce, która ongiś nazywała sie
bie przedmurzem chrzeŚCijaństwa. i po 
dziś dzień zachowała uprzywilejowane 
stanowisko religJi rzymsko-katolickiej. 
Ustawodawstwo nasze przewiduje su
rowe kary na tych, którzyby miali od~ 
wagę bluźnić przeciwko Bogu i Ko-

ściolowi. 
A jednak, mimo tych gwarancyj, 

Kościół Katolicki w Polsce narażQ>ny 
jest na cią.głe ataki jego wrogów, któ
rzy, o dziwo, są. coraz bardziej bez
czelni, nie ograniczają.·się już, jak daw
niej, do propagandy "ideowo" pojęte
go bezbożnictwa, lecz obrzucają. Ko-

ściół i duchowieństwo katolickie 
wstrętnemi inwektywami. Akcja walki 
z Kościołem, jak widać, prowadzona 
jest planowo i postępujo kolejno eta
pami naprzód. 

Doniedawna jeszcze bezbo~uicy na~ 
si nie mieli odwagi działać otwarcie 
i kryli się pod powierz.chnią. życia pl.1.-



blicznego w zakonspirowanych jaczej~ 
kach bezbożniczych, które od czasu do 
czasu wykrywano i zgodnie z prawem 
tępiono. Dziś cała ta horda, zmuszona 
wczoraj jeszc7.e do ukry\\ [lIlia :'i (~ w 
podziemiach, wypełzła na świa~ 
tło dzienne i prowadzi swą niec
ną robotę bez obawy przed .iakicmikol~ 
wiek następstwami. Dla wrogów Ko
ścioła Katolickiego w Polsce nastały 
dziś dobre czasy. Byliśmy świadkami 
ich bezpośredniego ataku na wychowa-

DOSTOJNI JUSI LACI 
Odbitlw lleJdogrrufic.znailust1'3cji, kolpor
tOW3.llC'j \,\, Kielcach prze znicwykrytych 
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no rzucało obelgi pod adresem ks. bi
skupa Łosińskiego. 

W tymże mniej więcej czasie pisma 
żydOWSkie przyniosły wiadomość, że 
na murach Drohobycza, Borysławia 
i Truskawca ukazały się klepsydry, za
wiadamiające Q śmierci cywilnej ks. 
biskupa ~osińskiego. 

W dniu 16 lipca kilkanaście osób 
z parafji strawczyńskiej, podburzonych 
przez agitatorów kościoła narodowego 
i pewnej partji politycznej, manifesto
wało pTzed pałacem biskupim. 

Krótko potem pisma przyniosłY 
wiadomość o odcięciu poborów dla 
księży diecezji kieleCkiej. Jak wiado
mo, od dwóch zgórą miesięcy księża 
ci nie otrzymują swoich poborów. Na
raziło to m. in. na przykre następstwa 
najuboższą ludność diecezji z uwagi 
na to, że m. in. "Caritas" otrzymywał 
od ks. biskupa Łosińskiego miesięcznie 
okQło 3.700 zł. Obecnie, po odcięciu po
borów, fundusz ten został "Caritasowi" 
również odcięty. 

Oto jaskrawsze tylko pzykłady 0-
szczerstw i kalumnij, rzucanych na. 0-
sobę dostojnego Pasterza die~ezji kie-
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leckiej. Niemniejszą. liczbę podobnych 
O'szczerstw i kalumnij rzucono w tym 
czasie na Pasterza diecezji łomżyń
skiej. 

Zdawało się na. pozór, że był to 
przejściowy okres furji wrogiCh Ko
ściołowi sił i że na tem skończę. się 
skandaliczne ataki na dostojników ko
ścielnych w Polsce. Tymczasem· rzecz 
się ma całkiem odwrotnie. NapaŚCi na 
J. Eksc. ks. biskupa Łosińskiego nie
tylko, że nie ustały, lecz zaczynają 
przybierać formy wręcz potworne. Oto 
do redakcji naszej nadszedł w tych 
dniach list z zawartościę, kilku hekto
graficznych odbitek ilustracyj. Jednę. 
z tych odbitek, względnie możliwą. do 
reproduk~ji z uwagi na moralność pu
bliczną" zamieszczamy obok. Inne, któ
re się kolportuje w Kieleckiem maso
wo (za czyje pieniądze?) noszą. charak
ter wyraźnie bluźnierczy. 

Zamieszczona przez nas reproduk· 
cja ilustracji, wymierzona przeciwko 
J. Eks'1. ks. biskupowi Losińskiemu, 
zestawfająca jego osobę z carem Miko
łajem Romanowem i głośnym mni
chem-rozpustnikiem Rasputinem - 0-

to dowód do jakiej czelności i tupetu 
już doszli w Po-Isce wrogowie Kościoła. 
Katolickiego, jeśli maję. odwa.gę zasłu
żonego dostojnika Kościoła w podohny 
sposób zohydzać. 

Cały Polski lud katolicki zdaje so
bie sprawę (setki rezolucyj uchwalo
nych) z niebezpieczel1stwa. na jakie 
narażony jest w Polsce Kościół i j.ego 
dostojni przedstawiciele. Z niepokojem 
patrzy na te objawy bluźnierczej walki 
z Kościołem i zapytuje wyraźnie, kiedy 
wreszcie położony zostanie kres tej de
struktywnej, chyba nietylko za pienią.
dze żydowskie finansowanej, robocie 
antykościelnej i antykatolickiej. Pol
ska. to nie Meksyk, aby takie barba
rzyństwo mogło u nas hulać dalej bez
karnie. Polska była, jest i będzie pań
stwem katolickiem. POlacy.katolicy są. 
na tyle jeszcze w swej Ojczyźnie silni, 
aby bluźnie,rców. i wrogów Kościoła 
Katolickiego wog6Je, jakiekolwiekby 
były ich c4:lle i wpływy, nauczyć posza
nowania dla Kościoła i zmusić do pod
porzą,dkowania się woli narodu. 

A. T. -
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W sprawie zatargu włosko .. abisYilskieg,o zbierle si,ę raz jeszcze we wrześniu 
nie religijne w szkole. walki z sa· G e n e w a (Tel. wl.) Rada Ligi 
kl'amentem małżSIlstwa, ze święceniem Narodów zakończyła swoje obrady w 
niedzieli i t. d. A wpływy ich, widać, sprawie, sporu abisyńskiego i odroczyła 
są. pO\VaŻlle, jeśli się zważy, że w zma- i się po sobotniem posiedzeniu wieczor
ganiach sv,oich z przytlaczaję.cą. kato- nem aż do początku wrześ.nia.. 
licką wif2kszość narodu odnieśli W sobotę wieczorem odbyło się 
pewne sul-;::csy, nie rezygnują.c jeszcze pierwsze i zarazem ostatnie publiczne 
7. ostateczJlej rozgrywki i przewidują;c posiedzenie Rady. Rozpoczęło się ono 
dla siebie ]1ełne zwycięstwo. krótko po godz. 19. Było ono równo.-

zwyczajnej se.sji Rady. Po poprzedza~ . śnia b. r. celem załatwiania sporu 'abi
jących posiedzenie naradach pomiędzy I syńsko-włoskiego. 
poszcz~Jólnemi me carstwami i zain- Druga rezolucja krótsza, pod wzglę
teresowanemi delegatami w sporze dem politycznem ważniejsza, brzmi 
Włoch i Abisynji, Rada przyjęła po następująco: Rada postanawia zwoła
krótkiej dyskusji dwie rezolucje, jed-I nie sesji Rady na dzień 4 września dla 
ną dłuższą, uzasadniającą. postępowa.- omówienia całokształtu stosunków po~ 
nie i uchwałę Rady, a drugą, krótką, między Włochami i Abisynją ze wszel
odraczającą obecną sesję i zwołującą. kich jego stron. 

Obok tej walki o podważenie zasad cześnie zamknięciem obecnej nad~ równocześnie Radę na dzień 4 wrze- Pierwsza rezolucja, znacznie dłuż-
kaloiickich w życiu Polski obserwuje
my wzmagające się ataki na ducho
wiellstwo 'katolickie, zwłaszcza czoło
\yych jeGo przedstawicieli. Prowadzi 
to do tego samego celu, gdyż podważe
nie autorytetu księdza czy biskupa ka
to)jC'kiego w konsekwenrji poch}!g'a za 
sob~ poderw::mie autorytetu Kościoła i 
podlwpywania wiarl'- w społeczeń~ 
stwie. 

l{jIka tygodni temu byliśmy świad
k,ami taldch niecnych n.apaści na dWlJ 
ksią·~ąt Kościoła Katolickiego w oso
bach J. Eksc. ks. biskupa Łosillskiego. 
z Kielc i J. Eksc. ks. biskupa Łukom
(,kiego z Łomży. Dla illJJstracji metod, 
jakiemi posłngiwanósię w walce z wy
:ookimi dostojnikami kościelnymi w 
Polsce, przypominamy następuj~e 
fakty: 

Okolo 23 maja pisma żydowskie z 
.,Głosem .Porannym'· i "Republiką" na 
czele przyniosły "rewelacyjne" wiado
mości o rzekomym wyjeździe ks. bi~ 
skupa Łosi11skiego do Rzymu, przy
r;r,em notatkę swą zaopatrzyły uwagą, 
że dla zape\vnienia ks. biskupowi bez
piecze11st,,,a. na dworzec towarzyszyło 
mu dwóch Ul'zędników województwa. 
Kłamstwo to prz~ypieczętowaliśmy w 
numerze 120 naszego pisma, stwierdza
.iąc, iż ks. biskup ŁosiilSki wyjetźdżał 
wprawdzie z Kielc, ale nie do Rzymu, 
tylko na wizytację diecezji. 

W dniu 3 , czerwca w parku kielec
kim kilku osobników w mundurach 
"strzeleckich" rzuciło na ziemię kukłę, 
llb1'aną w szaty biskupie. Kukłę o'blano 
naft~ i podpalono. 

'\V "Ekspressie Porannym" z 15 
rZC'l'\vca przypuszczono ata,k na patrjO
tyzm ks. biskupa Losińskiego, zamie
szczając z gruntu fałszywe informacje 
-) sprawie poświę'cenia tablicy ku czci 
Kościuszki. 

. Rrótko potem prasa "sanacyjna" i 
żydowska przyniosły wiadmość, że 
Vi Truskawcu zwią.zki b. wojskowych 
7iwróeiły się do dyrektOl:a uzdrowiska, 
p. dl'. ROIP:,.na Jarosza, aby spowodo
"wał wyjazd bawiącego tam rzekomo 
na kuracji ks. biskupa Łosiitskiego. 
Zyczenie to \yyrazilo - zdaniem tych 
pism - okolo 500 os6h. Enuncjacja ta 
;'.ostala przypieczętowana, oflc.ialnem 
"ty,;iercl7.eniem, iż ks. biskup Łosiński 
wOil.·óle na kuracji w Truskawcu nie 
przeJ'rwał I ,,, krytycznYCh dniach od
bywflł wizytację podlegle.1 sobie die
cezji. 

\V Bnslm-Zdroju gromadka człon
ków P O. W., zebrawszy się na cmen
tarzu, wznosiła okrzyki przeciw ks. 
biskupowi Łosińs;kiemu. Prowokacja 
ta wywołała natychmiastową reakc.ię 
ze 'strony miejscowego społeczeń twa. 
Prowokatorów dotkliwie poturbowano. 

W katedrze kieleckiej podczas ma
jowego nabożeństwa kilku o.sobników 
o dość ,wyraźnie zarysowanej przyna
le7.ności partyjnej przerywało hala.śli
wem zachowaniem sie kazanie i słot-

Jeg,o cień 
sza, dotyczy meritum sprawy sporu 
i kwestji, która doprowadziła zer~ 
wania. prowadzonych w korni roz-
jemczej Rady prac pojednawczych pa
między delegaCją. włoskę. i abisyńską.. 
Powołuję.c się na swoją rezolucję z dn. 
25 maja b. r. w sprawie uregulowania 
sporu abisyńsko-włoskiego, wywołane
go zajŚCiem w Ual-Ual, rezolUCja pod
kreśla, że załatwienie sporu miało na
stąpić na mocy art. 5 umowy układU. 
wlosko-abisyńskJego z 2 sierpnia 1928 
roku i że prace w specjalnej komisji 
rozjemczej zostały przerwane, wobec 
czego zainteresowane strony odwołały 
się do rady Ligi Narodów. 

Mussolim spotka się 
z Neg'usem 

Lo n d y n. «Tel. wł.). Reuter donosi 
z Addis-Abeby, że w stolicy ALisynji 
pojawiły się wczoraj pogłoskI o przy
gotowaniu konferencji MussoJiuiego z 
cesarzem abisyńskim. Ponieważ po
wszechnie wiadomo, że odbYCie takiej 
konferencji jest związone z poważnemi 
trudnościami, koła polityczne przypu
szczają., że inicjatywa ta wyszła od 
jednego z mocarstw i niewątpliwie już 
w te; materji poczyniono kroki. Praw
dopodobnie zajmie się tem Francja" 
na. której ziemi miałaby się wkrótce 
już odbyć kQnferencja pomiędzy pre
rojerem Włoch a władcą. Abisynji. 

L o n d y n. (Tel. wł.). Według cio-
Im bardziej miota się na. Polskę gaański karzeł, tem wyra,imej występuJo za niesienia jddnej z agencyj Niemcy u~ 

nim cień naszego są.siada. dzieliły Abi~ynji kredytów do wysó)~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~ k~ciUOmm. m~~ ~ z~~ w 
, Niemczech materjałów wojennych, a 

I!OSp· odar'z" sukurs Rzeszv dla I!an'ska ~;:~~~i~!e r!~~z;~~w~~~~b~~8wha~g?c~ \I , , U 100 samolotów i odpowiedniej ilości a-
municji. 

Caly be~clowy 'import gdański 'łna .być ~aliczony na rachu
neT.' ł',ale:hwści gdalis1..'ich, zanu·Q~ony·ch to B~eszy 

War s z a w a, (Tel. wl.) Min. Beck niono zatem posterunki straży granicz
nie wyjechał do Gdyni i pozostaje w nej w Tczowie, głównym punkcie wę
Warszawie. (w) złowym w obrocie towarowym między 

, G d a 11 s k. (Tel. wł.) Wysoki komi- Polską a Gdańskiem. Ładunki do Tcze
sarz Ligi .\fm·odów Leste:r nie p["zybyl wa i innych miast polskich z Gdańska 
jeszcze Jc> Gdallska. Przyjazdu jego pO'ddawane są ścisłej rewizji przez 
spodzie" a ją się w niedzielę. władze polskie. Towary nieoolone 

G d u. 11 .~ lc. (Tel. wI.) Sobotnia pra· przez polskie władze celne są zatrzy
sa gdailf;ka ogłas:la artykuł gauleitera mywane. 
Forsteru na temat obecnych napręż 0- G d a ń s k. (Tel. wł.) Senat gdański 
żonych siosunków polsko-gda:ńskich. zalYlądził, że mogą być sprowadzane z 
Artykuł jest nuogół powtórzeniem ko- Niemiec na obszar 'Wolneg'o Miasta 
mentarzy, znanych już z prasy gdal'l- Gdańska następujące towary: świnie, 
skieJ. For:;ter broni rozporządzeń SEr żyto, pasze, maslo, jaja, owoce wszel
natu i twierdzi, że były one kOllie,czne kiego rodzaju, medykamenty, środki 
dla uniknięcia katastrofy gospodarczej opatrunkovye, węgiel, koks, brykiety 
Gda11ska. Senat zmuszony został do te- itd. Lista powyższa ma być w miarę 
go zarządzeniem polskiego ministra potl"Zeb~r rozszerzcna. 
skarbu z dnia 18 lipca. Umowy, za~ \V kołach gospodarczych Gdańska 
warte przez oba pal'l.stwa, utrzymuje utrzymują, że między władzami nie
Forster, muszą być dotrzymywane niemieckiemi a senatem osią.gnięto po
przez obydwie strony. dobno porozumienie, według którego 

G d a ń s k. (Tel. wł.) Polskie wła- cały bezclowy import gdai!ski ma być 
dze celne wydały ścisłe zarzą,dzenia, zaliczony na rachunek należności 
ażeby nie dopuścić do ·wwozu do Pol- gdaflskich, zamrożonych w Rzeszy, 
ski niemieckich towarów, sprowadza- wskutek niemieckich za.rzę,dzeń dewi
nyeh bezcłowo do Gdallska. W zmoc- zowych. 

Trans'Port ten nadejdzie do Abisynji 
w pierwszej połOWie września. - Ró
wnocześnie wysyłają niemieckie fabry
ki broni do. Abisynji instruktorów, któ
rych zadaniem ma być wyszkolenie 
żołnierzy abisyńskich W używaniu tej 
broni. 

Wiadomość powyźszę, ze wzt:!:lędu na 
jej fantastyczność podajemy tylko. z 0-
bowiązku dziennikarskiego. - Red.). 

L o n d y n. (Tel. wł.) Wiadomość o 
osią.3"nięt~m porozumieniu w Genewie 
wywołała w angielskiej opinji publicz
nej pewną ulgę i odprężenie. Oczekuje 
się, że Abisynja nie będzie stawiała 
trudności. \V dalszym ciągu panuje 
jednak przekonanie, że osiągni ęte po
rozumienie nie oznacza zal{O:ńczenia 
sporu, lecz tylko odroczenie decyzji. 

P~EG~ 
iółte plamy, opaleniznę usuwa pod gwa· 
rancją 

t AXE L A" - K.RE Ji.J: 
w słoikach po 1,-, 2,- l 3,50. Mydło 

\xela" kaw. 1.- zł. 
J. Gadebusch, PODal'i, Mowa 7. 
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ISianokosy góraIs 
W dniu dzisiejszym rozpoczynają się w Zakopanem uroczystości związane z tygodniem 
"dni gÓ .. " - Z całej Polski spieszą ku Tatrom .. zesze wycieczkowiczów, by zado,kumento
wać swe przywiązanie dla tej najpiek,niejszej poła<t:i naszego k .. aju i nasycić się jej u .. o
kiem - Z .oka'Zji "dni gó .... poświęcamy część dzisiejszego numeru Tatrom i góralom 

Z a k () p a n e, 4 sierpnia. I śnie, nikt tych ogrodzeń nie naruszy, 
Każdy tak zwany gazda, czyli go- nikt nie śmie przechodzić poprzez łąki 

spodarz, posiadający domostwo wła- i deptać trawy. Panuje wtedy na nich 
sne i jeden, lub parę zagonów ziemi, błogosławiona cisza, kwitną dywany 
przy spisie ludności i we wszelkich różnokolorowego kwiecia i kity buj
aktach podaje się za rolnika. Górale nych traw, a owady nieustannym brzę
są jednak przedewszystkiem ludem kiem grają swój koncert, panując 
pasterskim i praca ich na roli ogra- niepodzielnie w swem królestwie. Nie 
nicza się przeważnie do pielęgnowama mąci błogiego spokoju zgiełk ludzki, 
i zbierania z paszy dla krów i ani turkot wozu; zagony przylegają do 
kom. Krowa mlekiem, sprzedawanem siebie szczelnie, nie uznając między 
gościom, a koń dorożlmrstwem utrzy- sobą miedzy, prócz utartych od lat, 
mują wiele rodzin mieszkańców pod- a rozsianych Zl'zadka prze.cllodówczy I tatrzańskich, zatem siano jest dla nich to popod lasem, czy też nad brzegiem 

• tern złotem, które ich kamienista zie- potoku, Dopiero podcżas koszenia tra-

I mia im daje. Mało który zasieje na wy, lub zwózl~: siana na łąkach wszczy
lepiej użyźnionym kawałku trochę na się nagle gwar i ruch. Na drobnych 

I 
owsa, w tej okolicy nader mizerne3'o; działkach roi się najprzód od kosiarzy. 
a ziarno z niego zdobyte też służy Potem, gdy już trawa legnie pokotem, 
głównie za paszę dla cennych ży- spieszą do pomocy mężczyznom baby 
wicieli czworonogich. To te<ź central- i dzieci przy rozrzucaniu i suszeniu 

l nym punktem gospodarstwa rolnego siana, następnie przy składaniu go w 
górali są sianokosy, Łąki zakopial'lskie kopy na żerdzie, wreszcie przy łado

! są pokratkowane małemi działkami, waniu już suchego na wozy, lub, jeśli 

I rozdrobnionemi dziedziczeniem ich kto ma blisko. do chaty, czy· szopy, 
przez gromadę dzieci, nieraz po jed- przy znoszeniu go do niej w płócien

I nym zagollie; potem rodziny się- 1'0Z- nych płachtach na plecach. 

I 
ras tają, zawierają związki, znowu czą- Sianokosy to na,imilsze dni w roku 
steczki drobne po ojcach i strykach gazdowskim. Spotyka się na polach 
dziedziczą ... I w rezultacifl jeden gazda wszystkich sąsiadów; nasłucha 'się każ
posiada na jeunym małym pa<sórku dy nowinek; zbliżają się ku sohie przy 
kilka rozsianych i odgrodzonych od tej okazji młode chłopaki i dziewki, 
siebie cudzemi działkami skrawków niejedna waśnia sąsiedzka się załago
ziemi. Do tych skrawków przysługuje dzi; choć także jest i okazja do jej 
prawo dowozu gnoju i zwóz!,i siana, wszczęci,a czy to o podkoszoną za da
a zatem prawo przejazdu przez cudze leko poza granicę zagonu trawę, czy 
zagony, prawo zwalenia na ziemię w o zagarnięcie siana. które wiatr porwał 
dwóch porach roku jesieni i laŁa oka- z kopy, powrósłem nieopasane.i, i rzu
lającego je nietykalnie w innej porze cił na cudze pole, czy wreszcie, ku zgor
ogrodzenia z prostych długich żerdzi, szeniu og'ółu, o skradzenie w nocy nie

I przybitych do słupków. Póki trawa 1'0- co świeżego siana z kopca przez jed-

Czar tatrzańskich gór 
Chcąc poZ'nać lJięlcn.o gór, musimy lw~nać 'lnuzykę i la,ńce 

góra,lskie 

ż y w i e c, 3. 8. Dziś w całej Polsce 
rozbrzmie,wa hasło "wszyscy na góry", 
"wszyscy do gór". Nic dziwnego, gdyż 
góry w Polsce, a zwłaszcza Tatry, po
ciągają. wszystkiCh ku sobie. 

Podhale, zamknięte od południa 
ścianą. krzesan i c tatrzańskich, o.d pół
nocy odgr0clzone porosłemi lasem Be
skidami i Górcami, stanOWIło przez 
wieki całe ocll'Qbny świat, zupełnie w 
pozostałych częściach Polsl{i nieznany. 
Dzięki temu odosobnieniu zachowali 
górale tamtejSi po dziś dzień swoją, 
odrębną muzykę i taniec, nie mówiąc 
już o swoistej ich gwarze, zdobnictwie 
stroju i sztuce. 

Dawna niedostępność i pierwotna 
dzikość Tatr i Podhala oraz coraz cięż
sze warunki bytu wsi gMalskiej sprzy
jały powstaniu zbójnictwa, do czego 
przyczyniło się rgwnież gorące uwiel
bienie przez g'óraJi nieograniczonej 
żadnemi więzami "ślebody", Zbójnicy 
i ich swoisty tryb życia oraz przedziw
ne wyczyny stworzyły cały bogaty OQ

rębny rozdział w muzyce i tal1cu gó
ralskim. Nuta sentymentalnego uwiel
bieni.a dla ich niezwyklego życia prze-

bija się do dziś dnia w legendach, pie
śniach i tańcach góralskich. Niezależ
nie od całej bogatej epopei zbójniCkiej 
znalazły swój wyraz w muzyce i tań
cu góralskim granitowe wierchy, SZ1l

miące potoki i zielone hale, jednern 
słowem ściśle z niemi zespolony świat 
tatrza11ski. -

Na Podhale i w Tatry jeżdżą corocz
nie tysiące ludzi, a mimo to tak mało 
0'8ób zdolało usłyszeć prawdziwe pieśni 
góralskie, podziwiać ich nastrojowe 
tal1ce, albo wsłuchać się w owe prze
dziwne, odrębne a jednocześnie tak sil
ne tony muzyki, która swój początek 
czerpie w szumie wiatrów halnych, 
rwą.cych potoków i echu lasów jodło
wych. A już napewno nikomu dotąd 
nie udało się posłUChać w ciągu parlI 
godzin muzyki i pieśni, przeplatanych 
tal1cem, odtwarzanych przez wszyst
kich naszych górali od Tatr aż po 
Czarnohorę. 

Więc wszyscy z miast i osiedli jedź
cie w Tatry, podziwiajcie wspaniate 
dzieła natury. Korzystajcie z okazji ty. 
godnia propagandy gór. 

ANDRZEJ SŁONKA. 

nego sąsiada drugiemu. 
Górale, którzy lubią bardzo śpie

wać, zwłaszcza gdy jadą końmi, lub 
gdy pasą bydło, jednakże przy . robo ... 
tach polnych, lub wracając z ni.ch, nie 
śpiewają wcale; w przeciwieństwi'6 do 
wieśniaków z innych okolic, którzy 
właśnie w tych okolicznościach upra
wiają swój śpiew chóralny. Góral lubi 
śpiewać, ale nie w chórze; a śpiewa, 
gdy mu do tego przyjdzie ochota i gdy 
fantazja go ponosi; wtedy, wziąwszy 
się pod boki z jednym lub dwoma przy
jaciółmi, wyśpiewuje jedną piosenkę 
I ,a drugą, i to tę, która mu w danej 
chwili najbardziej odpowiada. Tak 
więc śpiew zespołowy nie. cechuje gó
ralskich robót polnych. 

Wynika to zapewne z gorączki, jaka 
ogarnia pracujących przy sianie; a to 
spowodowane jest niepewnością pOS"o
dy, w górskim klimacie szczególnie 
zmien nej. Gdzież mu teraz śpiewać; 
kiedy się musi namyślić dobrze, czy 
dnia tego trawę kosić, czy śpieszyć się 
przed nadciągają·cą słotą, czy przeciw
nie odwlec jeszcze zbiory i uniknąć 
możliwych niepowodzeń? Z tej przy
czyny nie wszyscy naraz koszą swoje 
zagony, każdy liczy na swój rozum, a 
potem dopiero Obserwują wszyscy 
wzajemnie, kto lepiej kombinował? 
Komu się udało trawę wysuszyć i ze
brać przed deszczem w kopy? Kto mu
siał przemokłe siano wzruszać na no
wo, lub kto je na- pniu trzymał zbyt 
długo nie doczekawszy się lepszej po
gody? A komu znów halniak potar
gał kopy, zmierzwił i obskubał? 

Rażdy też patrzy ciekawie, czy się 
jego sąsi.adom lepiej. niż jemu, wszyst
ko udało, nie skupiając zbytnio spoj
rzeń zazdrosnych, lub uśmiechów 
triumfu. Każdemu też inaczej łąka 
porasta, inaczej zakwita, w miarę te
go, jak ją kto z końeem zimy i z wio
sną nawoził. A jeśli z nich który k,a
wałek ojcowizny sprzeda "gościowi", 
lub jeśli kto dokupi od zubożałego są
siada· i swoją "kupiznę" jeszcze. roz
szerzy, wtedy nie ma końca gadaniu, 
czemu to się tak zubożył, lub jaką dro
gą się zbogaca. Bo niernasz tu dla 
g'azdów ważniejszej rzeczy, jak posia,· 
danie własnego kawałka ziemi, ten cel 
najważniejszy ludzkich wysiłków, cel 
zawsz,e gorąco upragniony. 

Wesoło jest na zakopiańskich łą
kach, gdy koszą trawę, potem gdy 
staną na niej rzędy smukłych kopic i 
wesoło jest, gdy ciągną przez nie n,a
ładowane sianem fury, obsicdzone 
przez baby i "dzieciska". 

A potem pola zmieniają się na gład
kie, równo strzyżone ekrany, rozległe 
aż pod szczyty, i znowu zapanuje na 
nich cios za. Tylko tu i tam na ziemi 
przykucnie mała pastuszka, lub stary 
dziadek i strzeże p,asących się krówek. 
Przez Giewont mgła przepływa, wiatr 
świszcze w smrekach pod lasem, a z 
ust pastucha wymyka się pieśń tęs
kna, zawodna. I zaraz jej w oddali 
odpowiada druga tej pieśni zwrotka z 
ust odd,alonego o kilka stajeń pastu
cha, a z pod samych rzędź już płynie 
trzecia strofa: Hej!... góry nasZe gó-
ry!... J. ROGUSKA CYBULSKA 

~dj~c:ia ~d, .;ewej 6trony zg6ry .. pl'zed,stawiają,: 1,_ hA rccrze n~ "oJ'!ej .perci': - Woło ~zyn; 2. Giewont z krzyżem na szczycie, 
ą· _b.at-nl otaw GąslcnJCQwy (1620 m.); 4. 6chrlOl1J.,1w na Hall Gą,slemCOWe]; 5. "kom my" w Dolinie StrążY6kiej' 6. DoJina Ko
sClehska; 7. Zakopane - ogólny widok; 8. typ~wa willa dla .Ietników; R Wielka Siklawa; 10. schronisko ~ad MOJ'skiem 

OkIem; 11. MOl'slue .oko z Opalo.nego. -



St1'Ona :& = O!łĘDOWNIK, poniedzlale1C, dnia 5 sIerpnia 1935 = NUMer 1..,. 

'ółtora ~~il[a g~rali ' liei~ia ~o li~O~an!gO 
Złożą oni bołd Słw,ó'rcy, ze te góry wszysfklch zakątków świata pozwolił zjednoczyć 

,po latach niewon w'e wspólnej g'ranley odrodz'oneJ ojczyzny 
z a k o p a n e, 3 sierpnia. 

Na świąte,czny "Tydzień gór" od ł
go do 11 sierpnia zjadą reprezentanci 
wszystkich górzystych okolic Polski. 
A więc grupy cieszyńska, bielska, bial
ska i żywiecka z regjonu śląskiego; 
wadomicka, nowotarska, limanow
ska, szczawnicka, zakopiańska, oraw
ska-spiska i nowosądecka z - podha
lal1.skiego; gorlicka, jasielska kro
śniewska i sanocka z - łemk~wskie
go; turczań'ska, samborska, skolska, 
stryj ska i doliniańska z - bojkowskie
go; wreszcie nadwórniańska, kosow
ska i kołomyjska z - huculskiego. Bę
dzie to zatem prawdziwy zjazd góral
szczyzny, która ma się ze sobą zbliżyć, 
poznać wzajemnie swoje zwyczaje, u
biory, swoją sztukę ludową i wytwór
czość, oraz swoją gwarę, poczuć się 
braćmi we wspólnej ojczyźnie. Okazji 
po temu nie zbraknie, gdyż zorganizo
wane będą w tym celu wystawy prze
mysłu ludowego z każdej dzielnicy, 
odbędą się też wieczornice i przedsta
wienia ludowe; ponadto będzie wieJe 
rozrywek, jak zabawy ludowe, festYny, 
wspólne wycieczki, odczyty i różne 
pokazy. Każdy będzie też mógł zoba
czyć wyrób serów i całą gospodarkę' 
pasterską w specjalnie zbudowanej 
obok gmachu muzeum t. zw, bacówce 
na wzór dawnych szałasów, gdzie ba
ca z juchasami, z owcami i ze swym 
psem przyjacielem będzie ilustrował 
życie na hali. Całe miasto będzie na 
tę uroczystość świątecznie przybrane 
i rzęsiście oświetlone; na szczytach 
będą, płonęły wici, sztuczne ognie wy
tryskiwać będą snopami barwnych 
promieni, a reflektory wojskowe o sile 
miljona świec, będę. oświetlać Giewont 

Przema,rsz placówki Młodych StronnIctwa Narodowego w Zakopanem do lo
kalu zebrań. 

i najbliższe wzg6rza. 
Na uroczystość tę przybędzie p. Pre-

zydentj w jego też obecności odbędzie 
się defilada wszystkich barwnie w lu
dowe stroje ubranych delegacyj, za 
któremi popłynie pięcioŁysięczne sta
do owiec, spędzonych z hal na t. zw. 
l'edyk, a z niemi bacowie i juhasi ze 
swy'm halnym sprzętem gospodar
skim. 

Na zakończenie uroczystości odpra
wiona będzie msza polowa w Jaszczti
r6wce przed kapliczką Witkiewicza. 
Wtedy to zebrany tłum odda hołd 
Wszechmocnemu Stwórcy tych g6r, 
które wszyscy zebrani tak kochają, i 
złoży podziękę za to, że te góry 

Naprzód idziem w s'kler p,o'wodzI ••• 

wszystkich zakątków świata pozwolił 
Bóg zjednoczyć po latach niewoli we 
wsp6lnej granicy odrodzonej naszej 
Ojczyzny. 

Każdy teź uczestnik tego zjazdu 
powinien wywieźć w swe strony moc
ne przekonanie, że lepsza i jaśniejsza 
przyszłość narodu leży w jego praco
witości i oszczędności , w życiu uczci
wem i religijnem, w rozumnej gospo
darce rządu grosz~m publicznym, w 
uznaniu równych praw wszystkich o
bywateli i w miłości bliźnieg-o, oraz 
bojaźni bożej, 

a' Dl m ~la u DafU OWI[ . wler l 
Zakopane - Kraków - K Jelce i Rad/om szlachetnIe rywaliZUją w walce o Wielką 

Polskę 

I. Radomskiem ruch narodowy rozwija 
p o z tl a ń, 4 Sierpnia. I wych znajduje się równi&'l Radom. W 

Historja zna wypadki, w których się z niespotykaną dotą.d nigdzie siłą. 
wielka idea zaprzęgała do swego ryd- W samym Radomiu, gdzie doniedawna 
wanu tysi!,!ce i miljony, wiodła za 80- ł jeszcze przygniatające wpływy posia
.Qę. spOłeczeństwa i narody i stawała dali socjaliści, rozwój ruchu narado· 
się prz~obrażeniem socjaJnem, przebu- wego napotykał przez długi czas na 
dowę. społeczną obliczao państwa, czy wielkie przeszkody głównie z tego po. 
świata. Takim ruchem była wielka wodu, że od szeregów narodowych 
rewolUCja francuska w 1789 r., pod ob- stroniły s1;ersze rzesze robotnicze, o· 
na z rozmachu i siły żywiołowi: wiel- szukiwane przez menerów soc.laJistyc'z
ka i niepowstrzymana. Parła naprzód, nych basłami walki klasowej. Z cza
jak lawina, druzgocę.c przeszkody, sem jednak wspaniałe zwycięstwo ru
miażdżą·c trudności. zdobywając za.. chu narodowego na terenie robotni
mierzony cel: wolność, równość, bra.- czym ,w L.odzi otworzyło oczy również 
t,erstwo. miejscowym robotnikom, którzy, acz-

Histol'ja dni ostatnich zna także koJwiek z pewnem jeszcze niedowie
t.aki ruch, ruch-żywioł: nacjonalizm. rzaniem, zaczęli się interesować dzia
Idea narodowa falę. potężną. przecbo- łaJnością. Stronnictwa Narodowego, 
dzi EW'opę i zdobywa wszystko, co studjować program t.ego stronnictwa, 
jest do zdobyci,a: serca i mózgi, jed- aby z czasem przyjść do przekonania, 
nostki i spOłeczeństwa, zdobywa naro- że jedyna prawdziwa droga napra"iY 
dy. stosunków politycznych i gospodar-

Tak jest i w Polsce. Rozmach, z ja- czych w krajl1 wiedzie przez ruch na
kim rozwija się ruch narodowy u nas, rodowy. Oczywiście, że były i są dotąd 
siła, z jaką, krzepniemy i tężejemy w przeszkody innej natury, w postaci 
sobie, dawno wyszły poza ramy ruchu szykan działaczy narodowych. Te prze
partji: to jest ruch wielki, ruch na szkody jednak nie zrażają. ludzi do 
rodu, ruch-lawina! Pod sztandar Obo- pracy, przeciwnie, hartuję. nowe szere-
zu Narodowego mimo rozlicLnych gi wojowników o sprawę narodową. 
Tlr~eszkód i tysią.cznych szykan - r;ar- Z chwilę. zyskania sobie sympatji 

Część uczestników wycil'czki Młodych S. 
N. koło w Radomiu. 

zacyjnem i stał się niejako głównym 
punktem, około którego skupia się za
interesowanie społeczeństwa 

Podobnie przedstawia się sytuacja 
w powiecie. Na wsi ruch narodowy 
wzrasta z dnia na dzień. Chłopi samo. 
rzutnie organizują. kola Stronnictwa 
N al'odowego, opuszczają,c szeregi in
nych partyj politycznych, głównie 
Stronnictwa Ludowego, które posiada
ło tutaj wybitne wpływy. Ucieczka 
włościan ze. Stronnictwa Ludowego 
tłumaczy się tem, że nie wykazało ono 
zdecydowanej postawy wobec "sana
cji", którą wieś z całeg-o serca niena
widzi. Ustawiczne rozłamy w Stron
nictwie Ludowem, załamywanie się je
go ludzi i przechodzenie czołowych 
przywódców ludowych do "sanacj!" 
przekonały szerokie rzesze włościań
skie o bezcelowości walki pod sztan
darem Stronnictwa LUdowego z "sa
nacją". Stronnictwo Narodowe zyska
ło sobie u włościan szacunek za swoją. 
bezkompromisową linję polityczną o 
raz za zdecydowaną. walkę z Żydami. 
Chłopi tutejsi interesują się poważnie 
zagadnieniem odżydzenia Polski, a w 
rozwiązaniu tej kwestji widzą. poprawI' 
gospodarczą, państwa. 

Ilość powstałych w powieCie ra
domskim nowych kół Stronnictwa Na
rodowego w ciągu lipca liczy SIę na 
dziesiątki. Włościanie sami proszą o 
powołanie, 00 życia koła, a jeśli wła.izl' 
organizacyjne nie sę. często w stanie 
podołać obowiązkom, biorą materjał 
organizacyjny, sami wygłaszają refera
ty, powołują do życia placówki, wybie
rają zarządy i t. d. W niektórych wio. 
skach zapewniono młodszym ludziom 
z organizacji, jednl)stkom rzutkim, e
gzystencję, byleby przybyli na miejsce 
i kontynuowali pracę organizacyjną. 

W świetle tych faktów mieści się 
właściwy obraz rozwoju ruchu naro

wobec aktualnych zagadnień politycz
nych. Zbliżające się wybory nie znaj
duję. tutaj żadnego zainteresowania. 
Ludzie orjentują się dobrze w ich zna-
czeniu i stronią. masowo od zapisów. 
Wieś i miasta w Radomskiem w spra.
wie wyborów podzielaję. stanowisko O
bozu Narodowego i solidaryzują. się z 
jęgo postanowieniami organizacyjne
mi. 

DWIE MIARY 
Tygodnik "Prosto z Mostu" z powodU 

ogłoszonego wykazu organizacyj, które 
b~da, wyznaczać w Warszawie kandyda
tów na posłów, takie snuje refleksje: 

"Nietyle jest bowiem ciekawe, kto 
nie dostał się do zgromadzenia ("Sokół", 
.,Praca Polska". NOK., TUR. itd.), cieka
we jest. kto się tam dostał. Dostały .,iQ 
więc wbrew zasadzie dwie part je OCtli
tyczne: PoaJ~j-Sion. dostał sie klub spr.r
towy "Rwa" (zaintrygowanej publiczno
ści wyjaśnić nale~y, te jest to tydowski 
klub kobiecy pod przewodnictwem pani 
senatorow,~j MojżeszoweJ Kernel'Owej), 
a z polskiCh' organizacyj - "Związek 
Pań Domu" (przemiłe herbatki w kar
nawale we własnym czteropokojowym 
lokalu), Ponadto dostali się artyści sce
ny tydowskiej (grają teraz piękną sztu
kę "A Chasene in 1 fise"), nie dost!lli
się natomiast aktorzy polscy (TK Kaden 
ich zastąpi)." . 

Jak widzimy. cala koncepcją, na pod
sŁawie której odbywać się będą wybory, 
j('st absolutnie j jednolicie konsekwentna. 
Wśród .,wyborców" od 2;ydóW at się roi -
polskie organizacje pominięto. 

Pominięto mote w zrozumieniu, te ł 
tak w takich wyboraCh nie Chciałyby brać 
udziału. 

KIELBASA lVIBORCZA 
"Nasz Przegląd", omawiając sytuację 

przedwyborczą, stwierdza. że w całym krlt
ju jest tak cicho, jakby tadnych wyborów 
być nie mtalo. Minister Kośclalkowski od
bywa sobie inspekcje po koraju: 

.,Inspekcje te mają być jeszcze jed
nym dowodem, że w kraju panuje cał
kowity spokÓj. Wydawać się może, te 
jest zaduźo ciszy, jak na okres wybor
czy. Dlatego td krążą pogłoski, te nil 
początku sierpnia podjęta zostanie ini
cjatywa otywienia, te zJawią się Dym
szowie polityczni z kupletami "rób C(lś. 
kup coś". Piosenka ta zostanie popar
ta osobliwą "kiełbasą" · wyborczą: ulga
mi llodat'kowem\, umorzeni.em kar ad· 
ministracyjnych, u\l!;ami w ubezlliecza\
niach, kredytami dla rzemieślnik6w. 

"Dla ""si Jirzygotowano Ju~ rótnego 
rodzaJu podarki. Omawiany jest pro
jekt dalszego oddłużenia rolnictwa, ulg 
w podatku gruntowym_ Krątą pogłoski, 
te sfery miarodajne chcą wyrównać stra
ty, które wynikną z powodu spadku cen 
zbota, Do tello dochodzi nowa polityka 
ministra PoniatOWSkiego w dziedzinie 
trzody chlewnej. Jut teraz mówi się z 
uznaniem ci drotyźnie mięsa w mieście. 
Widzi się w tem politykę ministra rol
nictwa. choć posłowie ludowi twierdz8rt 
te cenv podskOCZYły w okresie tniw, że 
jednocześnie na drotyznę wpłynęło . ma
SOWe wyrzynanie bYdła w ciągu lat o
statnich. Tak czy inaczej, w w2'!I'oścje 
cen widzi się już triumf określonej poli
tyki rolnej, a tem samem i odmianę 
"kiełbaski" wyborczej. 

"Kdde ministerstwo ma przygotowa
ne słodycze dla wyborcy i obywatela." 

Do słodyczy tych naloty zapewne do
konane fuż zlikwidowanie 10 proc. dodat
ku do podatlm gruntowego, jak I obniżenie 
opłat od pojazdów mechanicznych. Tylko, 
czy to coś pomo:>'e? 

ną się tysiące. O tern mówią fakty. 
Na nowym szlaku twierdz narodo-

wśród robotników, ruch narodowy za
czą.ł wzrastać na siłach bardzo szybko 
i dziś już Stronnictwo Narodowe jest 
tu bezsprzecznie najsilniejszą organi
zacją polityczną. Skupia w sobie sze· 
rokie rzesze przedstawicieli wszyst
kich warstw społe,cznych, w szczegól
ności zaś ludzi pracy. Rozwój ruchu 
narodowego w Radomiu zawdzięczać 
wszakże należy wytrwałości pracy 
młodych bojowników narodowych, 
wdśró których wymienić nam wypada 
pp.: Drobińskiego, Borowskiego i Hof
mana, z poświęceniem godnem naśla
downictwa ł z zaparciem się siebie sto
jących twardo na swoi rh posterun
kach. Lokal Stronnictwa Narodowego 
w Radomiu tętni dziś żyCiem organi-

dowego w Radomskiem, Z tego również Figura zmartwychwstającego Chrystusa 
da się wypośrodkować stanowisko po iewej stronie \l 'ielkie$t'Q ołtarza w ko-
większości społeczeńs wa radomsldego l ściele św. Piotra i PawIa oN Wilnie. 
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W pierwszą roclnlcę um10wy polsko-niemieckiej 

Zt9 przv)a1nl placi Polska 
Urzędowe oświad'czenia o stosunkach polsko - nlemiecki'ch a rzeczywistość 

Napisał prof. Stanisław Słroński 
\Y a r s z a w a, 3 sierpnia 

Gdyby stosunki polsko-niemieckie 
doby dzisiejszej oceniać na podstawie 
'urz ę-dowych oświadczeń, jakie składają 
kierownicy polityki państwowej tu i 
tam, gdy nada,rzy się sposobność, 
przedstawiałyby się one najróżowiej 
w świecie. 

\Y~zakże już w pierwszą rocznicę 
umowy pol i t) cznej polsko-niemieckiej, 
dnia :?G stycznia r. b., kanclerz Rzeszy 
Hi1Iel'. zapytany przez berJillskiego 
sprawozdawcę głównego dziennika o
bozu rz~,dowego u nas, powiedział: 

- Udalo się nam przeprowadzić we 
w.Iaściwym czasie Jedną znajhardziej wa:l;· 
J~l.ch poprawek. l~istf/ryczłlych. Skorygowa
b~my mUlllOW1CJC hłędną opinJę. ial,oby 
między obu narodami slale i niezaws'?;e 
ist!liał. stan. wrogi. jako pewien rodzaj 
d~le~ZJcznośrl. Sądzę , że jest wprost prze
Clwme ... 

JMnocz~śnie zaś, tegoż dnia 26 
stycznia r. b., w oświadczeniach, ogło
szonych w gl ównym dzienniku nacjo
nal-socjalistycznym, polski minister 
E-pl'aw zagranjczn~-ch Beck rzekł tak: 

- Kierownicy obu narodów potrafili 
uchwycić moment przełomowy, by polo:l;yć 
fundamenty pod nowe stosunki pomiędzy 
obu społeczeńf\twarni. 

Nierdwuznacznie zatem przedsta
wiano to odprężenie napięcIa polsko
niemieckiego jako zdarzenie przełomo
we, nadają,ce nowy bieg stosunkom 
wzajemnym, o zabaJ'wieniu wielkiej 
poprawki dziejowej. 

Podobnie w mowie w Reichstagu 
z 21 maja r. b. kanclerz Hitler powie-
dti~: . 

. - Umowę . z Polska, nielylko ~iemcy 
slepo .wykonaJą. lecz również ż~ wią pra
gma~\la,. aby by1a ciągle llrzedłużana i aby 
wYll1kaJące z mai llrzyjaZlJa stosunki 
polsko-niemieckie por;::lębialy się coraz 
ba.rdziej. ~ 

Gdy za.ś minister Beck udał się w 

STOSU0P,. SIĘ ROSUNNE 
PIGUI::'Kl PRlECZYSlClAJ*<E 
Z ZAKONNIKIEM 
DUDE Ł:KO 4-O GROSZY 

Konferansjer rewj-owy, rozPoezyna
jący utmtym zwy('.zajem odJ tych słów 
swój prolog. czyni to z roku na rok, z 
tygodnia na tydziefJ. głosem co!'az bar
dziej ponurym. 

Dlaczego? ... 
."Ho czyni to z roku na l'()k, z tygo

dnia na tydzień przed coraz pustszą wi
downią,. 

Rew.ia umiera. 
Rądziliśmy, że tylko u nas na pro

wincj.i. Trupy rewjowe, które odwie
dzałv n'8S ocli Jat, ulubieńcy nasi, Po.PU
larne "Tomasze" przestajl.l nas t.eraz 
ba\\'ir i \yyjezdżają z kwitkiem. 

Nic pomaga żadna reklama. nie po
IlHlgajq niskie ceny biletów ... Klapa na 
catej linji. 

(Idy niecliawno. nawet wystę.PY Sem
!Xl-Iirlski rg'o w Poznaniu z,awiodły, za
cz, liśl1lY się za:;tanaw iać nad: przyczy
ną tei klęski. Przedeż wszystk'O było w 
porządku: Zespół solidny, d'Obrze z &0-
ba zgrany i, za wyjątkiem Ortyma, ele
ga ncko ubrany; teksty i muzycllki mia
ły za a.utorów znane firmy warszawskie; 
teatr posiadał jeszcze po pop.rzednieh 

Gdańsk 

odwiedziny do Berlina i w dwudnio
wym pobycie, 3 i 4 lipca r. b., przepro
wadził dhigie rozmowy polityczne z 
kancler.zem Hitlerem .i ministrę,ln v. 
:r-~curathem, we \"spólnem doniesieniu 
ul'zędowem powiedziano: 

- Rozmowy wykazały znaczne uzgod
nienie poglądów... Minister Bec), podlue
śJił, że oświadczenie, dotyczące Polski, 
\\' mowie kanclerza Hitlera z 21 maja r. h .. 
a zwłaszcza :i.yczenie kanclel'za co do trw i1-
łości układu polslw-niemieckiego. znala
zły Ritny oddźwięk w Polsce i ze strony 
Polskiej istnieje J'ównież szczere życzenie 
Coraz to więkazcgo poqlębiania dobt'ych 
sąsiednich stosunków z l ' iemcami. Obn 
I ządy pozostaną tak7.e w przyszłości w 
ścislej styczności... 

A jednak. ehoeiaż w Polsce, nienul. 
zgoła tendel)('~·.i agresywnych wobec 
Rze.szy, bl'ak jakoś przekonania, że 

wszystko tu jest w porządku, a nawet 

Ilustrował WIT GAWĘCKl. 
Ch<:a, j.ą ta.m jeszeze w ostatniej 

chwili 'uratowat przec1 śmierci a; na 
występach niezachwiany kredyt wśród 
publiczności... A jednak - puchy, pu
chy, puehy! 

I puchy nietylko u nas. 
Także WarsZlawic sprzykrzyła się 

rewja ... 

Lf;tnieją powody do mniemania, że rze
czywiste, \Y życiu, a nie w słowie, sto
sunki polsko-niemieckie . zmie.niają. /31ę 

llą gorsze. Dlg.pę,go? 

Przedewszystkicm dlatego, że znłie
niło się t.o, co 'najważniejsze: stosunek 
!;ił. W chwili zawierania umowy pol
,ko-niemieckiej z 26 styczn ia 1934 były 
~>!iemc .\'. po Wyjticiu z Ge.newy, odosob
nione i, w czem rzecz, je,szcze nie do
zbrojone. Dzisiaj mają znaczną prze
\\'ngQ nad Polską. w Zbrojeniach lądo
\\'yeh, llIo1'skich i powietrznyeh_ Zbli
żenie z Polską, jako jeden z czynników 
gry dyploIl1.atycznej Trzeciej Rzeszy, 
PORłui) lo im w tern g-łówn-cm dziele 
llll'ojenia sil~ . Umowę z 26 stycznia 1934 
można oceniać rozmaicie. Ale dla lu
dzi, wnikających w istotę rzeczy, roz-

ii) , 

.g'wałt ją ref-ormują .. Po o.stateczneJ kla
pie "Bandy" powstaje n'Owy kabaret 
artystyczny po.d nazwą "Cyrulik War
szaws,ki'·. Niewiem, czy to praktyczne 
pożyczyć nazwisk>o od nieboszczyka, 
nawet gdy ten za życia cieszył się po
woclJzeniem i sławą - i mimo. że nie
głu.s'znie ~~asł w sile wie+lm ... 

Widocznie ·Jarossy. dyrekt'Or nowe
go teatru, n ie jest przeslldnyl Z otuchą 
z/llpowia{lCl. obiecuje... >,Cyrulik War
szaw&ki" nie będzie "rewj~" - lecz 

Przy nledostatecznel funkcji kiszek 
cierpieniach wątroby i dróg żółciowych 
otyłości i artretyźmie, katarze żołądka 
i jelit, opuchlinie grubej kiszki, cierpie
niach odbytnicy, naturalna woda gorz
ka Franciszka-Józefa szybko usuwa 
objawy zastoinowe i bóle w podbrzuszu. 

T 1492 

strzyga to jedno: zmiana stosunku sił. 

Porozumienie z nacjonal - socjali
styczną Rzeszą sprowadziło również na 
manowce politykę polską. wobec prze
obrażenia się Gdańska na niemniej 
nacjonal- socjalistyczną dobudówkę 

Rzeszy. Ileż złudzeń włożono li nas od 
dwu lat w politykę wobec Gdańska, 
zadowalają~ się uprzejmościami p. 
Rauschninga lub p. Greisera, pod któ
rych osłoną p. Forster zespalał Gdańsk 
z Berlinem. Dzisiaj, gdy Gdańsk sta
nął okoniem, przejrzeli u nas bodaj już 
i łatwowierni. 

Ludność niemiecka w Polsce. zachę
cona przyjaźnią z Trzecią Rzeszą, pod
niosła głowy, jak nigdy przedtem od 
końca wojny, niedwuznacznie zespala
jąc się znakiem łamanego krzyża z 
Rze.szą. 

Pod względem gospodarczym koszty 
przyjaźni płaci Polska, bo na umowie 
t. zw. kompensacyjnej z 11 paździer
nika r. 1934 wyszliśmy, jak Zabłocki 
na mydle, a nasz dodatni bilans han
dlowy z Niemcami, który w marcu 1934 
wynosił 9 miłj. 6fl3 tys. zł, spadł w ma
ju 1935 do 620 tys. zł, czrli - miljony 
odpadły. a zostały - tysiące. 

Jednocześnie zaś Trzecia Rzesza 
najwyrainie.l mówi, ostatnio jeszcze 
w owej właśnie mowie kanclerza Hit
lera z 21 maja r. b., że tylko - na za
chodzie nie ma już żadnych roszczeń 
terytorjalnych, t. zn. że - na wscho
dzie. ma, przyczem w tejże samej mo
wie Fiihrer Hitler wysunął znowu ha
slo t. zw. pokojowej rewizji traktatów 
i granic. 

Jeśli się doda, że w szerszej polityce 
międzynarodowej Trzecia Rr-esza sta
nowczo zwalcza wszelkie działania 

zbiorowe przeciw napastnikowi, bo 
~ama chce napadać, co dla Polski jest 
rzeczą wielkiej wagi, - że występuje 

jako państwo. nawracające do haseł 

pogańskich, prześladujące katolicyzm, 
popadają.ce w ostry zatarg ze Stolicą. 

Apostolską, - jeżeli to wszystko weź
mie się pod uwagę, to określenia, mó
wiące nam o zgodzie Polski z Niem
cami i o pogłębieniu dobrych stosun
ków, wydać się muszą., dalibóg, mocno 
przesa-clne. lub zgoła urągające rzeczy
wistości, która wcale nie wygląda po
godnie_ 

czemś szla.cbetnie.iszem: teatrzykiem 
artystyczno _ literackim, będzie się da
wał'O nurnery, stojące na wysokim po
zi'Omie, będzie tum c1użo r·omantyzmu. 
satyry politJ'cznej - o.raz operetki 
Offenbacha. Będzie Ord'Onka, KaH
nówna, Znicz i t. d. 

Nie widlz;ę wła!Ściwie, gdzie w tern 
wszystkie m tkwi - nowość. T'O, co 
'Obiecuje Jarossy, znamy oddtawna: nie 
było IV "Bandzie" wprawdzie Offenba
cha, loc.z była bardzo 'Offenbachiczna 
"Pię.kna Galatea" Suppe'g'O. Była 01'
dJonka i był ,,.romantyzm", były nume
ry na t. zw. wysokim poziom.ie i byla 
satyra polityczna l 

Zobaczymy!. .... Ja mam czas, ja D0-
czekam ... " 

* 
Dlaczego rewja. ta stara. poczciwa 

rewia. znudzJla nam się właściwie'> 
Jest to> instytucja naogół dość ol"t

ka - może dlateg'O wkrótce nam Obl'Z~'
dla. Dla nadania tej płytkOŚCi . pew
nych cech "romantyzmu" i pozoJ'llej 
głębi. dawano od czasu do czasu t ZI\'. 

numery poważne. artystyczne JJyly lo 
przeważniezdecy-dowane kicze. 

Zwykle wyg-la,dlal0 to tak: Jukaś bla
da dam.a śpiewała w m!'ocz.nem. eg-zo
tycznem wn~trzu piosenkę - dajmy 
na to, o kokainie ... niby, że tu .. biala 
trucizna" ją, zniszczyła, lecz się biedna 
dziewczyna przecież odJ niei odczepiĆ 
nie mo.że. gdyż tylko ona pOlwala io.i 
na chwilę zapOmnieć o tern . ŻE' ja JjO

rzucił kochanek. marynan nlodn'ch 
mórz... Podlczas refrenu zja\\' ~u-
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2 sierpnia. 
S ~os'Un ki osobiste pOmiędzy człon

kamI B. B W. R. nie są. najidealniej-
8Ze. Jakkolwie.k ta part ja przej,ęla ży
wo metody postępOwania dawnych 
~tańcz.Yków krakowskich, których ·na. 
slad:Owali zachowawcy w innych dziel. 
nicach, metody. poleg-ai.ące na wytężo
nej p,om~y, udzielanej swoim człon
kom i zwolen,nikom - wszelako nie 
dJoprowadziło to do zażylyc.h wzajem
n.vch stosunków 

Co więcej, jest znane powszechnie, 
że w wielu srod,(}wiska<;h dochodziło 
do bardzo ostrycb starć wzajemnych i 

Ostrowski lub se~retarz M)jewódz.ki I red. .Marj~n Dą,browski - ł? rzeCz 
B. B.., b. pos. Wójtowicz. ogólme wIadoma. Że sruszJlle - to 

..~. . także wiadomo, No, a Jak Jest tr8iA.rowany przez me-
których towarzy,szy,p'artyjnych b. pOS€ł WARSZAWIANIN. 

Lokomotywa wpadła na autobus 
11 o.sób ranionych - Jedną osobę pr~ewie~iono w s·tanie 

be~nad~iejnym do s~pitala ID W tl!rs~IDie 

War s z a w a (Tel. wł.) Dzisiaj ra., tobus, przepełniony pasażerami, zep· 
no na przejeździe kolejowym w Ot- .sul się motor tak, że samochód zata
wocku, kiedy przez tor przejechał au· rasowa! tory. W tej chwili na auto-

Ze Spały do Ingaro 
Echa hnponujqcego Ido tu harcerskiego ID Polsce 
Od własnego korespondenta "Orędownika" 

wzajemnych. <:,~kal'żeń, ~ier.a.z dz~ała- S z c z e c i n, w lipcu. 
cze "sanacY~l1l stanowIą. wldo:-v:sko, _ Do Spały? Przecież w Spale już 

jeszcze piękniej się ta ekspedycja za
powiada, 

g-O~ll~ bo~?w. W s~ereg-u m.leJSc?" I nic niema! A potem ze Spały do Draw. 
"':'OSCJ są. \\ ~.dawane PIsma, wzaJemme ski ego Mlyna? 
Się zwalczaJące. Wystarczy przypom- _ Co to ma znaczyć? 
nieć stosunki na ternie Wilna i gwał· 
tO\vne sta,rcia p·omiędzy "KlLI'jerem Wio 
leńs,kim" j "Słowem", a konkretniej 
mówiąc pomię·dzy redl, Mackiewiczem 

o.kuliczem. 

* 
Teraz szeroko mówia o wewnętrz

nych starciach na terenie Lwowa. Tam 
zawziętość i animozje osobiste doszły 
tak daleko, że musiano sprawy reg..ulo
wać na drodze honorowej. Dzisiaj we 
LWoQ\Yie. opowiada sie wiele o dwu spra
wach honorowych, w których "bohate
rami" są czołoQwi dziatacze .,sanacyjni" 
oraz b.di p0510\\'ie, jak b. pos. dr. 

l 

Obóz przygotowawczy, był bazI}. 
wyjściową. pOlskich harcerzy i trwał 
przez 2 dni lipcowe 26 i 27 ub. m. Za
brało się ogółem 160 harcerzy, prze
ważnie harcmistrzów i instruktorów; 
reprezentantów wszelkich dzi~dzin 
naulti i zawodów. Słowem zespół, go-
dzien roprezentować Polskę. . 

Umundurowanie i ekWipunek zo
stały również ujednolicone, tak, że na
zewnątrz wyprawa przedstawia się o
kazale. Humor uczestników dosko· 
nały. 

Na światowy zlot w Ingar6 (40 klm. 
od Sztokholmu) przybędzie około 3.500 
harcerzy z zagranicy, w tern około 
1000 Anglików z wszystkich kolonij 
brytyjskich. Sam zlot zapowiada się 
wspaniale. Syn szwedzkiego następ
cy tronu. ks. Gustaw Adolf, obję.ł na
czelnę. komendę nad zlotem. 

Polscy starszoharcerze wyruszyli ze 
Spały w sobotę o g. 19.40 specjalnym 
pociągiem przez Łódź i Poznań do 
Drawskiego Młyna.' Razem z Polaka· 
mi jadą rumuńscy i węgierscy skauci 

bus wpadła manewrujl}.ca lokomotywa. 
i rozbiła go doszczętnie. ~1 osób zo
stało ranionych, w tem Jedna oso~a 
bardzo ciężko. Musiano jl}. odstaWIĆ 
w stanie beznadziejnym do szpitala w 
Warszawie. (w) 

Nowa ktedra rom,anistyki 
War s z a w a (Tel. wł.) Drugą ka

tedrę romanistyki .pr~y uniwers~tecie 
warszawskim obejmIe pro'f. MIeczy
sław Brahmer, który jest wychowan
kiem prof. Wendkiewicza. (w) 

A'reszty hipoteczne 
na nieruchomościaz:h 

malwerrs,antów 
War s z a w a (Tel. wł.) Na wnio

s~k prokuratorji generalnej sąd nało
żył areszty hipoteczne na nieruchomo
ści urzędników, malwersantów kole
JOWYCh, na dystansie Warszawa-Ło
wicz, zabezpieczając ewentualne szko
dy do wysokości 400 tysięcy złotych. 

Co słychać 
Z awans,ami urzędników? 
War s z a w a (Tel. wI.) Do prezy

djum rady ministrów zwróciła się de
legacja urzędników państwowych w 
sprawie zapowiedzianych awansów. 
W memorjale tym urzędnicy zabiega
ją o przyspieszenie awansów, które by.
ty ocz~kiwane już w sierpniu i miały 
objąć około 30 tysięcy osób. (w) 

Porwany Z więl.ienia 
i powi1eslony na d'rzewie 
San Francisco. (PAT). Więzień, 

oskarżony o zabójstwo naczelnika sta
cji w Dunsmuir (Kalifornja), porwany 
został z więzienia przez tłum, który 
powieSił go na sąsiedniem drzewie. 

Start samolotu Urss-Obwt 
wr.az z repreze.ntantami skautów egiP-1 M o s kwa. (PAT). Dziś o godzinie 
skI ch. '.' 6-ej rano samolot Urss-Obwt z lotni-

Trasa do SzwecJl WIodła przez kami Lewoniewskim Lewczenką., Baj
~iemcy do Szcz~cina, skę.d. do Sannitz dukowem wystartow~ł do lotu Mo
.!e~zcz~ 4 godz. Jazdy koleją, poczem skwa, biegun północny, San Francisco 
JUz promem przetransportowano ~.ałą. bez ll~,dowania. 

I 

Skomplik0wana kamf'ra lotnicza cio zdjęć 
kaliograficzll)'ch. Można nią zdjąć odrazu 

obszar 700 mil kwacll'atowych. 

la się na s-c(lnie tancerka w białych 
g-azaeh - to właśnie owa biała truci
zna. kokaina - i tal}.czyla taniec brzu
cha. Po ostatniej zwrot-ce tancerka zni
kal,a. a śpiewac'zka padala martwa na 
eg-wtyczne wezgłowie - i z.rnal'twych
wstawa\a dopiero. gody ją publkzno.ść 
zmusiła do "bisu". 

Czasem to była nie b i a ł a truci
zna, lecz ż ó ł t a -; opium .. Wówczas 
śpiewacz,ka miała w ręku cybucb - a 
tancerka przywc1ziana była w g-azy żól
te. Zresztą wszystko pozostało takie sa
me - i zapomnienie - i męka serdecz
na - i marynarz m.odrych mórz ... Cza
sem dodano dla pog-łĘb.ienia piosenki 
PoQS8g Buddy, który wystrug-any byl z 
dykty i miał świecące się oczy ... 

, rL\nCEnZ Z FAmĄ 
Węgiel'skirh !l;ll'C'el'zv nie ohowiązuje za

kaz palenia tytoniu. 

Urzędnik kolejowy przy oIdenku 
kasowym jest ostrożny. Z konieczno
ści trzeba. więc sumiel\nemu urzędni
l,owi zająć l,ilka minut czasu na wy
jaśnienie, że zniżka jest wystawiona 
prawidłowo. a to, że dl'ogę powmtną 
ze Spały wytyczono do Drawskiego 
Młyna, ozn:::lcza,. że wyjeżdzam zagra
nicę. 

'Wre.szcie uzysl<alem bilet. 
Spala! Znowu Spała; bo wyjecha

łem z niej zakclwie przed kilku dnia
mi, a oto już do niej pO\VI~Qcam. Tym 
razem jednal, do obozu przygoto\\'aw
czego wyprawy pOlskich starszych 
harcerzy lIa światowy Zlot Rowersów 
w Ingal'ó. \V Sz\\·ecji. 

Prawda, że to pięknie brzmi! Lecz 

nem. i. kiedy zatańczyli ze &obą pierw
szeg-o mazura'. Wspomina Leż przy oka
z.ii o starej, bid'ermajerowskiei ser
wantce, w której s-poez.\,\vają. porcela-

Tak wyg'jadały "inscenizacje eg-zo- n()\ve figurki... Bije dwunasta i jak 
tvczne·'. Lecz bywaj\, tal,że ,.il1~{'eni- g-dyby pod dotknięciem różczll\i czaro
zacj(' stylowe"~ - styl rococo był tu naj- dziejskiej (maszynista ciągnie za sznu
milei widziany rek) rozsuwa się czarna kotara i ukazu-

Rze,cz przedst.awiała się- w ten spo- ia się owe fig-un-nki rokokowe w na. 
sób: Na przedZie siedziała primadolllla tmaJnej wielkości. to znaczy foQrmatu 
w czame-j. lub f.i.oletowej sukni z ko- dorOiiłych luclzi: jest to bowiem para 
ronkall1i. siwei peruce i w charaktery· baletowa, która odta,ńczy menueta. 
zacii "na staro"; (\hal'akteryzacj,a była ŚvYiatlo w takich wypadkach bywa na
bardzo niedbała - ~ to z dwóch zrozu- strojowe, to znaczy ..... 7.erwone. 
rnial~'cb przyczyn: po pierwsze. młoc[,- Przez jakiś czas straszyły llUdzi t zw. 
sze pri.madonnv niechętnie POstarzaią 
się - a powtóre. dama mogoła charakte- "numery rosyjsk,ie". Gromada mło· 
rvzacie tylko zamarkować, g'dyż natych- dzieńców w rubaszl~ach śpjewała chÓ· 
miast po ' tym numerze musiała się prze- raInie mdławe romanse cyg-ań5Jkie, po
malować i przebr:ać do wielk.ie~o fina- czem zatańczyła ochoczo koza,ka. War
ł,u. ood tytułem naprzykł,ad "Listek h- ~oŚ~i tych numerów .nie. podn?sił fa,k~. 

," A wi"'" primadonna siedzj w ZP, Jcb wy,konawcaml me byh. artysCl. 
g-OW\i... . -.v I f' . arm" Dpni1dna lub 'dui~m fotelu i śpiewa: wspomnienia... ecz o ~cerowle z. .n ,- ~ '.' 
ma,~'l.enifl ~ dawnych latach, kiedy to ł urz«;,dl1lcy bankOWi ~ c:-;}SOW ~ars~lch. 

' h\,l:~ panną, młoQdą hrabianką, a on ula- Dziś nume,ry I'(}sYJskle wyszh z mo-

wyprawę do Tralleborgu w SzweCJI: __ _ 

W PRZYJ ACl ELSKlEl\1 [<OLE 
Choć każdy innej jest narodowości, prze

cież harce-rze zawsze się pa.rożumieją. 

dy, zc1iflje si~. że na skutek interwencji 
ze strony publiczności. Natomiast roz. 
panos'zyły się numery "hawajs-kie". Ze
s.pól żeński na ten cel ubiera się w sło
miane fartuszki i pantofle o wysokich 
obcasach - i śpiewa o tern, jak to "me
]oQdia fal ucie'k,a w dal" i jak . .łkaia ha· 
wajskie ukelele..... W bliskiem pOkre
wieństwie do pieśni hawajskich stoją 
song-i murzyskie; tylko, że wtedy 
.,wierzchołki palm śpiewaja. psalm" i że 
.. banjo ł,ka pieśń sentymentalną" ... 

Nie zapominajmy o g-irlsa.chł Jest to 
coś w rodzaju żeńskieg-o woisk,a: wszyst· 
ko tu. równo umundurowane. wyko-

nuje te same ruchy, przyoominaiąoee 
g-imnastyk.ę- poranną: mundury składa
ją się naoQg-ó! z szpong i napier"Śnikó\\ j 
- l,oloru zielonego, g-cl.\ ta!l~eC nazy\\a 

TrlQsienie ziemi 
na Węgrllecll \ Sum.atrle 
B u d a p e s z t. (PAT). Aparaty ob

serwatol'jum sejsmograficznego zareje
strowały dziś rano o godz. 2.22 trzęsie
nie ziemi, którego ośrodek znajduje 
się w odległości 8,6 klm. Wstrząsy po
wtarzały się przez 2 i pół godziny. 

Bo m ba j. (PAT). Wstrząsy pod
ziemne wielkiej intensywności, któ
rych ośrodek znajduje się, jak sądzą w 
okolicach Sumatry, zarejestrowane zo
stały dziś wczesnym rankiem w ob~ 
se'rwatorjum w Kalkucie. Kierownik 
obserwatorjum oświadczył korespon
dentowi Reutera, że następstwa t~rch 
wstrząsów mogą być bardzo poważne. 

się "foxtrottem wiosennym" - czarne
g'o(}, gody "walcem nocy" - a żółteg-o, gody 
(w pr·og-ramie wielkanocnym) "tang-em 
kurczątek" ... 

Znudziło się nam wresz,eie toQ 
wszystko. 

Znudziły nam s,ię girla.sy i szmon
cesy, do.wcipy o Wieniawie i Kadenie, 
Wł'asty i Petersburscy: znudzili się re
weJlersi, powta,rza; rcy ieclnoQ głupie 
zdanie po dwanaście razy w rozmai
tych tonaCjach. Patrzeć nie możemy na 
tańce marynarskie i cowboyskie. na 
obrazy st~'jo" ... e, na Hiszpanów z Tarno
PtO],a i Hawajczyków z Brzeżan. Mamy 
tego dość!!! Cierp]iwo·ść publicz.ki ma 
też sWoQie g-ranice ... 

.. .1 konferansier. wychodzący przed 
kurtynę. bv rozpoczać pr'ogram stereo
tVPQwem .. prosze oał1stwa". czrni to 
g-łosem z roku na rok. z tyg-oc1nia na 
tydzień. smutniej--zym - bo tych pal1-
,twa na widowni iest z roku na rok, z 
tyg'odnia na tydzieó. coraz to mniej .. 
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Dele~at Abisynji na se.sję Ligi Naro~6w 
Tekle Hawariate (z lewej) w rozmowIe z 
jednym z arbitrów sporu wl()skQ -abisyń-

Bkiego J eze. 

Hol,andja obniża stopę 
dyskontową 

A m s t e r d a m. (Tel. wł.). Bank 
nidarlandzki obniżył stopę dyskonto
wą. z natychmiastowym skutkiem z e 
na 5 procent. 

Stały delegat Argentyny 
B u e n o s - A i r e s. (P AT.) Rząd 

postanowił utworzyć stałą. delegację 
przy Lidze Narodów i powierLył tym
czasoWo posłowi argentyńskiemu w 
Bernie pełnienie funkcyj stałego dele
gata. 

Reforma konstytucji Indyj 
Londyn. (PAT.) Projekt ustawy 

o reformie konstytucyjnej Indyj został 
zatwierdzony prze.z króla. 

Nie chcą go w Rzeszy 
B e r l i n. (P AT). Korespondent "Ba.

seler Nachrichten" Klein zmu.szony zo
stał do opuszczenia terytorjum Rzeszy 
w przeei~gu 5 dni. Jak wiadomo. pra
sa nar. socj~1istyczna ostro atakowała 
Kleina, wytykajq.e mu niea.ryjskie po
chodzenie. 

~umer 178 = ORĘDOWNIlt, ponledtłaYelC, dnIa l'J sIerpnIa 19S5 = Strona" 

Adiutant Hitlera 
przyłapany na propagandzie w Grecji 

Wlad~e g~eckie wysi edlq Ottona Strassera 
A t e n y. (PA T). Policja otrzymała przybycie Strassera pozostaje w zwięz

wiadomość o pobycie w Grecji b. adju-I ku z projektem przeniesienia ośrodka 
tanta kanclerza Hitlera - ottona propagandy antyhitlerowskiej do Gre
Strassera, przywódcy dyssydentów na- eji. Przewidywane jest, że Strasser bę
rodowo-socjalistycznych. Jak sq.dzQ., dzie wysiedlony. 

Bunt żołnierzy 
z powodu nakazu ostrzyżenia włosów 
Zbuntowany s~dron kau:ale"Ji w C~echaclł a"~8#towano 

M o r a w s k a O s t r a w a. (P AT). w składzie 3 podoficerów i 26 kawale
W drugim pułku kawalerH, wchodzą- rzyst6w, którzy Odpowiadać będą 
cym w skład 7 dywizji ołomunieckie.!, przed s~dem wOjskowym w Ołomuńcu. 
wybuchł bunt żołnierzy, którzy nie Aresztowani, według komunikatu u
chcieli zezwolić na ostrzyżenie włosów rzędowego, nie należeli do narodowo
do skóry. Aresztowano cały szwadron ści czeskiej. 
! 

W Ameryce tworzy sie ochotniczy korpus l{}tn!~y, sk1adający się z murzynów, któ· 
rzy IX> odxx>wiedniem \Vy~zkoleniu zamiel'zaja, udać się do Abisynji, aby slu~yć jej 
pomoce, na wypadek wojny 'l. Włochami. Na zdjęciu komendant ko,rpusu WaJ.ter 

Crumbley dokonUje inspekcji jodnej z eskadr. 

ków, że Wielkopolska idzie dl() wybo
rów. 

Wielkopolska nie da się pOwstrzy
mać w swym niezmordowanym, pia
nowym i zdecydowanym marszu do 
Wielkiej Polski. 

Zuchwały napad w pnciągu 
War s z a w a. (Tel. wł.). W pociągu, 

jadą,cym z Warszawy do Krynicy, zu
chwałego rabunku dokonali złodzieje 
usypiacze. 

Gdy pocią.g wyruszył z dworca. 

; 

Głównego w Warszawie, jeden z pa.
sażerów przepełnionego przedziałU dru
kiej klasy, wyją.ł chusteczkę j rzeko
mo w celu rozprosz.enia dymu po pa
pierosach zaczął nią. powiewać W 
przedziale. Chusteczka zawierała sil
nie narkotyzują.cą. truciznę, tak, że w 
kilka chwil potem wszyscy pasażero
wie tego przedziału zasnęli. 

Dopiero po upływie 7-iu godzin, kie
dy pocią.g dojeżdżał do Z~bkowic, pa
sażerowie obudzili się. Z przerażeniem 
stwierdzili oni. że zostali doszczętnie 0-
grabieni z gotówki. 

I tak, niejakiej Szczupakowej zra
bowano 400 złotych, jej szwagrowi 300 
złotych, Habermanowi 330 zł. i KIQ!pele
wiczoweJ 500 złotYCh, schowane na 
piersiach. Po przybYCiu do Krakowa 
wszyscy zameldowali o rabunku w po
licJi. 

Do Warszawy nadeszły rozpacz:Iiwe 
depes'ze ograbionych do rodzin z prośbą. 
o pieni~dze. 

Pierwsza podróż 
motorowca p'olskiego 

War s z a w a. (PAT). Dnia 4 sier
pnia rozpoczynaj~ się piC!'WSZ0 lJf'óby 
techniczne statku "PiłsudskI" na mo
rzu. 

Tego dnia statek WYChodzi z Trie
stu i udaje się do Poli dla rlokowania., 
poczem nastą.pi~ oględziny podwodne 
jego dna i malowanie statku. Po ukoń
czeniu tych prac i załadowaniu bala
stu, MIS "Piłsudski" wyruszy na morze 
dla odbycia prób, które zostanę. ukoń
czone dnia 18 sierpnia. 

MIS "Piłsudski" dnia 27 sierpnia 
wyruszy w podróż inaugura.cyjnQ, z 
Triestu do Gdyni. 

Dla dokonania, prób i odbioru stat
ku wyznaczona została komisja w 
składzie następującym: przewoJniczą.
cy - inż. Bagniewski, radca min. prze
mysłu i ha.ndIu, członkowie: ingp. Pe
tersen, angielskI doradca Graham, kap. 
Stankiewicz i pierwszy mechanik Mi
lewski. 

lot M:Osł(w3-San F'ranclsco 
rozpoczęty 

p a TY t. (PAT). Agencja Havasa do
nos) z Moskwy, iż lotnik Lewoniewskf 
wystartował dziś rano o godz. 6 czasu 
.lokalnego no lotu Moskwa-San Fran
cisco pona:! biegunem północnym. 

Wi Ikopol ka wo borów~~ 
"SaJlacyj'łe" fals:~e w ś'lvitle faktów 

Ku czci króla Obóz ,,sanacyjny" wszeLkiemi sp.o- Za.cznijmy 'od Poznania. W zebra-
p o z n a ń, 4 sierpnia. I polskich rad mie,i-'lkich. 

l":",rłusł.awa Wa,m,en'czyka s<>bami stare się zachęcić społeczeństwo niu wyoorczem poznańskiej rady miej-
IIUMJ do wzięcia udziału w wyborach. W skiej wzięli udział ".sanatorzy" (26) i N. 
S o f j a. (PAT). Minister wojny gen. tym celu ~UŚoCił w ruch cały aparat re- P. R. (3). Klub Narodowy w liczbie 29 

Canew przyjął W'Czoraj członków pol- klamy. Z głooni.ków radjowych, ze radnych na posiedzenie nie przybył. 
skiej delegacji wojskowej. Gen. Dip- szpalt "sanacyjnych" ga7..et woła się do Należy zaznaczyć, że klub N. P. R. w 
ezew, szef kancelarji ministra wojny obywatela: ,,głosuj I" głosowaniu udział.u nie wziął. 
wydał w imieniu ministra wojny obiad Obywatel jednak nie kwapi sie być Również m. in. w następują.cych mia-
na cześć członków wojskowej delegacji powolnym tym wołaniom. Lokale, stach radni narodowi powstrzymalł się 
polskiej i węgierskiej, przybyłej do So- gdzie przyjmuja, zgłoszenia wyoorców od udziału w zebraniach wyborczych: 
fji wczoraj wieczorem. do spisów, 2:ieją pustkami. Jest zwykle w Bydgoszczy, Wrześni, Grodzisku, 

Dzisiaj o godz. 7-e.1 rano, delegacje kilku urzędujących, ale ani jednego Swarzędzu, MiłQslawiu, NOWym Tomy
polska i węgierska Udały się specjał- wyborcy. ślu, Szamotułach, Obornikoach, Trze
nym pociągiem do Warny, gdzie od'~ PrŻ'j'p<>min-a się tutaj opowiastka o mesznie, Międzychodz.ie, Witkowie, 
dzie się uroczyste odsłonięcie pomnika dziadzie ,który mówił do oorazu, a o- Wronkach, Mosinie, Pakości, Borku, 
ku czci króla Władysława Wa.rneńczy- braz do niego ani razu... ,.Sanacja" Miej,Slkiej Górce, Czempiniu, Basz.ko-
ka I woła do obywatela, a ten się do niej kie. 

. plecami odwraoa. W innych miastach radni narodow-

P.odro"z· mln Becka i Nie zatem .. nie pomaga przyjęcie ~y p.rzyb~;1i !la wyboreze p<>sie,dzeni~, 
• prooz ,,sanacJę' frontu do "szarego Jednak udZiału w głooowanlU Dle 

do FI"nlandj"1 czł<>wieka", bo .. szary człowiek" "mie- wzięli. Było tak m. in. w: Czempiniu, 
, nil front... Strzelnie, Śremie, Chodzieży, Zbąszy-

War s z a w a. (PAT). Przewidywa.- Kiedy więc wszel,kłe nawoływania niu, Ostrzesz<>wie, Rogoźnie, Mogilnie, 
na podróż ministra spraw zagranicz· zaehrypniętych gard,zieli nie pomaga- Od<>lanowie, Ostrowie. 
nych p. Becka do Finlandji w od po- ją, chwycono się innego "tricku". Ponieważ w większości rad miej
wiedzi na wizytę; złożonę. w Warsza- Opornych obywateli W'Oj.ew6dztw skich w Wielkopolsce Obóz Narodowy 
wie przez fińskiego ministra spraw za- np. centralnych poczęto nakłaniać do jest najsilniej.szym klubem radziec
granicznych p. Hackzell'a nastąpi w głosowania argumentem, że ziemie za- kim, zatem jego nieobecn<>8ć lub po
dniach od 10 do 12 bm. Min. Beck wy- chodlnie wyoorów nie boj,kotują. wstrzymanie się od głosowana, miało 
jeżdża z Gdyni dnia 8 bm. na statku "Jakto - trąbią ,,sanatorzy" - wy taki skutek, że w głosowaniach brało 
"Ci~szyn", na którym również odbędzie nie chcecie głosować, gdy tacy "zacie- zalecllwie udział (jO kilkku zaledwie 
podróż powrotną.. Przyjazd do Helsing- trzewieni radni end'eccy" z Wielko pol- radnych. 
forsu nastąpi dnia 10 bm. rano. Mini- ski na wyborczych zebrania-ch rad Dla zilustrowania tego przytoozymy 
ster udaje się do Helsingforsu wraz z miejskich wybieraj1\. delegatów do kilka przyk1oadów. I tak w Międzycho
małżonką. Towarzyszyć mu będą pp. zgromadzeń okręgowych". dzie wzięło w zebraniu wyborczem u-
M. Łubieńsld, dyrektor gabinetu, oraz Jak wszędzi~, tak i tu "sanatorzy", dział t r z e c h radnych, w Mił-osla-
O. Frydrych, sekretarz ministra. mówiąc bardzo delikatnie., rozmijaja wiu d w ó c h, 'fi{ Grodzisku tr z e c h, 

..M'EBLE 
gotowe od skromnych do nalwykwlat
Dłeiszycb. Wszelka zam;ana. Tanio I na nIT. 
Poleca WYrWORłlI~ SZCZEPAN BERNACKI 
'-DZ. Piotrkowska 275. TeJ. 2Q..05' 

D 12850 

się z Pl"awdą.. Miejskiej Górce również t r z e c h. w 
Radni narodowcy w Wielkopolsce Trzeme·sznie, Wronkach, Czempiniu, 

niKdzie nie wzięli czynnego udlziału w Borku 00 p i ę c i u, i t. d. 
w wyborach delegatów do zgr<>madzeń W takich zatem warunkach zebra-
okręgowych. nia wyoorcze rad miej.skich w WieI.ko-

SWiadczyo tem dodbitnie i niezapr~- 'POlsce stały się iedynie parodją.. 
czalnia fakty Prl,rir?:yimy !'iłę prze- \\- ~'wj(,tlp fY('h f-akUrw Jaskrawo 
biegowi posiedzeń wyborczych wielko- WY6tQI'uje ful,z .,<;anacyjlJych'· wykrzy-

Bandyci chińscy nie chcą \:w01ni6 
dzlen~lka.rza angielskiego Jones'a, dop6ki 
nie otrz:vmają w cał<>ści okupu w wySQko
ści 50.000 dolarów meksykańskich. 

* Do portu am~tel'damskiego przybił ta.-
glowiec szkolny harcerski "Za.wisza Czar
ny". 

* Lotnik 80wleekJ Lewonlewskf pMt~ 
wił sta,rtować dzisiaj o god.z. 3 w nocy we
dług czasu miejscowego. 

* Pras& rzymska donosi, te premjer g!'ee-
ki Tsaldaris miał zaproponować jednemu 
z c1iłonków rodu Wtttelsbachów tron grec.
ki wobec opozycji, jaką napotyka ka.ndy
datura b. króla Jerzego. 

* Burmistrz wydał zanądzeniepodwład-
nemu sobie urz~dowł stanu cywilnego, aby 
nie wpisywał do ksil'\g małżeństw, rasowo 
mieszanych t. j. AryjCZYków z Zydami, za.
strtegajt,c SOobie prawo decyzji w każdym 
wypadku. 

* Izba. Muzyczna Rzeszy zabroniła Niem-
cowi Zygfrydowi Schulze, al{ompanjatoro
wf zn~nego skrzypka Bronisława Ruber
ma.na, współpracować z nim nada;l. 

* W Brukseli zmarł nagle na atak serca 
ambasador Brazylji Rlimae Silva. 

* Dwie lotniczki sowieckie, wyćwiczone 
w skokach ze spadochronem, Pio.t.nickaJa 
f Sziszmariewa ustaliły nowy rek<>rd sko
ku Ze spadochl'Onpm bez aparatu tlenowe
go, C:okonując skoku z wysokości 7923 m. 

"P'obudka narod,owa 
pędzi przez kraj!" 

w 31 nr.. "Wielkiej Polski" • 
Adres: - Poznań, św. MarCin nr. 65.' 

Abonament miesi~zny 35 gr .• kwartal
ny i l.L \Vpł~cać rm~oe,ka7.ami TOzra-

c·hunko\\~mi na poczóe. 



OSOBLIWY PROJEKT WZMOtEN1A 
MOTORYZACJI 

W związku ze wzmożQ'D.ą akcją moltory
zacji k.raju, powstał w pewnych lWIlach 
pil'ojekt, by "propag,ować" zakupno ' tanich 
samochodów. Mianowicie wszyscy m'zed
iI1icy państwowi i samorządowi od piątej 
ka.'tegarji wzwyż, wojskowi, od majora 
w~w?,ż i kupcy pierw.szej i drugiej gildji 
mlellby "dob 1'0 W'olmie " zakupywać spe
cja.lne tanie saJmochody marki Polski 
Fiat". Mieliby 011 i p'l"zydzielo~1Y 'pewien 
deputa,t benzyny po 20 g;ros'zy za litr. 

Wprowad1zenie w czyn tego zan·za,dzenia 
pozwoliloby utrzymać na wysokim stoPniu' 
sprawności zaldady samochodowe ,Pol
skiego Fiata", MÓII'e produkują samochody 
dla celów wojiskowych. W czasie pokoju 
rzapotrzebowanie na samochody wojskowe 
i. części do nich jest minimru],ne i to zdaje 
SIę bylu powodem skonstruowania osobli
wego planu moto.ryzacji kraju. 

Pogłoskę tę notujemy tylko z ooowią"l
ku dziennika:rskiego. 

W stolicy pope},nil samobójstwo Żyd le
karz Aleksander Ił.. ~tórego ojciec je6t 
z'nany jal,o bogacz. Gmina żydowska zażą
dała za pochowanie denata na cmentarz.u 
100 tysięcy do tych, motywując tak wysoką 
sumę tem, że chodzi tu o samobójcę i 
cz.łonka bogatej rodz.iny. VV sprawę tę na 
przedstawienie rod:ziny wmiesza,ł się ko
misarjat T,ządu. 

Czytajcie 
.JtUSTRACJĘ POtSKĄ" 

Cli' 

Strona 8 = ORĘDOWNIK, ponledzialek, (lnfa 5 sierpnia 1935 := 

·Ks. Małvnicz-Malicki skazany 
na półtora roku więzienia (/ta ,jrozszerzan;e fals~y;wych wia

dO'lności" 

W a r s z a w a (Tel. wl.) Wcwraj 
toczył się w wileńskim są.dzie okręgo
wym proces proboszcza parafji Nowo
trockiej, księdza Mieczysława Mały
niecMalicki ego. 

Ks. Małyniec-Malicki o,skarżony był 
o to, że. wygłosił szereg kazań, w któ
rych "rozpowszechniał fałszywe, wia~ 
domości" o położeniu więźniów w He
rezie K.artuskiej. 

Rozprawie przewodniczył sędzia 
Brzozowski, wotowali ss.: Bobrowski 
i Bułhak. 

Oskarżonego bronili adwokaci Jan
kowski z Wilna i Borowski z Warsz~ 
wy. 

Po przeprowadzonej rozprawie s1!d 
skazał ks. Małyniec-Malickiego na 
półtora roku więzienia. 

Ogóln~r widok Pabjanic z ul. Wansza\\"Bka.. Wdali Kominy fabryczne. Na tle miasta 
k'o:k~l Ś\i·. l\lateuBg;a, wybudowany w XVI wieku. W ubieg1ym roku świąt.ynia ta Zp

Btal,a odnowiona od zewną.Ll'Z i wewnątrz. 
@A{twa M M 8' ił H 

-
Odznaczenia dla robotnik,ów. 

I Ł Ó d Ź, 3 .8. W łódzkich kołach "sa.
nacyjnych" rozeszła się pogłoska, że z 
inicjatywy zwią.zku przemysłu w naj
bliższych dniach będą, rozdawane spe-
cjalne odznaczenia tym wszystkim ro~ 
botnikom i urzędnikom, którzy prze
byli conajmniej 30 lat pracy w prz'e
myśle, liczą.c również czas wojenny. 

Odznaczenia te, jak słychać, mają; 
dać uprawnienie do głosowania do 
Senatu. Gdyby pogłoski te sprawdziły 
się, wynikałoby z nich, iil "sanacja'· 
wohe,c nikłej liczby os6b, pragną.cych 
wzią.ć udział w głosowaniu do Senatu, 
nagwałt fabrykuje ludzi, uprawnio
nych do głosowania. Rzecz charaktery· 
.styczna, że w Łodzi zupełnie ni,c nie 
mówi się o wybomch. 

Wre jedynie w kołach "sanacyjno"
żydowskich, gdżie odbywają. się różne 
konferencje i narady, poufne rozmo
wy itp. Ogół natomiast sprawą, gloso· 
wania wcale się nie interesuje. Wiado' 
mość powyższą, notujemy jedyni.e z o· 
bowią.zku dziennikarskiego. 

- . HM·""I· JEDYNE KINO DZWIĘKOWE 
. w ogrpdzie RAKIETA 

Ł ÓD Z. Sienkiewicza 4U. , 
Widownia zabez,ieczona od n;epcgody i thloda. 

I 
Wyświ8t1a wspaniałJ melodyjny przebój wiedeński D. L i 
KWIACIARKA z PRATERU 

w rolach gł . ROSIE BARSONY. 
FELIKS BRESSART, TmER v. HALMAY 
N .. pierwszy seans i jl()rankl miejsca jlo 4.5 gr • ............................. 

n 13 au 
..,.-

fłRM~ [~MUH·. RY[ I[R llWUI Wł Rn ~W(J 
NISKIE CENY WYSOKIE GATUNKI TOWAROW. 

Kupując w naszych maga:yoach odbiorCA wydobywa MAXIM.UlII z kaidego wydanego dotego ponieważ nie cena lecz JAKOŚC decyduj. 

POLECAMY: PALTA wiedeńskie fasony na jedwabiu - Ulstroraglauy - Ubrania męskie - Spodnie
Golfy - Bryczesy - Wiatrówki - Kurtki skórzane - Płaszcze i Peleryny gumowe. 
Materfały z metra ' w setkach deseni i kolor6w do dyspozycji Szan. Kupujących. 

SzczególnI! lIwag~ Z'\vracamy na nasze c:Mubnfe z~anł!' Ser]' a 1. 120 - zł Ser]' a II. 100 - zł Ser]· a III 80 - zł 
tra.ecbserYJne wykouaJlie ubrań męsldch na mIarę. , , , 
Krój dodatki j wykonanie na wysokim poziomie. Następnie polecamy UBRANIA LUKSUSOWE z najlepszych. 87.ewlotów i czesanek 

bielskich od zł 130,- do' 175 _ N·a.sze oddziały wykonania na miarę stoją u szczytu dllskonałollicl. 6-elu pierwszorz~dnyeh kro j c z y c h 
• tworzą z dobrego najlepsze. 

p r;r; e bój S e z o n u - Wykwintne palta na jedwabiu - Jeden Fason - Trzy CeDy - Dla kddejkłeauDl- 50, 75 i 95 zł 
__ Wystawa i sprzedał powyższych palt przy ol. Franciszka Ratajezaka 2 -.. 

. GOTOWE FUTRA stale na składzie. Wydajemy nasze towary także za bony Tow. "Kredyt-

ul. Wrocławska 14 , Poownan' uL Wrocławska 15 ul. Kaliska Osłro"w Rynek 
lelefon 21.71 .. telefon M-9S łel. 3S teJ. 35 

ul. Franciszka Ralajczaka 2, to.Moll 54-15, 24S-07 Wielkopolski E mu D RYI:HTER 

FABRYKA PAPY DACHOWEJ 
I PRODUKTOW SMOŁOWCOWYCH 

"GOSPODAR 
SP. AKC. W SIERADZU 

D 13018 

Fabryczny skład: 

Łódź, ul. Nowo Południowa 5 
(przy Zagajoikowej), tel. 184-19. 

Ceny konkurencyjne. 

Towar znanej gwarantowane;- dobroci. 

Poleca WĘGIEL z kopalń: 
Juljusz, Kazimierz, Morzejów i in. 

Drzewo sosnowe w szczapch i rąbane, 
koks kowalski i do centralnych ogrzewań. 
Ceny niskie. Dostawa własnemi końmi. 

I '(:estauraCja • Kawiarnia. Sala Malinowa 

.,PIlD ORLEm·· 
Od 1-go s'rpnl~a 1935 r. 

Wielka przebojowa rewja 
, ,,Orzeł w kwiatach" 

Na czele z Haliną Doree. Bolesławem 
Mierzeiewskim, W. Jankowskim, Baletem 

Wierzyńskiego i wielu innych 

1912 r. 

Dtwiekowe· Hino-Teatr "c o n s O" Ł ó d t, Legjonów 2 4 
Wyświetla 2 przepiękne filmy p. t ,: I. "D o n Jua n" 
w roli gł.: niezrównany Douglas Fairbanks i przecudnę. 
Mmle Oberon. II. Nadpropram: arcywesoła komedja 

sensacyjna "Pr e c z z T e ś c i o w 1\" 

I Ceny miejsc od 50 gr do 1,09. 11 13306 

UlllIlIlIlIllilllllllllllllllllllllllllllllOl 11111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111 III11IJ 

Mechaniczna wytwórnia 
rowedw 

St. Rędzia 
Ló:lź, Bałucki • l.,nek 9, 

teL 113~99 
poleca 

.,ierwszorzędn8 r o w 8 r}', 
ramy, części rowerowe 
oraz maszyr:y do szycia. 
Do,.;oone warunki kupna. 
Dla PP. Kupców specjal. 
n, rabat. n 11 980 

1II111111111lłlllll 111111111111 IlIltlllll 11111 1UIlIlllllln 

MEBLE 
modne, trwałe i tanie kupIsz 
tylko w katolickim zakładz.ie 

stolarskim . 
A. K~PROWSKIEGO, L ó d t. 
D 91170 Zgierska 56. 
!!!!!!!!!!!!IIIIIIIIIIIIlII11 1/111 I!łłł 1111 1I1111111Hnnn 

Polecamy 

DO BUDOroli' 
UllJlIUIJlllIlIlUllłl1lJUl1l1lll1l1l1llł1lJl1lUI1 

I-I Qźwigary. Ze!azo I_ 
Zelazo do belonu 
Gw~ździe i . śruby 

Okucia do pieców i buchni 
Kucbnie westfalskie 

KotJy do pralni 
Piece że1azl!e 

Zamki i zawiasy do drzwi 
i okicu 

Okna lano· :ftelazne 
Siatkę ocynkowaną oa płoty 

Ceny n~ita!jS'l.:e. 

Cenniki na żądarue. 

I. KmiauOWiKi 
Spółka z ogr. odp. 

W Poznaniu. ulica ~ze(Jska 16 
Telefon nr. 3!l-33 i 30·90 

Fabryka Tkanin ogrodze6 dru· E - --... -----
eian)'-.:b gzamU1GWnna 

l\IATEUSZ MJK()LAJf'Z"K n.8ucz~i', !',kl .( i';"mka). z maturą 
~. gImnazJalna I konc·eSJIl naucza-

L6dź, uL Kiliń~klego 161 ma w . .Ę'olsce'z dqbre!ui świadec-
T <,- twaml I rpfp!"()n~Jaml szuka P<>O 

el. 191 ·."". sady nauCZYCI elk i w. dobrym do-
Dostarczam komp!p;ne ogrodzI' mu pol~~(jm .. klOTY Jej. umożJ.wi 
ma wchodzljce w z~kres w>zel. ~V:.blą kz' n,I\C1S"r-,P w IPzJ:kn po!
kich si t k d . b O' I' lm. ,,'~ osz. n"nsz~ .'. ("'0 w f .. 

~ e. rUC1.inyc "JAZ', do. 8dmini~trarjj DentRch p Ta"'p~: 

Ntr,l.a~Klwa,!,aml 4. 17, 0, lF:N.' zeltung, Rawicz, Wlkp.. l'vn;"k 
'" ..J.. n 12 02U 12,13. ng 13 ;):'12 
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O te] niooorzecrne} mowie o ojcu twoim nie myśl wcale moja droga, 
a gdyby ten nędznik śmiał się jeszcze kiedy takiemi słowy obrażać, 
to się z nim rozprawię. 

Wreszcie zaczęto się zabiorać z powrotem. Towarzystwo rozdzie
liło się siadają.c, do różnych łodzi. 

Marja i Shirlaw jechali w pięknej gondoli Lispenarda. 
Na wspaniałej rzece igrały promienie księżyca w pełni, a zdaIa 

słychać było dzwony, wzywające na modlitwy wieczorne. 
Nina Berkeley siedziała na miękkiej poduSlZce, otulona w kosz.. 

towny pła8'ZiC2 hiszpański i grała na cytrze po mistrzowsku.. 

Malwina Loftus śpiewała piosnkę kanadyjską., gdy nagle podniósł 
się jesZlCze głos inny, Był to silny, piękny tenor męski, Oipiewają.cy 
cierpienia i rozkosze miłości, 

Ma.rja ooojrzala się wzruszona tym pięknym śpiewem. 
- Kto to? - zapytała Shirlawa. 
- A, to Lispenard t - odpowiedział. - Ma głos piękny lubi 

namiętnie muzykę, 

Lodzie posuwały się szybko po czystych falach. Ciemność 1 ci
sza wzrastały, 

Marja siedziała obok Shirlawa, lej ręka spoc~wała w jego dłoni 
i czułe spojrzenia miłosne towarznzyły- cichemu jej, szeptowi 

- Jest to rzeczywiście przedsmak niebiańskich roZkoszy - szep
ną.l młody oficer, - Jakby to było pięknie, gdyby można ciągle tak się 
kołysać w gondoli, 

- Byłoby to może zbyt jednostajnem - odpowiedziała Ma.rja., 
a na jej długich, ciemnych rzęsach łza zabłysła. 

Malwina i Marja powróciwszy do Rookwood zastały pana Filipa 
Bye, przechadzają.cegp się niespokojnie po salonie, 

Ciotka Eleonora siedziała w wielkiem krześle i ha1towała drzl).
cemi rękoma. 

Gdy Marja przebiegła do niej, biedna kobieta szybkim ruohem 
schowała ręce pod chustkę, lecz młoda dziewczyna spostrzegła., iż 
palce jej były napuchłe i skrwawione, 

- Ciociu Eleonoro! - zawołała Ma;rja zlękniona. - Co się ·stało 
z twojemi palcami? 

Lecz zanim nieszczęśliwa kobieta zdołała otworzyć zbladłe U!~ 
odezwał się pan Filip Bye wesoło; 

- O Marjo, jak ty rozpromieniona jesteśl nie potrzeba się pytać, 
czyście się obiedwie z Malwiną dobrze zabawiły I Jak to dobrze być 
młodym! po latach dwudziestu pięciu już się nie ma żadnej :przy
jemnośc1 na świecie. Pytasz się o palce ciotki Eleonory Una 1.<\ 

mocno obwinęło około nich jedwabną nić od SWegO haftu, i ot 
wszystko I 

Ciotka Eleonora nie podnosząc oczu powłórzyła: 
- Tak, to WS(tystko! 
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wtenczas kocIlała tego bezsumiennego człowieka, z kfórym udekła. 
a który zranił jej seł'ce i do pomieszania zmysłów doprowad::tJł. 

To powiedziawszy Lispenard otWOl1"Zył drzwi do przyległego po
koju, w którym goście ujrzeli ściany miękko wyściełane l kosztownę. 
materją obite, wszystkie sprzęty były tu przykute do podł<lłgi, a okna. 
żela.znemi prętami okratowane. Był to pokój warjatki! 

- Tu się wszystko skończyło - rzekł Li's.penard. z boleśC4 i 
drzwi zamknął. 

Marja. rozpłakała się i wybiegła z budua.l"I.l lia koo-yta.rL., 
- Nie marny tu co robić! - zawołała - jest to uświęcony przy

bytek, którego nikt obcy zwiedzać nie poowinien. 

Jej sympatja zdawała się nader miłą. Lispen8ll'dowi. Jego twa.n 
zasępiona wypogodziła się, 

- Dziękuję pani za współczucie - rzekł do niej cicho. 
W tej chwili Marja polubiła go mimowolnie. 
- Ten, który zdradził tak piękną. istotę, musiał być łotrem nie

god:?iwym! - zawołał Shirlaw, - Lecz wszakże już nie żyje? 

- Tego nie wiem - od.parł Lispenard - ale to pewna, że j~e1i 
jeszcze znajduje się na ziemi, a ja go wynajdę, pomszczę się na nim 
przykładnie. 

Marja zadrzała.. 
- W gniewie musi być Abel Lispenard strasznym - pomyślała. 
Gdy się goście rozjechali, Lispenard z przyjacielem siedział 

w poikoju bilardowym. 
Właśnie skończyli partję, młody ofier rzucił niedbale kij na stół 

i zaczął mówić o czam innem. 
- Lispenardzie - rzekł - mój los już rozstrzygnięty. 
Mały garlYus zwródł się szybko ku niemu i rzekł: 
-Ah! 
- Czyż nic nie odgadujeslZ, stary przyjacielU?' - rzekł Shir1aw, 

rumieniąc się jak chłO'Piec szkolny, - Marja Bye oddała mi swe ser
ce i przyrzekła, że żoną. mOlją. zostanie, lecz chcemy to zachować w 
tajemnicy, dOłpÓką.d ojCiec nie przyśle jej swego zezwolenia. 

Lispenard westchnął ciężko. 
-- Pospieszyłeś się bardzo - rzekł po chwili milczenia. 

- To prawda - }"rekł Shirlaw - lecz dla czegóż miałem się ocią-
gać? Życie jest zbyt krótkie, aby je spę.d·zać na czekaniu, Kocham 
Marję całą duszą, a <ma jest mi wzajoolllą; jednakże bę·dę zapewne 
musiał staczać ciężkie walki, bo Ci Byeowie w Rookwood nie są. mi 
wcale żyozliwi. Cierpią mnie d.la tego tylko, że jestem twoim go
ściem, a ty im pieniędzy pożycza,sz; nie potrzebujesz się zapierać 
przedamną., że Filip Bye winien ci znaczne sumy. Domyślam ~ię też, 
że Cyryl Bye nie zaniechał jeszcze swych zamiarów poślUbienia 
M8ll'ji. Ten nędznik I on nie wart nawet pomyśleć ° niej! 

Lisrpenard był dziwnie blady, a na. jegO obliczu zaległa ciężka 
dbmura sm.utk:~ 

IJlnpłatny dod. tygod, "Orędownib'i ;;;; Z HA~BĄ QJCA PRZEZ ZYCm - 12 
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- Ty :fł. kocliMlZ - I ona ciebie - rzek} powoli - tak Jest I tak 
być powinnol Winszuję ci Wikt()1"Z61 żyezę ci szczęścia z całego serca! 

- Dziękuję ei, przyjacielu - zawołał Wktor z błyszczę.cemi szcze
ściem oczyma. - W sza.k. mogę liczyć na ciebie, że mi do.pomożesz do 
tego małżeństwa 'l 

- Jak na.jzupełni~! 
- Są.d1z~, że twoja pomoc bardzo mi będZie potrzebną., bo Filip 

Bye nie omieszka zapewne stawiać mi wszekich możUwyOO 
przeszkód. On jest strasznie przebiegły i nie można mu w n1czem 
ufać. 

-Czy uwiadamiałeś o tem twą matkQ i siostry, Wiktorze - za
pytał Lispenard mękaoy widocznie. 

- Jes®Cu nie. One są. te.ra.z zanadto zajęte przyjemnoeciami ły
D u wód. Marja jest bogata i pochodz.Q.ca. z tak znakomitej rodziny. 
będzie prlZecież z rooośeif! przyjętą. w nasze rodzinne grono. 

- O tem nie wf!tpię - mruknął Lispena.rd - panna. Bye godna 
królewskiej korony. 

- Jesteś bardzo poczciwym, że masz tak dobre mniemanie o mojej 
W}"braoej - rzekł Shirlaw - cieszy mnie to niewymown1e, te ty. móJ 
najs~czersrLf przyjacielu, z:a.dawolony jesteś z mego wyboru. 

Lispenard spojrzał na niego. poważnie i smutnie. 
- Sk&d wznosisz, żem zadowolony z tegoT - rzekł - czyż ty do

prawdy wyobrażasz sóbie, że Jesteś równym Ma.rji' 
- No, 00 do sto\Sunków ma.j ę.tk owych, to zapewne że nie - od

parł niechętnie Shirlaw, - bo ja nie posiadam nie prawie opróClZ 
mojej pensji. Moja matka z siostrami cały ma.ją.tek rodzinny za,.. 
brały. 

- O, Wiktorze Ja nie mówię tu o mn.terjaJ.nych stomnka.ch, lecz 
o C'Zeo:Jl innem. 

Shirlaw zaśmiał się z zaa:'IOWUmiałościę.. 
- Fizycznie nie jestem przecież wie!e niższym od niej. 
Lispenard zbliżył się do przyjaciela i ujął go mocno za rQkQ. 
_ Tak, fizycznie, - rzekł zgoryczę., - możesz się z nią. równać. 

Dziękuj Bogu, że nie jesteś tak jak ja upośledzony. Lecz co do serc84, 
00 do usposobienia, Wikto.rze nie ufam ci! Kocham cię, lecz pomimo 
tego wę.tpię o tobIe. Czy ty zdo.byłeś serce tej dziewczyny, aby je 
'UlSzcz,ęśliwić, czy aby je ro.zedrzeć? W tym ra.zie wolałbym ciQ zabićl 

Shirlaw ląJojrul z podziwieniem na małego garbusa.. 
_ Ależ na Boga, stary przyjaciolu, wiesz przecież że nie jestem 

ani uwodzicielem kobiet, ani awanturnikiem. 
_ To być może, ale jesteś lekkomyślnym i słabym Wiktm"Ze l brak 

ci stałości. 
_ M8Igz może słU!SZllOŚć. - odparł Shirlalw mrumieniony. Są.-

dziJgz mnie surowo, lecz to nie nie szkodzi, przyjaźń powinna być 
szczera i otwarta.. Marję ukochałem szczerze i chcę ją uszczęśliwić. 
ueę jej całl) mą ~ pwi~ i ~.J.ł do ASja.&Ili~ ~ 
nia mego uwielhia1. 
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T.o powiedziaws:zy Cyry1 odwrócił się I odszedł. 
Marja zwróciła się do Lispenarda zarumieniona. 
- Ten łotr, ten nędznik! - zawołała. Przepraszam pan.a" że 

~ mojej przyczyny śmiał cię ten niegodziwiec obrazić! 
- Kochane dzieci~ - rzekł łagodnie LiSlpenwrd, - o to nie 

troszC2 się pani. Cyryl Bye, nie wr()łał mnie obrazM. ' 
Ale Marja nie dała 8ię tak łatwo ułagodzić. 
- Ja wiem, że on jest w ręku pana, - z,zekła i gdybym była na 

mieJseu pana. .• 
Lispena.rd spojrzał na ni .. z uśmiechem. 

- Jestem przekonany, - rzekł - jesteś pani zbyt szla.clletnę., 
byś nie miała przebaezyć tak małoznacznej o.brazy. Lecz pozwól mi 
pani odwieźć się do domu, abyś nie była wY8tawionę. na jakie nowe 
prześladowania z jego strony. 

Marja czuła zawsze pewną. obaw, przed tym tak str~e UlPG
śledzonym cczlowiekiem. To też i teraz odpowiedziała prędko: 

- Nie, dziękuję panu. Ja się Cyryla nie boję, - i potem dodała. 
łagodniej. - Wiesz, mi pan, że jestem panu niezmiernie wd2ięClZ.nę. za 
tak wielkf! uprzejmość. . 

To powiedziawszy, pożegnała go i po$zła włożyć llst w e'k:r'Zfllkę 
pocztową.. Gdy powróciła już Li~nard z swoim ekwipażem znik
ną.ł i Marja głęboko w7.1'USZOna powróciła do Rookwood.. Jej ojciec był 
w niebe7iPioozeństwie życiaT Nie, to nie prawda, to są. tylko kłamstwa 
wymyślone dla. przestraszenia i niepokojenia jej! Nie wierzyła temu 
ani na chwilę, a Cyryl osiQ8'llQ.ł to tylko, iż go bardZiej jesZJOZe zni&
nawidziła. 

Po południu dnia tego całe towarzystwo. wybrało się na wodn .. 
przejażdżkę do lasku onechowes'O, gdzie miano spożyć podwip.czorek. 

Regina.ld Berkeley i Wiktor Shirlaw roznIecili ogień, przy którym 
ugotowały panie herbatę. Chleb, masło, i zimno miesiwa przywie
ziono w koszykach z sobą.. Starsi biesiadnicy Zt,"Tomadzili się około 
Ab[a Lispenarda. Nina Berkeley wzdychając i na:rzekaję.c, przecho.
dziła się lDdala i rzucała ~ce spojrzenia na biednego garbuska. 

Było tam wiele młodych i pięknych panien, ale Marja jaśniała 
pomięd.zy wszystkiemi, jak księżyc pomiędzy gwiaroami. 

Zmrok wiecwrny zapadał. Shirlaw siedział w malowniczej PO>
stawie na. pniu drzewa i grał na mandolinie, d'J czego mu szum li
ści poruszanych lekkim wietrzykiem towarzyszył. 

_ Słuchaj najdroższa - SlZepnął Marji. - Odkryłem dziś przed 
Lispena.l"dem naszą, taj~mnicę., z której się brurd'Zo ucieszył Proszę ci~ 
najdrożs7.a, bądź mu ('hoć trochę żyC2lliwą ze względu na mnie. 

- Ja już zaczynam go lubić przez wdzięczność - odparła Marja 
j opowiedziała mu całe zajście tego p()tfanku z Cyrylem. 

- Szlachetny, stary p.rzyjadell - szepnę.ł Sh.irlaw. 
- Wiem. źe on twemu stryjowi pożYczył bardzo wiele pieniędzy, 

let:.z jest zbyt wSIPaWa-łomyślnYDle Ul się za to mial mścić M Cyrylu 
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Jaki zawód ma wybrać kubie a 1 
K to winien? - Zaimiłowanie najważniejszym bodźcem - Kobiety m'rówki i k10biety 

motyle 
Jaki wybrać zawód? Pytanie to za

dają sobie obecnie szerokie rzesze ma
turzystek. Rozważają wS'zelkie "za i 
przeciw", zastanawiaj I}. się nad przy
szłemi możliwościami zarobkowania, 
nad tern, który zawód jest najbardziej 
lukratywny. Ale nie zastanawiają się 
z pewnością nad tern, co najważniejs'ze: 
nad odpowiedzialnością osobistą i spo
łeczną, jaka ciąży na barkach kobiety, 
która zamierza przystąpić do pracy 
zawodowej. 

Mnożl}. się dziś ze wszech stron na.
rzekania na nadmiar kobiet pracują
cych, na fakt, że kobie.ty często niepo
trzebnie zajmują miejsca na wyższych 
uczelniach mężczyznom, bo nie dopro
wadzają w wielu wypadkach studjów 
do końca - a te, które "dobrną" do 
dyplomu, zniechęcają się przykremi 
czy trudnemi warunkami pracy, wyko
nywują swe obowiązki nieudolnie lub 
niechętnie. Mówi się z drugiej strony, 
ze kobiety "pchają się" za wszelką cenę 
do biur i instytucyj, choćby na warun
kach "bezpłatnych praktykantek" i ob
niżają dzięki temu w sposób katastro- . 
falny ogólny poziom stawek zarobko
wych. 

Rośnie więc niezadowolenie ze 
wszecn stron: niezadowoleJli są męż
czyźni z nadmiernej konkurencji ko
hiet na studjach i w pracy zawodowej, 
niezadowolone same kobiety, zdoby
wające z wielkim trudem marne grosze 
za swą pracę. 

Czyja wina? Niestety, trudno za.
przeczyć, że znaczną część winy za ten 
stan rzeczy ponoszą same kobiety, któ
re przy wyborze zawodu kierują się 
lekkomyślnym kaprysem, ambicją, 
chęcią uzyskania większej swobOdy, 
pnykładem znajomych, czy jakimkol
wiek innym względem - tylko nie 
l'ozwaźonem głęboko postanowieniem 
wytrwania na obranej drodze, istotnem 
zamiłowaniem do nauki i wybranego 
zawodu. 

Czy wytrwa? Czynnik zamiłowania 
do zawodu jest u kobiet stokroć waż
niejszy, niż u mężczyzn: kobiecie zaw
sze trudniej jest wytrwać, bo więcej 
spotyka przeszkód na swe,j drodze, 
przeszkód, wypływających z samej na
tury kobiecej i trybu .życia. 

Mężczyzna, który pracuje w zawo
dzie nie'lubianym - ma przynajmniej 
tę rekomp,ensatę, że po skończonych 
godzinach urzędowania czeka go tylko 
wypoczynek i przyjemność. Kobietę 
natomiast, poza pracą zawodową czy 
studjami czeka zazwyczaj praca domo
wa, różne dokuczliwe kłopociki gospo
darskie, troska o tysiączne drobiazgi, 
które \v sumie są bardzo uciążliwe 
i wyczerpujące dla jej wrażliwej na
tury: szala niezadowolenia z pracy za
wodowej nietylko nie jest zrównowa
żona, ale przechyla się jeszcze więcej 
w złą stronę, wywołując przygnębienie, 
rozgoryczenie, niedbałe wykonywanie 
obowiązków, pretensję do całego świa
ta i ludzi, wreszcie do własnego męża., 
który "nie lubi, gdy żona jest w złym 
humorze". 

wych ni~równ,oś~i ~połec.znych - mię-I- bohaterstwem, leżą całe przepaście. 
dzy kobIetamI, zYJąceml beztrosko, a Trzeba niezwykłego uporu, niezwykłe
kobietami walczącemi o byt z prawdzi- go hartu i woli, by przetrwać wszyst
wem - wobec kryzysowych trudności kie trudności, nie załamać się, nieść 

Polska -- Estonja - Łotwa 131: 127 : 78 
T a I l i n. (PAT.) W piątek zakoń- 10.000 m: 1. Noji (P) 32:28 przed 

czył się w Tallinie dwudniowy trój_j Petermanem (E) 32:35,6 i Fiałkl). (P) 
mecz lekkoatletyczny dwóch państw 32:34. 

. bał.t'yckich Łotwy i Estonji oraz Polski. Sztafeta 4X300 m: 1. Polska w skła-
TroJmecz wygrała Polska 131 punkta- dzie Maszewski Niemiec Kucharski 
mi prz~. Estonją 127 i Łotw~ 78 pkt. Biniakowski w' czasie 3:24 (?) przed 
(DonosIllSmy o tern w wydamu poran- Estonją i Łotwą. Prowadziła cały czas 
nem - red.). . , . . Estonja, ostatnia zamiana dopiero za-

Do ostatmeJ ChWIlI walka o plerw- decydowała o zwycięstwie PolakóW. 
sze miejsce toczyła się pomiędzy Pol-
ską a Estonją. O zwycięstwie Polaków 5 zwycięstw Polaków w 6 trójmeczach 
zade.cydowała sztafeta 4X400 metrów, Trójmecz lekkoatletyczny Polska -
wygrana przez drużynę polską. Łotwa - Estonja rozegrany został po 

Wyniki techniczne drugiego dnia raz szósty z rzędu. 
przedstawiają się następująco: Pierwszy trójmecz, rozegrany w 

200 metrów: 1. Toomsalu (E) 22,8 1927 w Warszawie, zakończył się zwy
p~ed Biniakowskim (P) 23 i Estończy- cięstwem Polski 142 punktami przed 
klem Rattusem 23,2; 6 miejsce zajął Łotwą 96 i Estonją 95 pkt 
Trojanowski. W dwa lata później w Rydze wy-

.Dysk: 1. Viiding (E) 46,20 przed grała Łotwa 114,5 punktami przed Pol
Encksonem (E) 45,19 i Dimzą (Ł) 44,77. ską 112.5 i Estonją 109 pkt. 
Siedlecki zajął 5 miejsce rzutem 41,22 W 1930 r, w Tallinie zwyciężyła Pol-
przed Tilgnerem 39,15. ska przed Estonją z równą ilością 

110 przez płotki: 1. ·Niemiec (P) 16,1 punktów po 119 (Polska miała więcej 
PTzed Hasplem (P) 16,1 i Raehnem (E). zwycięstw). Łotwa zdobyła 98 pkt. 

Skoki wwyż: 1. Puuse (E) 194 (re- W 1931 r. w Wilnie zwycięstwo od-
kord ~stonji) przed Pławczykiem 185 niosła znowu Polska 126 p. przed Łot-
i ChmIelem. wą 115,5 i Estonją 98,5. 

1500 m: 1. Kucharski 4:04,8, przed Po trzyletniej przerwie trójmeez 
Juerlau (E) 4:05,8 i Proeoem (E) 4:07,8; odbył się w 1934 w Rydze. Zwyciężyła 
szóste miejsoo zajął Orłowski. Polska 134 p. przed Estonją 127,5 i 

Tyczka: 1. Morończyk 396 przed Łotwą 72,5. 
Sznajdrem (P) 396 i Erną (E) 380. 

Sport w Łodzi 

W czasie trwania samych studj ów 
kobieta, która nie kieruje się istotnem 
zamiłowaniem z głębi serca płynącem, 
czy potrafi znieść wszystkie trudności, 
jakie stwarzają kobiecie kłopoty ma
terjalne? Kilka lat wytężonej pracy 
umysłowej, praca zarobkowa i domowe 
zajęcia, mieszkanie kątem, gotowani,e 
śniadań, kOlacyj, pranie, przyszywanie 
i cerowanie garderoby - to wszystko 
razem nie jest tak łatwe do zniesie,nia. 
Czarowny blask słowa "samodzi'el
ność" wypieszczonego w snach pensjo
narskich, przygasa szybko, przysypany 
gorzkim popiołem troski o chleb co- Gry sportowe 
dzienny: Sączy · się gorycz kropla po Gry sportowe. W dniu dzisiejszym po 

waTzyskich. Mistrz Węgier jest jedną z 
najlepszych ofrecnie drużyna na kontynen· 
cie piłkarskim Europy. SpotkaJl!ie to 
wzbudziło wśród sportowców łódzkich nie
bywale zainteresowanie. 

kropli. przygasa, uroda, zniszczona przerwie letniej wstały wznowione 1'0 z
nadmiernym trudem - noce nad książ- gry'W'ki w grach sporto'wych. Mianowicie 
ką, cerowane łokcie i podarte pantofle z dniem dziSiejszym rozpoczynają się spot
- to wszystko tak prędko się przy- kania \V k,oszyk6wkę żeliska, oraz w szczy-
krzy ! piorntaka. 

Kołacze się niedopuszczana do świa- Piłka nożna 
domości myśl, że istnieją przecież męgrz, w Lod . d . d . 
st' b f • k b' t WY' Zł. :rak się oWla 1\1Je-
r~J~e ra~ ną~ petrurr.arru. tO le y- my. Ł. K. S. na dz'ień g sierpnia r. b. za

m.~ ~ P. zy~ące ez. ros J o lU. 1'0. _. l\Ontraktował mis·trza Węgier "Ujpesti", 
\'1 s /'on męzczyzn Ulema tak JaSk1'8,- ł ktQr;v w Polece rozegra kUka spotkań tQ' 

Skoda w Lodzi. W dniu dz,isiejszym do 
Lodzi przyjeżd~a drużyna pilka.rska war
szawskie.i Skody, która rozeg.ra z mistrzem 
Łodzi mecz o wejście do Ligi. S1wda do 
Łodzi przyjeżctźą. prawdopodo.bnie we 
wzmocnionym skladzie, f{dy na skutek ze
zwolenia P. Z. P. N. vi> zespole wal'E!zawia
ków grać będą, ~atwierdzeni Zbroja i Ru-

wysolto sztandar dobrej i dzielnej pra
cownicy. 

Kobiety, które nie potrafią wytrwać 
na wybranej placówce, nie czują istot
nego powołania do danego zawodu -
niech lepiej nie zabierają miejsca męż
czyznom - i przedews'zystkiem niech 
nie podkopują swoim przykładem za
ufania pracodawców do pracy kobiet, 
która tylko wtedy jest wydajna, warto
ściowsza nieraz od pracy męskiej, gdy 
wykonywana jest "duszą i sercem" -
jak wymaga tego uczuciowa natura 
kobiety. 

Decyzja kobiety przy wyborze za.
wodu ma większy ciężar odpowiedzial
ności, niż decyzja mężczyzny.Tego
roczne maturzystki powinny o tern pa
miętać. 

A.Orzechowska.. 

Ciekawostk'i sportow'e 
Pertraktacje stOłecznej "Legji" z wę

golerskim klubem ,.Ujpesti" o rozegranie 
meczu w Warszawie, zakończyły się nie
powodzeniem, Drużyna węgierska do War
szawy w tym sezonie nie przyjedzie. (PAT) 

Awan~urv na boiskach. Wobec zaJŚĆ ja
kie miały miejsce w Czorkowie na meczu 
pilkarskim Orlę-Tur o mistrwstwo gropy 
zgierskiei, kiedy na nakazanie rzutu kar
nep:o p,rzez sędzie·go dla Orlęcia, publicz.
ność wtargnęła na boisko, Wydzi,al Gier 
i Dysc. ł!. Z. O. P. N. za..rzBidził 34-minu
tow.a. rozgrywkę przy drzwiach zamknię
tych, to test bez udziału publicznoś·c i. Cie
kawe jest to, że do,grywka ta rozpocznie 
się egzekucjl} rzutu karnego przeciwko 
Tu.rowi, którv wobec wspomnLanego incy
dentu nie mógł być wykonany. Warto nad
mienić, że mecz został przerwany przy 
stanie 2:1 d.la Turu. 

Kwaśniewska w obazie. Jut od dwóch 
tygodni odbywa się w Warszawie obóz o
limpijski dla najlepszych le'kkoatletek 
Polski, do któreg,o również zaliczona. zo
stala Kwa..śniewska (L. K. S.), która jednak 
od sa.meg·o początku nie mogła brać udzia
łu w treningach ze względów zawo'dowych, 
mimo interwencji czynników miarodaj
nych. o.becnie jednak wszystkie trodno
ści zostały pokonane i Kwaśniewska już 
odjeChała dQ WaI'6zawy. . 

sinek. Union-Tming zap.owiadając reor
ganizacje swego zespołu, będzie musiał ro
bić to bardzo oględnie, gdyż nie nale'ży so~ 
bie Skody lekce'Ważyć, tembardzjej, i,ż 
przyjeż~ ~ do n~ we w:z.mocnionym 
składzie. 

Lodzianie Dft prowlncJL W dniu dzd
siejszym szereg klubów lódzkich A-klaso
wych wyjeżd<ta na prowinję, gdzie To,zegra 
kilka meozów pi&arskich z tamtejs.zymi 
zespołami. Spotkania będą m,i,aly charalk
ter towarzyski. I tak L. T. S. G. wyjechaLo 
do Zgierza gdzie spotka się z tamtejszym 
Sokołem. Natomiaet robotniczy klub Wi
dzew zaJl'l'<lBzony z.ostal do Łęczyc~, gdtie 
spotka się z silną, drożyną, Strzelca. Wre
szcie w P.abjanicach od'b.ęd4ie się b. cieka
wa imprem piłkars'k,a, bowiem pabj.a.ni
czanie sllrowlł!dzi1i do siebie silny zespół 
Ostrovi,ł z Ostrowa WJelkopolskie.g(). 

Pięściarstwo 
Obóz pfęściarskL Onegdaj rozpoczął się 

w Warsz·awie pierwszy przedolimpijski 
obóz pięśdaI1Ski pod kierownictwem trene
ra Billy Smitha. Na obóz ten wezwano 
24 bokserów z całeg'O kraju, którzy swego 
cza.su z'ootali wybrani przez P. Z. B. do 
dru,żyny olimpijISkiej. Z Łodzi wyjechał je
dyny reprezentant naszego miasta Chmie
lewski. Poza tern jest możliwość że z Ło
dzi wyjedzie również na obóz powyżrSZY 
i Woźniakiewicz. 

Różne 
Unieważnione zawod,. Na skutel< zało

tenia protestu p.rze,z Concor'dię piotrkow
ską, Wydz. Gier i Dyc. uniewa.inił mecz 
Bur.za~Cot.tcordia w Pabj.anic.ach spowodu 
stwI~rdzellla szeregu nie'f,ormalności· po
pełruonyoh przez sędziego podcza.s pl'owa
dze~ia. zawodów. Powtórne zawody tych 
druzyn zostały wyznaczone na dziel'! 11-0'0 
slerpnia w Pabjani'cach. W związ!ku z ~_ 
n.iewatni'?nemi . z·awodami, kfó.re odJJyfy 
Slę w dnIU 28 lipca, ukarano kilku grac7.y 
obu ?ruźyn. J tak: Cł'./)jwa z Burzy 4-ty
go~ruową dyskwalifikacja. za ob/'azę Rf}

dZlego, ~aJert z .Bu.rzy zoS-taJ zawieswny 
na przecIąg 6 IDleRlęcy. Szainicki z Con
c,?rdii ZOB.tal. rt'>wnieź zawiesw·ny na prze
CIąg 6 r,JJeslęcy. a drużyna BLLrzy otrzy. 
mała surow~ nagane za nip.kfporoowe 7, a
chowanie sie wob-c sęliziego . .Jak wiemy 
zawrody te prowadził p. K~achulec. 
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NIED~IELA 

«alęodarz rzVQl •. -kat. 
NiedzhJa; Dominika w. 
Ponied:dałek: N. M, P. 

Snletnel 
If llleDdan slowla4::kl 

Niedziela: Oc;:tromira bl 
~onied2:hlleln Stanisława 

Słońca: \'scb6d Ul) 
zach,\d 19.40 

Długość dnia 15 g 2ł min. 
Księżyca: wsch6d 9.53 zachód 20,46 

Faza: ;:, dzień po nowiu, 

Adr. redakcji I ad'm. w Łodzi 
Te'ef. redąkcji i adm. 173-55 

. Piot.-kows·ka 9. 
Godziny p .. zyjęć 'dla intere

sentów od 10-12 

NOCNE DY~URY APTEK 
Nocy dzisieJszej dyiurują aptpkl: Ko

prowskiego. Nowowiejska 15. Tra wkJw· 
skiej, Brzezillska 56. Rozen'Jluma, Sród
mięjska 21 (żydowska). Bartr,szewsk iO>/lo. 
Piotrkowsl.a 95. Skwarczyńl\!'{iego. Kątna 
54. CzyńBkiego. Rokieniska <;3. 

Ppgotowie: Tel. 102·90. 
StrlłŻ Ogpiowa: Tel. S, 

TEATRY ł.ÓDZK IE 
Teatr MIejski godz, B,30: ,.Kocbltn,ko. 

wie", 
Tean Miejski Letp,ł (Piotrkowska 9i) 

9 wi~cz.: "Sh.ldencl". 

KINA ŁÓDZKIE 
Adrio.Metro - "Zona w złotej klatce". 
Casino - ,,8 godzin dr. Morgana", 
COrso - "Don Juan". 
Czary - "Bokser z przypadku". 
Grand Kino - "Wybucbowa blondynka" 
Miraż -"Szlakiem Chnluc6w". 
Mimoza ~ ,;Siost.ra Marta jest szpie-

giem". 
Ludpwy - "Boczna, ulica". 
Przedwiośnie - .,Porwania". 
Rakieta - "Kwiaciarka z PI'ateru", 
Słylowv - .. Sprytna dziewczvna". 
C"pitol - "Ni obez'p ieczny flirt". 

KOMUNIKATY 
BACZNOŚĆ, CHRZEŚCUANlEr Drała 

23 - 2S sierpnia odbędzie się dwudniowa 
wycieczka do Gdyni. Koszt ..,.,-cleczkl do 
Gdyni WTaz z przeJazdem statkJem na Bel 
wyniesie 18 zł 70 gr. 

W programie wycieczki: melb.:enle 
Gdyni, portu handlowego, l'IIorza Polskie
go ł p6łwyspu Bel. 

Informacyj udziela ł zapis, pl"t1lmuJe 
Sekretariat Związku Zawodowego ,(Praca 
POlska", Łódź, ul. PlotrkoW$ka nr. 92, par~ 
ter, Dl. '0, Adm.IDistracJa .. Orędownika", 
ul Piotrkowska nr. 91 i Sekrętarjat Okrę. 
gowy Stl'CJoJ1.lctwa Narodowego, ul. Piotr
kQ1rska nr. 86, m.. lO, IV piętro, od gocb:i
ny 10 do l' i od godziny 16 do 19. 

WYJAŚNIENIE. W związku z pojawie
niem. się na bruku ł6d.dtim nowego czaso
pisma (obUczonego wyłącaie nil okrel 
wyborcz)') p. t. "Gazeta .Fabryczna 5 gro
szy" - szereg naszych Czytelnik6w zapy
tywało o charakter tego dziennika. Z kil
ku Jego numeró\'r nietylko my. ale 1 Czy
telnioy mogli się zCłrjeJ1.tować, że Jest to 
czasopismo, chcące sobie Zdobyć popular
ność na nncanlu ordynarnych oszczerstw 
i napaści na Ob6z N ,\rodowy. Brllkowiec 
ten. jest pismem w 100 proc. "sanacyJnemu, 
podporządkowanom interesOJll "sanacyjno. 
żydowskim". Ł6dź narodowa przezyła już 
niejeden podobny organ .. sanDcJi" - i ten 
r6wnież przeżyje. - Jak się dowiaduJemy, 
pQeciwko "Gazecie Fabrycznej" szereg 
działaozy narodowych wystą.pi na drogę 
są.dową za popełnienie zwykłyoh zniewag 
osobistych. 

KRONIKA POLICY.lNA 
O 50 groszy. Na polu przy ul. Małej 

między 15-Jetnim WładysIa wam Cierpi. 
sem, zamjp.l3zkałym przy ul'. Małej 2,::;. a 
kolegą jego lo-letnim Stefanem Giezłow
skim z Kal, wynikła sprzeczka o znalezio
ne 50 groszy. Sprzeczka zamceniła się w 
b6}kę, w czasie l{t6rej silniejszy fizycznie 
GiezłO\'liski poturbował pr·zeciwnika. zmu
szając go do ucieczki. Cierpis. cofając się, 
schwyci! spory kamień i rzucił w naciera. 
jącego Gie:dowl3k icg-o. Rzut był celny, ąl. 
bowif'm knmf cń uderzył Giezłowskiego w 
skroń, pOlYo rlu if1.c pęknięcie czaszki i we· 
wnętl'z'ny kn\'olok w oo6zg'u. Ranny prze
wi('ziony do tlzpita!a ZOOlll'l. Cierp'i8a za
trz~rmallo. (11. ) 

WYPADKI 
SamobóJstwo. W mieszkanIu wlasnE'm 

przy ul. Szpi ta lnej 11 popełnił BamoMj. 
.. two hezrobotny ·H-letni Zygmunt Poddto
lak. Podr'lola k. cierpiąc na rozstr6,j ner· 
wowy. z powodu braku środk6w do tycia, 
w c~lach samobójczych przf'clął sobie 
krtań brzytwą, Desperata znaleziono w 
stanie nieprzytomnym w kaJuty krwI. Po 
nalożen iu upatrunku ranne,go przewiezio. 
no do s~fljta la w stanie beznadziejnym. (k) 

w otle strajkowy __ -
N·arzędzia prat:y, jako argument p~zeko,"ywuJący - 2ądania I targi 

L 6 d Ź 3 8 T d . ń 'nt · dl I ł<J i strajki miały przebieg niezawsze spo-, • _. V zle OB"", Dl prZe6ze kojny . 
w Lo~zl pod l1;ną~iem l?~wro.tn.ej falj ~tra~- . Brukarze 
koweJ. WDrawdZle naJhczOleJs~a dZledZl' ., . . 
na przemy.,łu - włókiennictwo wykazała Cho~ zasadnIczo nlenaJhcznleJ~1 wśród 
.spokój, jednakte w innych zawodach wrza· strajkUjących, zwracają, DJa ii!leble pow-

• 

Szkolny numer "Orędownika" 
L ó d i~ dnia 3 Sierpnia. 

W mązku z rozpoczynającym się 
Iłowym rokiem Iz).olnym P!sIUO nasze 
postanowiło blitej zalnteresowa6 st., 
bolączkami polskiego Izko1nlctwa w 
J.odzl. W numerze na niedziel" dnia 
25. bm. po~wfęclmy szereg ciekawych 
danych. dotyc~cycb poszczególnych 

zakładów naukowych, jak i szkolnic
twa polskiego wogóle. 

Pl'ZJ' oka7ji nllchnienłamy. Jż DU

mer tett będzie wspaniała okazj, do 
:zareklamowanIa sl~ chn:eśclJnńsklch 
finn. którym rt'1wnl.eż ;camlerzamy po
święcić garść uwag o Ich rozwoju. 

Skok ze samochodu 
Ł 6 d Ź. 3. 8. Na ~zosie Zgierskiej pod 

Lodzią. na samochód ciężarowy, zdąża
jący z Ozorkowa, za}{radli się trzej 
jacyś osobnicy j zrzucili kilka sztuk to
waru wełnianego. 

Konwojent Michał Olszanfecki spo
strzegł kradzież i zaalarmował kierow
cę, który zatrzymał samochód. Ost~tnf 
z rabusiów nie zdą,zył już zeskoczyć 
z wozu i spadł, łamią.c nogę. Pozostali 

dwaj pod~ży1i z pomocQ. towarzys7!owł, 
nie mo'gQ.C jednal~ unieść go, rzucili się 
do ucieczki i pozostawlli skradziony 
towar. 

Rannym okazał się 32-Jetni Stefan 
Pietrzak bez stałego miejsca zamiesz
kania. Doznał złamania nogi. Umie
szczono go w szpitalu 'Pod strażą.. 

Za zbiegłymi rabusiami rozpoczęto 
pOSZUkiwania. (k) 

Strajk, strajk, straik •.• 
Ł 6 d Ż. 3. 8. Zapowiedziana na cie unieruchomione. 

dzień 3 bm. konferencja w sprawie Po dłuższych pertraktacjach za
zlikwidowania strajku robotników kończono wczoraj strajk malarzy i la
brukarskich nie doszło do skutku. kierników. ;:'odpisa:na została umowa 
Przedsiębiorcy bowiem nie przYbyli do zbiorowa na warunkach umowy. jaka 
inspektoratu pracy. Tłumaczą się, Ż~ obowiązywała w roku ubiegłym. N<?wa 
zajęcia zawodowe zatrzymują. ich, wo-- umowa zawarta zosŁała na okres Jed
bec cze;>,o proszą. o przesunięcie termi· nego rok~ z tern, że lm~de.i stronie 
nu kOllferencH. przysługuje prawo WYPowledzema na 

Wobec tego no'w~ konferencję wy- Jeden miesią.c. Od poniedziałkU 5 bm. 
znaczono na wtorek dnia. 6 bm. I praca w zakładach i pracowniach ma· 

Strajk brukarzy w ciągu wczoraj. Iarskich i lakierniczy,cb podjęta zosta
szego dnia. trwał w dalszym cią.~u i nie normalnie. 
wszystkie odcinki robót były całkowi- . 

W kilkU SłOWB(h I 
Na ulicy Pab,ianicklej pobity został 

wożny szkoły pow/Szechnej przy ulicy 
Rzgow.skiej 76, Bolest'aw Maj, zamieBzl).a

N« srebł'nym ekranie 

"Kwi,al~i.a,f'k,a Z Prateru" 
Klno "Raki~ta" 

ly PI'zy ulicy Gramowej 27, Maj zameldo- Obecny film w klinie .,RaT,jeta" to jedna 
wał, te skradziono mu z!\.~are<k, a ponad. z catej Ber,ii d06konałyeh lelddch komedyj 
to te usllowano mu uabować pieniędze, wiecJell81kic'h, przeplatana równie lekkie
jakiE' niósł w teczce. Okazało się, że Maj mi i mi1emi wiedeńskiemi melodjami. 
pobił w ro)tu 192.5 w 'bójce 8WGgO .kOleg. ę,' . T~'e-ścl~ filmu jest, )~k 7,wykTe. miłość. 
Łuczal{a, Syn Łuczaka StanlBław, z ze- Mlłos'ć bIednego subJe,Kta do tak samo 
msty za pobicie ojca.. spotkawszy Maja w ~jednej l~wiac:[arki. A~cja. urozmaicom~. 
stanie pijanym, poturbował go. Jest popisamI roześmla.neJ platynoweJ * Wę.gierki Rosie Barsony, któJ'a swemi roz· 

W ZduńBkiej Woli policja śledcza w to- tapczonemi nóż]}a~i wprawia \tV. z acI;t wy t 
ku dtużezych rewizyj zatrzyma.la dwóch wldz6\v. Burze śmiechu wywołUje meza· 
łódzkich a,gitator6w komunii$tycznych, pomniany dziadek z "Piotrusia" Feliks 
przybyłych . na gOośdnne wYlSt~py. oraz I BreBsart w przekomicznej roli detektywa. 
trzeciego miejscowego. syna znanego dzia· Sympatyczny wesołek Tibor von Halmay 
Jacza sjonistvcznego. Wi:lzyscy 3rcsztowa-. ma w ty~ film!e małe pole, do pop:su. 
ni 8ą Żydami. Nazwiska trzymane są w W roh subJekta zadebJutował bardzo 
tajemnicy. dobrze zapowiadający się młody aktor * Fritz ·Schultz oraz w roli kwiarjarki miła, 

Pociągnięto do odpowiedzIalności kar· cboć trochę ci~żka wieaenka Olly Gebauer. 
nej Bronisla~ Prochacka, (ul. Rolnicza Tempo filmu dobre. tak samo jak I miej. 
20) za katowanie swego syna Józefa. Pro- sce akcji - raz w ruchliwym Wiedniu, 
ąhacka jest wdową. Ch(ldząc na cały dzień raz w cudnych o~o1icach podmiejs~ich. 
do pracy, za.mykała swego syna bez poty
wiania w domu. przywiązując go do ł6ika.. 
Za6tano ią. gdy związane dziecko biła te
laznym pO>,I'{pzebac':zem. Na ciele dziecka 
znaleziono kilkadzies,jąt ran dawnych :ta· 
schniętych i świetych. Dziecko oddano do 
pl'zytulItu. 

* Pod Krzepicaml stl'a,t graniczna, prze-
prowadzając obla wę, ścigała dwócb prze
mytników, kt6rzv nieśli bańki z eterem. 
Ponieważ ni4;' zatrzymali się oni na we· 
zwan:e, oddano strzały, z których 1 tl'a. 
fil Wojciecha Ma.jcherl'lkiego z Bełchato
wa, zawodowego przemytnika.. w nogę. 
MajchE'rl5kip.mu, wskutek odniesionych 
ran, musiano odjąć nogę. Od przemytni
ków odebrano ·iO litrów eteru, .Iaki Maj
cherscy pl'Zemycali do powiatu lódzkiego 
i łaskie'go, na zle.:enie jakiegoś kupca 
Zyda. 

* W dniu S b. m. okręgowe kom·!s.fe wy. 
borcze wydały opóźnionym przewodniczą.
cym instrukcje I przybory, Rozdanie epj. 
C3U wyborc6w do obwodów nastąpi 5 b. m. 
Ootychczas zgłoszone zostało .jedno poda
nie zbiorowe podpisane przez listę wybor
ców i przez u~rupowanie ży-dowBkie w 15 
okręgu BaJuty. Poza tern przygotowują 
zgłoszenie podań w 16 i 17 okręgu u~ru' 
P<lwania 'lllodych Niemców. t. zw. Jung
deutschtumebundu" Ol&Z dw~e grupy ty
dowsk' 

"D~rn Juan" ł nPree,z 
z teś'ciową" 
Kino "Corso" 

Sympatyczny kino-teatr .. Corso'" wy· 
świetla obecnie dwa świetne filmy. 

Pienvszy film - "Don Juan" z artystą 
tej miary, co Dou,glas Fairbanks w roli 
gI6wne.i. "Wielki Doug", którego pamięta
my wszyscy z jego świetnYCh film6w, jak: 
"Rohin Ho(}d", "Złodziej z Bagdadu" i 
.. Trzej MUi3zkietero\\'ie" i w obecnym fil· 
mie siQgnąl wyżyn artyzmu. 

Z roli Don Juana, który po najwyt
szych szczytach sławy zdobywcy serc nie
wieścich. odepcllllięty przez wszystkie 
dawne wielbicielki wi:lkutek fatalnej po
myłki, znajduje ostoję w sercu kochającej 
go żony, Fairbanks wydobył wdzystkie wa· 
lory mistrzowsl~iej gry. Mimowoli odnosi 
się wrażenie, że film ten, w którym Fair
banks gra role nie'pierwszej jut młodości 
Don Juana ,jest jego wielką pieśnią łabf!
dzią .lako amanta w kal'jerze filmowej, 
Drugi film - to kapitttlna komedja 

"Precz z teściową" z dOlSkonałą parą ak to
rów Flimmem SummervHlem i Zasu Pitts 
Doskonala gra, żywa i nadzwyczaj dow
cipnie prz em~' ślllna akcja stawiają ten 
film na cZl'l e filmó\\ ll'l'ś( )i kumicznej. 

Oba filmy godne ob~Jrzenia. 

szechną uwagę. gG.yt z powodu strajk~ u
lice w centrum miasta szczerzą do pne
cbodniów i przejeżdżających kły ostrych 
kamieni z czeluści potężnych wyrw w bru
kach. 

Strajkuje -ponad 700 robotników zatru
dnionych w czterech przed8ięblorstwacb, 
~tóre na zasadzie umowy pofljęly prace 
brukaroskie od u.rządu miasta. Stra..ikuj(\· 
cy domag-ają podnie.>ienia plac o 80 ~r()o> 
szv do zł 5.20 wskazując, że wprawdzie 
staw.ki dzienne Funduszu Pracy ustalone 
sa na zł. 4.40 jednak pr7,ed~iębi<lrcy zmU
szają robotników do ak (l1I'dowej pracy, 
przez co wydajność zwięk03za się o poło
wę i BluszneieBt z tej raci! podwyż,szenie 
stawek, co ~re6ztą poprzednio ju.t miało 
miejsce L brukarzami. Obecnie teg<J S&
mego domagają się robotnicy (pomocnicy), 

Ponadto w odniesienIu do firmy PiaQ 

sko\'vski i KaczorowrSki. ć!tra.jkuiącv sta· 
wiają zl.\danie, wyrównania pla,c wfite(!~ 
.0<1 poczatku sewnu, albowiem fil'm6 ta. 
płaciła poniżej stawki FundLl6zu Pracy 
dziennie 00 zł. 3,60 do 420. 

Prezydent Glazek na konferencji kate
gorycznie zaznaczył 'Przedsiębiorcom. te 
mUBZa, w najblizszym czasie postarać się 
o zlik widowanie strajku. gdrż nie mota 
być dłuższej przerwy w robotach b~k~", 
sldch, a.lbowiem utrudnia to znacznie no,
maIny ruch i hamuje życie g{)Spodarcze 
miacsta. Przedsiębiorcy pr06l1i IllBpektora 
Pracy o zwalanie konfe.rencji na sobotę S 
b. m., która, tet wyznaczono. z 

Najprawdopodobniej przedsiębiorcy 
zmuszeni będa, pójść na. zna~zne ustęp
stwa i spodziewać sil! należy, te jut z PO
czątkiem bid. tygoQnia roboty bruka.r~ 
skie pod i~te zostanl\ na nowo. 

W firmie Gentleman 
MO robotników nadal zajmowało mury 

fabry~r.e. Firma nadesłała do związku r0-
botników pismo relentalne, oświadc~ajĄe, 
t~ Uwa.ża umowę zawartą poprzednio Z8 
zV\<;ąolklem Za zerwaną. Ze ~wej strony 
związek przez swego adwokata od wolał 6ie 
do Inspe!,tora Prac.Y. przeciw takiemu po
stawie.niu kwestji. Strajk trwa nadal f 
obejmuje łącznie 2000 ludzi. 

W przemyśle włókiennłc~ym 
Zanotow,ać naloty w pierwszym l'~~., 

dz!e zamltoięcie wlel1dch wkładów E, 
l'faebJera przy ul. Dąbrowskiej. wskutek 
czego 1200 roootnik6w zwięk$zylo szeregi 
bez,l'obotnvch. P<lza tern w 1l\~kt6lrycb 
wielkich zakladach nastąpH" l)nerwy 
Kr6tsze 12-3 tygodnie) dla udzielenia ~ 
botnlkom urlonów, w neczywi 't06cl jed. 
nak choc!zi ° odczekani. okresu do 6E1Z0nu 
zimowej produkcji, gdyż obecnie brak ~. 
m6wień. 

W kilIm mniejszych fabrYkach włó
kiennIczych mialy miejsce strajki na. tle 
urlopów, p-rzyczem ~ tygodniu bież l': do
lano uzyskać porozumienie w tr~ecb la
trykach, gdzie robotnicy podjęli pracę. 

Strajk 
czeladników krawieckich 

prol<J.amoWo!lnv ~'ostaJ w początku tygodnfą 
i z mieJsca przyjął charakter ba.rdzo o
stry. Wśród czeladm.ków, ,jest wielu 2;y
dów, którzv woł:ec wyłamującvch 6f~ 8to-
sU.ią niejednokrotnie represje. ZlIn<Jtowa ... 
no trzy wypadki pobIcia ła.nistrajkÓw, 
przez wl:H'owadzenie 8·go-dzinneg,0 dnia. 
p ra.c y. Wobec ałusz.nooci otStatniego tl\!da. 
nia, określonelt'Q zresztą wyraźnie ustawą, 
nie ulega wątpliwośoi, to właściciele za. 
kładów zmulSzen ibędą ustą.pić. Strajkuje 
około 500 czeladników. 

Strajk 
clteladni!,ów monłerów 

w przedsięblor'stwach met,alowych, in.sta. 
J.acyj w.ll"jnych i elektrycznych oraz ltąntt
Hzacy.fnych. ma r6wniet pl'zebieg niezbyt 
spokojny. Jak podawaliśmy, poprzednio 
konferencJe nie daly wyniku. 'acz strajk 
prokl'umowany zotStał doŚĆ nie.-systematycz. 
nie i dzi~ki temu za ~hodzą cZ€8te wypad
k; nieporooum.ień I b6jek, Na ul. Mie
dziane i oJtu.rhowano ciężk<J 60-1etnielt'Q 
Stanieła'"' !). Gt·alewskLlro. który nie wie
dzą.c o strajku zamierzał pod.il1ć pracę. 
Rokowania z pl'zerlgieb:o.)'cami są prowa
dzone i chodzi o ustalenie plac, na warun
kach umowy ohowil1zującej w WarBul
v,ie. 

W przemyśle cel!"amicltnym 
mimo zawarcia umowy zaledwie 11l'zed tv
godniem na nowo podi~to strajk w ce
g-jelni .. Centrum" przy ul. G!oOwackieg-o 18 
p~zyczem robotnicy wskazu.ią. że cegiej
ma produkUje cegłę da leko wi~k~zych 
rozmiarów, niż inne I ro,botnjc~' mll~zfl wy_ 
rabiać więcei materjalu .... co z.atpm zmuo 
sze!li są do większt'l!o nakladu pracy. 
ZWIązek u1'Zf'dstawil l<'alkulac.ię, i.e Q ile w 
cegielniach innvch za ty"iqc re.!'ly placl 
się zt 750, to w ce~ielni Cpnt I'U m. 'za PI'O

aukcię tvaiąca. placa winna ~Hn : p,<ć naj
mniej 8 zł 20 gr. f{ ')nfel'encię wyznllczyl 
rMptlktor Pracy nR 7 b m CZ(l,Q,,\\·o "trai
lwill, etr,-chrnzc w tpn ,[; o\),.:óh. :lI' rn<iz if'il
nie pI'n/n LI ;; g'uJzin, a 3 względnie -i 
straJkUją. 
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rtie omijajcie jedynej w swoim rodzaju okazji. 
Nasza znana i oiesząca się olbrzymiem powodzeniem doroozna 

prz daż Posezonowa 
jut się rozpoozęła! ł 

1\ wic:c od ,Iotra wszyscy do nas!! 
Oto nasze rewelacyjne ceny: 

Płaszcze gabardynowe 28,- 38,- 48,- 58,- zł 
Ulstry szewiotowe 38,- 48,- 53,- 62,- zł 
Ubrania kamg. i szewiot 25,- 34,- 47,- 59,- zł 

Modne fasony. Znany dobry krój. 

~oo/o rabato UB materJaly letnie. 
Pn,iDłPJemy aągaaty Sp6łclz. .. Kredyt" 

Nalwi~kszaFabryka Odzieły M~skiei i "hłopiłlcei 

Poznań, Stary Rynek 77 
Dapr.ecłw Odwacha. 

Chndeljańska Mec:haniczpa Fabryka PoJtczocb 

Jan Janiszewski 
A leksaudr6w k. Łodzi, Parzęczewska 26 

poleca 

MEBLE 
zakład .tolarskl II. Rogal
skłego. Lódź. uL Główna 31, 
wykonuje wszelkie rob()ty '" 
lIakrE!6ie fac:_owym. - Ceny 
prlIystępne wykC>D/:l.nle SD, 

Iidne. n 11 608 

p tDęgiel.,Haks-DrzeWD 
O Dostawa wagoDowa i wozowa 

L 
Gatunki pierwszorzędne z kopalń: 

Modrzejów - Niwka - Miłowice 
E DRZEWO Z DYREKCJI LASOW PAŃSTWOWYCH 

C F~ STANIStAW SZMIGIELSKI, tódź 
A Oeny najniższe ul. Rzgow.ka 81-83 . '1'e1. 212·43 

$ 

~~~~~~~~ po4czochy dziecięce 

I i skarpety ~ęskie. JubUer.zegarmis\n 

Cenniki i W~Ol'y wyi\yłam nn żądanie b e z p ł a t n i e, 
d 3~g8 fr. DeboCllski Eksped!entka-. Zegarki, obrączki i biżnterje 

kIerownIczka . ~~. kupuje i sprzedaje 

KAPELUSZE - KRAWATY .. SKARPETKI. SI.ELKJ 
RĘKAWIC.lKlitp. - DLA PAN - POŃCZOCHY. RE
FORMY • BLVZECZKI .. BIELIZNA JEDWABNA-

dobrej prezencji Da samo- "., - e;;:rl o llU2 uajtaniei 
L6dź. Piotrkowska 188 dzielne Btanowj.s~o z kaucją. \ At . • ... • ". 

wykonuje wBlelkie prace w od 2 do 5 tySięcy złotych po- fIrma chrześoIJańska 
zakresie JubilerSkim Kupu~e Bzukiwana .. Oferty pod "Za- O 
.Hare złoto. erebro i droa'le pewniona Egzystencja;' dOl B K WALS II) .,6dź~ Piotrkowska S. 
kamienIe. n 11 993 Ol'ędownika w l.odzi.. D , 'Telefon 10<1·60 ______ 111-_

1 
__ /lIIIII"OIlIlIllHlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID __________________ -_ Łódź, ~~nĄJl:f:l.,,:, M. KOŁODZIE SKI 

Na.główkowe I>łowo (tłusto) 15 .gl'06zy, każde 

OGŁOSZENIA DROBNE 
Znak oferty napr:z:ykła.d: z 1892..1., n 2 i45. d 1790 

dalsze słowo 10 groazy. 5 licz,b ;:: jedno słowo, i t. c1. 0= 1 słowo. 
i, \v, z, a = katde stanowi 1 slowo. Jedno oglo· Drobne ogłoszenia w dni powszednie przY'.lmuje 
szenie nie moie ·przekraczać 100 słów, wtem Oglos:!:enia wśród drobnych: Mamowy m1lbnełr 3D groszy, 6i~ do gOdz. 10,30, w $Moty i dni przedśwla,r 

5 nagłówkowych. teczne przyjmuje się do godz. 10,15. 

Dom nowy Dom I Kawaler l Maszynę. 
7 ubikaCYJ ~(\d <lach6 4 mord, ogród. chlewy, bllskollat 35', handlowiec, przystojnf.. Jo szycia ~!lrzeąam tanio. Udź, 
tryczno<ść, .000, "'Pola.ty stacji Poznania fi 000. Poznllfi, majątku 1,1) 000 zlotych pozna w I OgrOdowa 28, SIeń 6. m. 16. 

Do- Frankow~ki zahlkowo. Grudzieniec 70 m. 13. zd 27 SSG celu matr;ymonjalnym pannę do SprzedC\Ż n 13 300 ____ _ 
""- towskiego 10. Po:r.nlUi. - ~-~ Ilat 00, przl'!;lojna, wzrostu iired- • ._- , 

ogrodem poznaniu !II powodu po- ----::.----'-;.;:.;;...--""--. riiQgo !II posagiem od 6000 wzwyż. 10 Plórg 3 - 4 kI: prywatne be,z Meble 
d~ia!u majątku korzystnie ,!piesz. Dom nowy dochodowy Do,m Qferty wrRZ z fotograf ją uprasza zl).budo'."ań. plejOlczak, l{obyll11- sypialnie orzechowa nowoczes-
me spl'zedam 14 000. PoznanA Ra- mJasllo prowincjonalne, dochód SIl) sktadać Orędowmk, Łód2. ~oz!i~~zta 'I 8rnowo Pod~ 2U~tr5 1111 oraz maszynR 8ingel'a" ga-
tusI';owa 27 restauracja. !Id ;;7 538 ogrodem 3 (IDO. 3 sklady, lokątOTz.y, 18000J pod .. Handlow~ec·',. Dyskrllcja' z hlnetowa z lamp'a elektryczną 

D- przedmieście PO/lnania 12 00tl. w,platy 1. () 000 ... Paw~lon' , P07..nan OI'U zwrot fotol!rafJI zapeWnione Podwozia do sprzedania. Łódź, Jasna. 6. om WPIMY Simo, reszta amortyzacja, Fooha 15. 00 27 296 n 18 307 h d b' Cieplucha przy Zs:iel'Skiej nr. 130 
3 u.bikacJ'l Pu~wz:v'kliwko. 4 mor- Rata.iCZlllk. POl!lTlań. Jeq;ulcka 12. samoc o we przero l one. na 1118308 
gi przy dworcu bez dlugu 4:roO zg 27349 Panna konny mule I dużl" ta.nlO R-prze· .~ -----
sprzeda WladySłll;w KIelber. Mo- lat 28. PQSlal1ajaca 7{) 000. Wl'jcl,zle dam. Ofert! 9r!}d~wnj,k. Poznań Sprzedam 
!ima. zd 2i 510 Dom zamd. Biuro .. Pr~ysz1OŚ6". Po- ~. 261 l) warsztat kolodziej$lii nadaje sie 

WI'llę pi!ltrowy, masywny. duży ogl'~d, 3 _ 5000 zł znań. Strza.!owa 3. Znaclllek I\a 20%0 ob .. t':'yle- także na warsztn.t stolarski. Mo-
IllIasteczko 18 klm. od Poznama. . . • odpowiedź. zd 27 ~ ....-. &&00 sina. Taczanowskich nr, 8, 

M,?sl.na nowa pIel ruwa II unika- sprzeda gotÓwką 8200. Oferty poszwnlJ.? na h'!l<>lpke 50 mo;:go- płaszcze dam.s.ld zd 27098 
eyJ. II. ogrodl1 przy d~oreq 0000 Orędownik" Poznań zd 27311. węgo jł'ospodarst"l'a, p<>w. Ko- Panna e 
sprzeda. Kle'ber M~tna, śCian. Oferty do mn. p IBm II. wysortowane plaszcze. kostjumy Kanapy Tapczany 

~j 27 WtS D zd'g 26 837/8 lat 35. pO$iadająca <1000, wyjd'Zie wyprzedaje za bezcen. Szuster. -
om • zamaż. Biuro .. Pr,zyszlość", Po- Poznań, Stary Rynek 76 piętro. ŚW. Marcin '4 

Dom rodzaj wilii. Poznaniu, now()wy- Pk' znań, Str2'alO'wa 3. Znaczek na z<l 27353 materace. gnrnitury klubowe -
. . . budoowany, przy parku. dwa skla- OSZU ult oUJP()wiedź. 2ód 27lM9 wszelkie meble wyścielane polrcil. 

zl!-b~dowalllaml lT'teresem r7;ei!i- dy, sprzedall;l~ d<>godne •. g'Q/l'Po- 4000 - 6000 l1ił na pierws7;ą hi- Maszyna korzy~tnie pracownia tapiCPI'sltA. 
ntckllD, ogrodoem Owocowym. w darz. Wskaze Oredowmk. Po- pote!<i: na kamienIce piętrową - Kawaler . Poznaii. (13444 . 
mjp!ici spowodu wyprowadzki. znań zd 27 487 wartoM obecna 20 000 zl Ofęrty. ., gabmetowa O1'az pudełkowa dam-
spiesznie sprzedam. Oferty Orę- Orl)downik. Poznań zd 27'388 mIstrz Ple!tars!tl. Jat 83. bez na- Hka - bebenkow!lo sprzedam. - Ksiąiki szkolne 
downik. Poznafi zrJ26646 Lokata logów. posIadaJący I)~O zl pozna . Łódź. Pl'zedzelmana 13. Matu- I . -' I . .. li pannę wla!ic. pletarm lub z od- f!zczak. n 13 303 nan ,owp, POWIPRClDWf', nnty {ll-

Pól kaPltaJu. parcp!e . Golasz:vn - 8. O~ENK' powiednim majątkiem. Oferty . --'-., !>J.lje pojpdniczo i cal" hihlioteki 
Obo~mk! •. bez (}bQIWla~ku. zabudo- _ .- Orędownik Poznańzd 27889 Z powodu Księgal'llia - Antykwrtr;jat Gjp\'o 

domku 2 ubikacje z chlewem w wanta . ."ęluro ParcełacYJn~. Plac • j dl' . czaka, Pozn!lA lłynek vYildecki. 
mieście tanio sprzedam. M. Lisz· W<>lno§CI 11. telef()n 58-la, Po- Swatka Z· ~t az ub.sprze; am mekllrnl~L w zd 27168 
kowska Wronki T, rótka l) znań zd 27 5001 amozny pe nym legU z koncesją. Wia- :..::...----

• zd?7 134 . ' , p9§redniczy w celach matmno- trzyd?Jiestoszł'!ir;alelT'i kupjec, ka- domość Orędownik. UJdź. 30 buraczane)" prywatne • Osady nśalnych. L6dlt, Dowhorczyków waler nawiąże stos9wną znajo- n 13 804 " • 
----~--. d z parcela.cji maj D/ugie Stare ił, m. II. nla 302 mQŚĆ. CI'>J lUlitrymt1n)all\l'. ProszQ S d przedmIeŚCie Poznania 

AU'~Hę o~ pow. leazczyiih'ki. '8pl"zedaż każda' -- Rklerow8~ l'Q'vlli.np _zglosl..enLa do _ prze al»: zabnd."w:lni~rr .. ,,''':-Plllarze;:o. Ct'-
z ogrodem, sk.ladem, PIekarnia li! !\1"Ode na lU:ej<;cl1 zd 27 4.!l9 DwudzIestoczteroletni OrędOWnika, PJZJlan zd 27 4al sklep spoż~'wczy. Udz. Cbojnl. na 8 ali!) zloly' h. li r HataJc'za,ka 
wYIl1I!lnil. mą\l:l lub t. p. w dużeJ . , InteligentnY dobrego charakteru • ;Jllywatplskn 20. n 13 3u9 1 • LU. 7. POi,1'1ń. z,1 2741:1 
ruchłlweJ WlOSc~. kogclelne~ •• -;- Lokata p'osznkuje żony średniozamożnej. Kawaler rzeznik ------ -
eWeJltl. w mmeJszelU mleSCle . . . Uf t O d 'k Łódź b' , 
gdzie .Jektrycznoś(' placę do 10 kaPlta,lu nabycie parcEJh Jumko- per y t .r~ .,OWnl , , Jaoi ;-Vlasnym .<1omem pozna pa)Ul!l! la.t 
tys. zł. POBrednlcy wykluczeni. WG. be zobowlązku ~abud()wania. " rzys oma. n ~Q, posaJClęm 3 - 4 01)0. Pl Wllllll kI , 
Uferty Oredownik POlllnań Diuro Parcęlacyjne. Poznań. plac I li Obyw.atelaka. Poznano Grobla 1.a. 

n 13 OS1 WOlll()Ści 11. t~lefoo 58-M. nte gentny zd 27 511 
-------.- zd 27 000 nil sŁalej pensji ta droglL poszu-

Tani domek kuje towarzysz!ti ~YCi~. Zgłasze- Brunetka 
Osady nla z fotografJllml: KIelce; T~I- Jat 28. 4 tys!qce p<>sa,gu. wyjdzIe . 

przy Poznaniu. z parcela(';l. maj. Lwówek, P<m:. POWIl 26. 'T'. Pawalec. n -1.3608 za koleiarza. urz~dnika, wdowca. l najtaniej ho na warlI>nkach Rprzeda2y Pańl>twowego Barulm 
D1qrl(ll ogrodu. drzewa owocowe nowotml!yskl •. Dogodne warunkI. ,.Obywatelska". Poznali. Grohla Rolnego kupić można ziomię wolut:\ od dłuaów z [JUI'CCIIlCJ'i 
rózne krzewy 3000 sprzedam. Sprzedaz ka.zdy czwartek na V'awaler 1 a. ilU t7 56S t' t II b' . . '" . 
Wedzikow8ki P021'llń, PIekary U miejscu. lld Z1 .i98 A. prywa neJ y (O przez HU O pa.,t·celacy Jne LudWIk Gniewosz. 

zd 21126 lal ~0In!t9 40, P(zy~t;)JnY·llrze~WJ'. Kawaler ' Poznań, 3 Maja 5 I piętro. !3011dna o'bsługa duży wybór 

2 I 
Kamlenlca plttrowa :Juti

C g~~n:l~ira;(!'(lrelfgG~', ~g: 27-letni pos,adij'iCY Sklep kolo- parcel r6wniet z budynkami. niskie ceny. Potrzebni a,gcmci, 
parce e nowobutłowąna p61 m<>J'~.t ogrodu chaiącą wIeś 'V'!{'kn do lat 2a po- n~alny i ,)(j()0 zł Qv2'lla panne, nie- P 5122-55,380 

pr~y ul. Winogrady sprzedam. cena 18000, Y'platy ., 000. Bloch, siadającą dl~ o",ól'Ol"l(o iłoh··a. do bledną. ('ele[)1 '·i:t1nku. Z.,d<1~Z~llia ======~=:::~::::::~~:::~~::::::~:::::: ..... __ _ 
lnfo!'!n;]('j" Pomań, liw. LMt PozJUUl, AWt! KarcinkowsklęgQ 15000 zł O'Hly k!C'ro\\"ać Ore- pOważne d~· O-~·k wnikll. Poznań 
nar<la 4. m. i. zd 271T1I " IIId 2'1285 downi1r P~znlttl zr! 26 189 li :~ 'l4! . 

Najkorzysłniej 

.' ' ... ~' '" "o ~ '-' _. ..- " .... - ~1..f'.'~r~;.. .... ,.":~ • ..;; 
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Drągi Fryzjerskie krzesla I Kiosk . Warsztaty 
rusztowań, belki. kantówka. pod- okazyjnie s<Ill1zedam. fltoLi.ki do JllJUl'owa,ny z m~e!!~kanle~. ogród} tokarskie na dne.wo dobrTlll 
loga, szalówka. stolarka. deski manicure. - StOilam:ia. Poama.ń, tamio flwzedam. r6wnLeQl bu.te1kl stame. oraz narz~zla JP~e1~r' 
hubiaste. Derpziński. tartak. Ste- Grobla 21. za 27 228 do ml~k8.·Dr'oga Debińflka 12. - M. LIszkowska. Wron • sd flld 
szew. składnica Poznań, Zalęże. ..;;...;..;;..;;;=-...::.::;;..--------=:;.;....;......;..~ Poznań. zd 27 45łI 5::.. _________ -=:::..;~= 

zd 25 798 Dom masywny D ł k ni Wytw6rnię -----= 4 X pokój kuchnia duży ogr6d om masyw, p e ar a .., 
Meble owocowy. oparkanion.y cena PO- w mieśoie, w biegu, myqeł 61:ał6!lli odbIorcamI., reee:p· 

bardzo korzystnie kupuje sie atug ugody. Poznań, Słoneczna dwórze, cble-wy ilOt:IG. t1 ltd. t.aIlJo &Przedamtr 5O~ferty U Majchrzaka 57. zd 27 065 Mindler, KTotosZY;n. Orę.dowmk, Pozna.ń zd 

Poznań, Chwaliszewo 50 Skoki :.:12:;... ---------
Rzetelne. solidne wykonanie w Rowery _ części zapaso- Dom 
wlasnych warsztatach. zd 27192 o nowowYblldvwan 

9 

ng 1254% 

------ we, reparacje naj taniej pszeThIlej ~rzy ... Okulary 
Torby szkolne, teki, Koryniak. Skoki. Rynek. Mindle-r. K ,rot<lSzyn. -=-... D.Ziil.&.R.t.A .. W.Y .. _. od 2,50 • rogowe od 5 tylko w Zą-walizki ng 11 847 :;12~. ________ ....:..;....:..;~ I. kładzie o,ptycznym Opto-Orl1.cki. 

Ski d Poznafi. św. Marcin 77. p!eęaki własnego wyrobu najta· Kolonjalkę a zd 27313 
rueJ [włeca o o dobrze zaprowadzoną z maglem d·r()geryj!no k,!lJn,iałny spowo~u -----.::.:...:::.:....::.:.:..--:----

Sobaszkiewlcz . śmierCI wla!ic.ciela wydzierżaWIę. R tel lO Fachowo , mleszl~aniem sprzedam korzyst- G t' ze n e -
Pozna;l. Wielka 25 (dawniej Ste- nie. Poznań. Fabrvczna 30. Zwierzycka Piask', pow. os yn. Tanl"O 
jafiski). · zd 27 191 zd 27 04'2 dom. wiIIkę, skla- n 13 041 =------ stawem kUJ!ie go- wykonuje wszelki" reperacje ze-

P" " Domek 130 Oredowruk. Po- Wydzierżawię ~ark6w, biżuter. · Zegarmistrz 
lanma 3 k - 2 k b' 6d mórg bur8ICZanej przy m~eŚ<lle. 7 m6rg n .. ogrodnIctwo z budyn- 15zymc~~. Poznati. św. MarCIn 

Bettinga. wieLll:i wyhór. ceny !ici- PO oJe, uc me, ogr ~prze- stJacji. pi,erwszorzedne zabudoowa- kami blisko Opalenicy. Zglos'ze- 75. weJŚCIe z bram~. zd 27310 
śle fabryczne Dogodne warunki da Bączykowski, Poznań-Starołę- m·a. cen·a "7000. Piwiński ... Oby· KupJę nI'a ·J..rześk--w·;a'k. ()palenI'ca, 5 E ]I nabycia. Pr;e'st~wicie.J: Kwiat- ka. za folwarkiem Minikowo. .. l ti V" 
kO'W;;~i. Poz~ań, Pierackiego 15. zd 26 987 watels.ka". · Poznań. Grob a. 1 a. używany mOlc'r 4-H k()il\l!lY. Po- StYC2lllia 7. _ ' ..,d 2b 783 24. N'AUKA 

dl: 3379 29 m6rg zd 27 569 dać markELi cenę. Agentura Ore- Piekarnię w LesZD10e 
doW1lli·ka. Plaski. pow. Gostyń. 

Meble 118 km Poznań. zabudowaniami Warsztat . n Iii 0411 najlep&zy pumt hand.lowy stara Wiedza 
od najtań.zy · r j" najleps7:ych. masywnemi, )nwentarzeql. żni- ślusarski.z nar~edziami RDlfzedalm zaprowadzona. d'lbl'ą SItalą kllen- pod k~erownikiem specjaIist7 

F b k M bl" ,,!em korzystme Błoszykowa. Hu- lub WydZIerŻawIe soc)wc)du Rzeźnicki telą. pierws7.o-~dne urządzenie nauczycIela; lekcje. korepetycjez a ry a e, Ciska. p. Murowana GoŚlina. Ci męża. Garstkowa. skllad nien;cbomośc,~ poszu.ki~a- składov.p 1 w pieka'rni, oatych- calokształt gimnazjum. Jęz~ki 
Poznań, Rynek śródecki zd 27 008 Wieleńska 62. I k d ło miast wydzi"l'ŻaWlp. ObjEli!ie zł obce. . Przygotowanych umI~ 

-------------- ~.ru.ce-We~lnca'lr·flcDal'O OO(lr.,.~eZmgio'!.~e~. ~a.- 2.WO Zg!o.sze1ia 8t€'ntura Kurje· szcza SU) w szkołach. Zgłoszema Qraz Z~df'ws~a 4. Kilkadzie<siąt 60 mo'rg D'.J. " .w'" c P 6 S' . 24 m 4 albo' pokoi g0trwyr.h. d 3378 . ". om ml~Cle Agenburs Orę.-!,)wn;ka. Ohoo~Iez ra oznafiskJ<,:go. e<s.zJlO -go. lerpma • . ,- • 
pszennej drenowaneJ .zbloramI tI!- 4 ubikacje chlewy 4 morgi ziemi n 13 '164 _____ ....;;."..:1;;.1I,:5::,9fł.:.... _____ ChoJny. Grzybowa 36, m. 3. 

Tapczany, wentarzaml.b!lz wyn;uaru. kOŚClOł pszenneJ' o r6d 4000 Mindler n 13 312 
poczta w mIeJSCU. ZJObro. Sławo- K . lIT.. k' 1'2' Popsute Piekarnl"'" E li "t kI b szewo pow Jarocin zd 27 387 rotoszyn. Plastows s . y garnl ury U owe '. . zd 27 561 srebro. monety. bl- przepisowa wydzip·rżawię ZMS'Z 26. SZlJYA POSADY 

l' k' t D" Ś Zegarmistrz Szym- 25 miesięomi~. Zglt's'zenia osobi-
. ezan l - m~ erace wadZie ciamorgowy Gospodarstwo !iw. Marcin 75. wej- ste lub ~naczek odpowiedź Gin- 0~t~ZeI1J"8 do 30 sł6w dla pQSzn-

plerwązorzędnego. sohdl)ego wy- obszar kujawskiej mieście Strzel- ' zd 27312 ter Gulcz p{;W OzarnJk6w ~ ~ 
konama pol~ca k.orzy~t11\e L. Ba- ni! pry:watne sprzedam. wpłaty 70 m6rg. mar.wy, żywy. pełne ~===a=m==y.~.==:====== ' ., <l ?7 557 • kujacycb poss,dy w tej Mlbryce 
nas. Poznano Klęta 23. zd 27189 4,,00. hipoteka oddlużeniowa. _ żruiwo. budynki masywne. 17 000. ;. z - tlbliczamy PO iedne.i trzeciej cenie 

Grzeszkowiak. Poznafi. Skarbo- w'Pałta u'gnd} t'przM3 KleibeL ]II drobnycb.. 
Spodnie, płaszcze, 
ubrania, litewki 

bluzy. odzież zawodową własne
go wyrobu poleca korzystnie 

wa 18. zd 27 361 Mosina. zd 27 5w c.GUBY .hi______ Początkująca 

Młocarnię 
motorową cyLirloirow p CZys~zE'nie 
ewtL z motorem sprzed.am na do
goc],nych warunkach. - Nowak. 
Szamotuh. Jasna fi 13 095 

Dom dwupiętrowy 
przedmieście Poznania 

składl"m. ogrcdFffi. przynos-i 2500. 
cena 13000. wpłata 8000. Staw· 
ski. Sa·p:eożyńs.ro; lO b. Paznań. 

do składll i lekki·ch prac dom~ 
wych poszllkuje po.sady. Ła.ska
we zgłoszenia Kur.iE'<r Poznat\s.ki 

Głogowski, 
Poznań. Jezuicka 9. zd 27188 

zdg 26 765 • 

Inteligentna sierota 
Tapczany, 

garnitury klubowe, 
materace sprężynowe 

nakładki. leżanki tanio wprost z 
pracowni Poznafi. Dluga 11 To
mala. zd 27 187 

Pięćdziesiątmorgowe 
powiat Poznati. żniwami, inwen
tarzami z powodu choroby Iw
rzystnie sprzedam. Wojtkowski. 
Poznań. Ratuszowa 27 restal1ra
ej a. zd 27 537 

Farby - Lakiery -
Tran - Szellak - Ani-

liny - Karbolineum 
POk0st lniany 1.65. znane. że naj. 
taniej Chwali,,·zewo 24 Jaro-z,k. 
Poomań. d 3291 

Dom za 27 5"!ł5 
z ogr.odl'm w mieŚCie Bwku (CB. 2 --------------II!1~Lłż,~ń~lhlro 
morgI) drt.e" a , Ow(}cowe. staw 33 buraczanej 
ry.hny, plac t,ui'J\,\,lany. natych· budyn.kam' In,"·entarz8lll1i. 
miast n~ s·przedaż Zgłoszenia Jarocina, "to zobaf>zy. kUp'i 
Pozn~ń, Wie'kie Garba.ry 29, - 14 000, Otreb~. Jarocin Klli 
rzezmctw,). ~d 27 459 gO 2. zd 

li w bardzo ciężkicb warunkach. .,._________ błaga litościwe serca o jakiekol· 
I. wiek zajecie. Mam lat 22. znam 

prace biurowe. doskonale umiem ceny prowadzić cale gospodarstwo do· 
mowe. nadaję się równeż jako 

Kroju - szycia towarzyszka .do dzie~i. Ze .swo-
_. Ich czrnnoścI potrafle WYWlązy-

systemem pr1Jte~orR Lewsnsll:lell'o wać su~ nadzwyczaj ob owiązko-
na sez(;n INn WO. świadectwa posiadam jak 

Tomaszewski najlepsze. Łaskaw.e zgloszenia 
Poznań. Pocz. ",W8 L d 2959 up,raszam do ,!(urJera Poznat\-

sklego zdg 25 825 
Warszawy. 8.20 prollrBIl? 1.1.1i7 płyt. 14 koncert życzeń. 16 pOlla- Slawna chiromantka I[ li 
z Warszawy. Krakowa I WIlna: danka romicza P. t ... Dał.sze PO- k 2- WOL"\T& MIEJSCA 
15.11i płyty. 15.25 ~ Warszaw~ I etanowienia ustawodawstwa od- grafolog. tizjognomiSt a l. - _ 

Poniedziałek, 6 sierpnia. Katowic. 16 audYCJa dla dZIeci P. d·łllżeni{)Wego". 15.10 muzy,ka ł'll- zdumiewaJ"MO przepo- Sztukator _ kamieniarz 

~RSZAWA ' 

6.30 audyeja poranna. 12.05 t. .Okret przepływa równik" z dowa z płyt. 18 transm. z kolooJi -
dzienni,k po)udniowy. 12.11i .. Dla cł'l'lll .. Wedr~wki dPOkola globu" młodzieIŻ.y szkól średnicb VJ Wiel- włada potrzebny zaraz ZgłoszenIa z jlo-
naszych Ietni'sk i uzdrowisk" - plOra J. Gerzabka. 1~.15, z War· ki~j. WSI. 19.10.pl:yty. 19.2a. trans- przeszłość teraźniejszość. przy- daniem wamng6w Leon Madej-
koncert. 13 chwilka dla kobiet. szawy i Krakowa. lS.30 ~krzYnka miSJa z BrdyuJŚCla. 2% W1ad~m. szłoŚĆ. Poznań. Ratajczaka 15 ka, Ras~k6w . plrW . Ostr6w. 
13.01i muzyka pO·PIlJarna. 15.30 og-6Ina . 18.45 płyty. 19.05 prQ,g'ram. sport. 2%.20 muzy,ka Marynarki z m. lO, pasaż Apollo. zd 26 709 ~d 26 331 
koncert ol'kiestry wojsk. 73 P. P. 19.15 płyty. 19.30 ze Lwoowa. Gdyni. 
16 audycja dla dzieci P. t ... Okret War,'l<Zawy i Krakowa oraz Toru- p nJ d . ł k 6' . Akuszerka Krajewska Podr6żujacy 

Tapczany garnitury pr~epływa r6wnik". 16.~1i kon~ert nia. 2%. wi~dom. s,port. • o e zla e. 8lerprua. St I k 2 na Poo.nafl. dzielny na proszek do 

k sohs·tó'Y. ~,6.21i .. Odznaki za Wler- NiedZIela. duia 4 SIerpnia. Torn6 13.30 muzyka I.ekka ~ rze e.c a . praJlJia pierwswr~d,nej jaokoś.c\. 
lubowe - fotele - kanapy na s.łuz.be - fragment z pow. Katowice 10 p!yta. 14 k(}ncelrt. p;lyt. lli~lO giełda. 17 ol"klestra I Poz~ań .przy .śwlctokrzysklm - potrzebn). BuRQwski. Oto~owo. 

leti: aJlJki , .matera~e tyllko. w:prost z Andrzeja ĘiDrll,g'a. 1~ mu:::yka lek- 14.35 koncert z płyt .. 15 pog.adarr oo1iści z płyt. - 18.30 s>krzynka przYLmuJe udZIela porady. porno· pocz. SZ8motnly. n 13 01)6 
~rac()wm od fachowca KOPC;Z'Yk. h . 17:40 pleŚni. wegll~rSkle w wy- ka rolnicza. 15.35 polskie pjose11!ki og6lna. 18.46 muzyka poLska z cy. Telefon 27-71. " zd 26 634 .:... ____________ _ 
Po~nafi, WTOclawllka 13. konanlll EllIerIcha P!I,1I0. 18 po- z płyt 2305 muzyka taneczna. płyt. 21.1li a·udycja słowno-mll' d 8423 Młodszy 

d 3436 gadanka BrIlnona Wmawera. - ····al - I . zyczna p t ,,Pieśni rycerstwa P" .1 . . 
18.15 ,.Cala Polska śp'e,wa". 1~.30 Pomedzl ek. II s erpma. potskiegoo': w· wY'k. ch61'1l meskie- rZYldz człowi.ek do wybly6rm soków Ja· 

Motor skrzynka og6lna. 18.4U chwI·lka ~atowice 13.30 rpuZYi~a Ket~l- go .. Dzwoo ... 2% wiadom. SlPort. Znam Twoią przyszłoM. Mówię kI) wSP61pracow~nk gf,t6wk=i\ 40p 
18 H. P. sprzedam tanio Jan &połeczna. 18.45 llotw'Ory na or!l3- beJa. J. Straussa I CZ8Jlwwskle- tylko praw de. Poznafi. Al. Mar- zl zaraz potrz

1
e
1 

ny. 2 ozn~~7 ~i 
Roszak. Kościan. ng 13 007 'llY. 19.30 audycja żołn,iers,ka. 19.50 gO a. płyt. 15.15 gielda. 15.30 or- szatka Piłsudskiego li m. 8 _ Grunwaldzka -. z 
, . ..Co czytać?" 20 tr. z Kra.!wwa. kiestra 72 lp. p. 18.30 .. Nad ~- wróżka. zd 25 355 D . h 

Drzewo budowlane 20.16 skrzynk'a rolnIcza. 20.20 kon- skiem morzem" wy.gl. dr, DoZle- . woc 
stolarskie ce~t polskiej. mązYlki. Symionicz- gi~!. 18.41i .. Od marsza d;? troja' NI'edzl'eła dnia 4 sierpnia. Grzebień ondulacyJ'ny pomocnik6w stołarskich na stałą 

neJ. 2O.41i dZle:rrnak. W!1eczorny •. -: oka •. 19.05 ,program. 19.1a płyty.... d--I' ki' ki . dl' I pracę. bądowlaną zaraz. Teodor 
poleca 20.55 .. ObrazkI z ZYCla dawnej I 22 Wiadom. SlPort. Radio-Paris 20 piosenki. 20.46 onwuJe · 6t e I .u,gle ~ OoąY. CbudzJckl, zakład stolarskI. Ko-

Go Kowalkloe"";cz ws>p6Iczesnej Polski". 21.15 pieśni Niedziela dnia 4 sierpnia komedja. 2%.1iO mu,zyka taneczna. oszd c~Sdza dcząsudfryzJęra'KPlehrue- morniki. pow. Poznań. zd 27 533 
..... rycel'stwa polski ellO. 22 wiadomo- • • Koeniltswusterhausen 12.30 roz- z,? prze 8Je rogerJa 'Oc ar-

skladnica drzewa. Pozna1\, Strze- sci sportowe. 22.10 Mala Orkie- )rraków 10 mllzY!ia z l)/yt. 1~ maitości muzyezne. 14.30 słucho- skiegoo. Poznań. Pod·g6rna 6. Woźny 
Jecka 14 a. telefon 14-95. stra P. R. kOll1cert salonowy. 10.35 mOn01DlrI wisko dla dzieci 15.10 recital for- ~d 27257 . t b 

d 3194 W 6 - • z ptyt. 19.10 płyty. 19.25 transm. t' 16 k' t o"'rooowy do bIUra z got6wką ~JlO rze !lF, 
. torek. sIerpma. . z B.rdyujścia .. 22 wiadom. _ SlPort. l~~:n~Y,ka. :Jn;~oły ~ wieczór: Piegi - plamy - wągry Oferty Oredown~k zd 27 529 

300 rozebranych ~.~O audYCJa POO'anna. 9 :traIIJ.s- 2?Oa z GdynJ, oraz ill'IIJzyka. 01'- 22.30 recitał fortepianowy. 23 mu- gina. cerę wybiela. udeliikatnia Słuząca 
• 1Ol~'ii~nfo~r~~~:. i 2.0: tZI~~~~ kie.sbra taneczna z płyt. zyka taneczna. Londyn 21 kon- niezr6wnany, niezawodny, m6j dobremi świadectwami, dobrem 

samochodow ~try p' ł' pod dvr-onS~~ław; Poniedzialek. 6 sierpnia. cert. Budapeszt 19.45 Ironcert. JU'em kyviatowy". ..Drogeda" gotowamiem. Poznań, Piekary 19 
zaJmp. sprzeoM używanych cz~· Nawrota i3 cbIw~ik~ dla Irobiet K ków 1305 utwory kOOIllPC>zy- 22.30 muzY,ka tanee.2iTha. 23.15 mou· fi.ucharskiego. Podg6rna 6. Po- m. 3. zd 27352 
iIlCl samol!bodowych. - podWOZIa 1330 . k 1530 ói ra . . J 17 W . I zyka cygalIska. Sztntlfart 20 mu· znań. ?Xl 27 256 
na mlecz3rki. - Alltoskład. Po- ". :li ryn".u P1'aCy. • Zę;;1P - 'toTÓW pO;1skich. z op y t." " 000 e zY'ka pOPIl,larna z udzialem roli- o Prac 
znań. Dąbrowstd~gl) 89, tel. 46-74. !Salonowy Pawia Ry~.asa. - 16 k1filloszkI.Z W.mdsorn , oiPera ko- stów. 2%.30 muzyka taneczna. O Dziś . . a 

d 3"28 .. Skl'ZYl1ka P. K. O. 16.11i kon- mlczna NlcO'lala z płyt. 18.U ·kon- d 2.k t P Ił 20 10 koncert I zarobek dla kazde!!,o w domu! 
" - C~'I't w wyk. J6zefa, G!!ICzyńskiei\'o cel't cztero.gl'OęowęgO ch6ru mię· o~kies~ce~aion~ :rl.Oli fraJl'ment jeszcze wysmarowa6 ~iejsce ?!ąmieszkama obojętne. 

Na)tańsze (sPlew -: z T0I;Urua) I Tadel1'81za szanego w ŚWlatn~ach .G6rnych. teatralny. 21.31i koncert. 22.45 mu- łÓŻka matera.ce plynem .. Plu- Jak r6wmez. dotychczasowa .pra. 
" Kowalski~g-o (wI!llonczela-War- 18.41i utwory .M~ruuszkl z płyt. zyka taneczna. Rzym 2O.4U kon- skwa!·. Pluskwy na zaW\'lze wy- ca. Zgłoszema pod .. WK 3ą2 do 

dodatki ubramowe, szawa). 16.50 felJeton. ~7 tra'l\lSlm. 21:10 z Torurua I Warszawy. 2% cert mandolinistów z Wiednia. giną. Sprzedaje d~erja Ku- Towar~ystwa Reklam~ MI~ązn •• 
towary kr6tkie poleca z K!,a~wa .. 18 M W Plasku. Wy- wlado.m. BlPOlrt. 21.45 koncert symfoniezny. 22.30 chamki ego. Poznań. Podg6rna 6. KatOWIce. Plac M. Pilsu~s i~~7 

Jan Grobelski brze>''i'? • feil,Jeton. 18.10 .. MInut!! N' d • J dni 4 -erpnia muzY'ka taneczna Med;lolan 20.30 zd 27 2515 11. g 
_ , .. !poezJo": 'Vlel'SZ Józęd'a ~ąCZikI. le ZJe a. a SI '. ..FaniuJla", oP. ·ParellieJro. pod . o " 

P01ll).a)1. Wrocławska 2 nal'o7.l11dl: 18.15 .. Cala Pol!,ka &PleWa • 18.30 Lwów 13 Teatr Wyobraźni: dyr kompc>zytora. Wroclaw 16 KoncesjonOWane bluro .. 10 - 20. . 
KOZIeJ. d 3141 Iskrzynka tech1)lczna. 18.45 mur;:y- fragun. rp. t ... Humor u S1loowac- koncC'rt pOPullarny. 18.25 recital al twi d I~I dZ1en'!lle mogą. zarobI/! panie 

Drewna ka. 19.30 POIlISIkle utrly!l!'y forum'la- kieg>o" - sceny .., .. Balladyny". forte]). P6zniaJm. 20 wesoły kon- Z a a sprawy są owe I I?anowle w całeJ Po.lsce sprze-
nOlWe w wYk. M. BlhnskleJ. ~9.1iO 14 koncert życzeń z płyt. 15 um- cert. 22.30 mUlZy'ka tanecm8. podatkowe, rentowe dazą artykułu leczmczo . kos-

na IPo~a~8;nka .aJktualna. 20 wlad,o- ,zyka Ludowa z konferefl1sd~r.ka. z Kazimierz Dolata ~etfcznego. bezk~nkurencYJnego. 
Pantofle UloQ.SCI ~IJ\llęze. .20.10 m\lJZyka~ 'płyt. 16.45 szkic literacki P. ' t. Poniedziałek. 6 sierpnia. . mezbędn!lgo w ~azdy~ domu. -

120.45 da.IlillJlłk WIeCZOrny. 2O.lio Postacie literadtJe Żyją wśród były urzę.d'lllk sądowy. Poznatl,JZgloszema .. GWiazda ~ Krak6w. 
" .. Obr~krl z ~~ia dawI)ej iw:spół: iia.s". 19.10 płyty. 19.25 transm. ~ Radio Paris 19.16 z Wiednia. Aleje MI!JI'ci.nkowskiego 16. ,Pawia 26. Na odpowieaz załączy/! 

okulaki 'cze~Hlm POII<>~ • ~1 .. Pler"!sze dnI Brdyujścia. _ 21.30 na wesoł~J Koenigswl1Sterhausen 12 I!:oncert zd 27354 -znaczek pocztowy. ng 13 085 
po cenach konkur&ncyjnych po· 'WOJska po.Iskleg202 3' oAud~cJde filo)'\': lwowskiej ~a.Ii ,P. t. ..TYgQdmk poludniowy. 14 rozmaitości mu
leca Leon Żu:\,wski, Poznań. Ra- JlQ-IUlUlZyczne. • Wla OIIllOSCI dźwiekowy'" 22 wiadoon. I>t>Ort. zycme. 16 m'\1Zym z ogrodu. 19 
czyńskich 5 - 8. P 4565-28.49 S>POrtowe. 22.4U m'UlZy'ka taneczna. 23.05 m'\lJZy'ka taneczna IZ :płyt. recytacje, m'\llZyka i śpiew. 20.10 

z Kolonji. 21.16 &tuchowisJro. 21 Zloto Poniedziałek. 5 sierpnia. rortepian. 22 ch6r. LnksembnrJf 
s-rebro, brylanty. kupuje, sPTze- Lw6w 13.05 Ada Sari z P{yt. 1'7 2O.4U pieśni włoskie. ~1 koncert 
daje, przyjmuje w komis .. ,Occa- N' d . I d' 4 i . piosenki rewjOlWe i z filmów Wagnera. Motala i Sztokholm 20 
sion" . Poznati. Aleje Marcinkow- le zle a. rua. s erprua. rlźwię.kowych. 18.30 feUeton spor- m'llzyka popularna. Kalundborll i 
skiego 93 zd 25 485 Poznań 8.30 audYCJe poranne z towy. 18.41i muzyka wiedeM'k,a IZ Kopenhaga 21.15 mu.zyka wie-
, w • Warszawy. 9.65 program. 10 !J1'U- ,plyt. 19.15 p'łyty. 19.30 audycja deńska. Oslo 20.30 koncert forte-

Krawcowi solidnemu ?JY'ka po.lSlka z płyt. 10.lIi z Włlną ż-ołniemka. 22 wiadlOm. SiPort. I!.ianowy. Bndapeszt 20 komedja. 
d . d b l Krałwwa. 12.03 z Wal's·zawy I •• • Beromnenster 21.10 muzyka sło-

~ st!\l~lę .r: J'z!J ~aprowadZOi)1Y ~a- Lwowa. 14 koncert życzeń z pł~t. NIedZiela. dnia 4 sierpDla. wiańska. Sztntgart 20.10 audycja 
kl~d ~ra\'\ le<,,,,. z wygodami. mle- 11i pogadanka rolnIcza P. t ... Mle- Łódź 14 koncert życze(l. 16.45 wesoła. 21 muzyka slowiansk,a. 
:~~~mem K. Gruber. Tdr~~~Se;; s<Z8n.ki zimowe". 15.10 plyty. 15.22 skrzynka miej.8coowa. 19.10 płyty. Wiede6 19.tIi .. Co.si fan tutte" z 

• 2J / - Z W ars.za Wy. 15.25 mllzyka cha- 19.25 tran,sm. z BrdynJścia. 2% Salzburga. Praga 11 kon~rt z 
Nowy ~akterys1:yczna z płyt. 15.41i z wiadl()lII1. l3lPort. Mor. Ostrawy. 12.30 mu.zyka sa-

Warszawy i Lwowa. 17 z War- P n' d ialek li sierpnia lonowa. 10 koncert kW8Jrtetl1 sa.-
dom z cl;l1ewem i ogrod.em s'Prz~ szawy i To,'unia. 19 PI-ogram. o le z. • lonoowego, 16.30 z Mor. Ostrawy. 
dam. 'YJncerty l\!JkołaJczak. N~- 19.10 płyty. 19.25 trarl!Siill. z Brdy- Łó.dź 13.30 wesoła m,uzyka

l 
PJ>.; 19.25 z Brna. 21.10 koncert wie-

ramo'WJC~. Pf.lmal' zd 26 4/0 ujścia. 21.30 ze Lwowa. 22 wia- łudru0'V!'3 z płyt. 15.15 giełda. 8 ..... czorny. Rzym 20.4U .. Śpiacy Pa

Rzeźnictwo 
z mieszkaniem. rzeznIą. war
sztatem wyclziel'żawie. czynsz 40 
zł. Stefan Prz:vhorski. Mieścisko 

n 13 068/9 

domości s>port. 22.20 li Gdyni. Ter poradmk tll,rystyczno - SlPort~wY. ryż". OP tika Ranzato. Kołonja 
runia i Warszawy. 23.05 muzyka 18.4;5.p.Jyty. 19.11i płyty. 22 WJado- 20.10 a,udycja wesoła z ud.ziałem 
taneczna i piosenki z płyt. mO'SCI s,portowe. 1601ist6~. Medjolan 20.4U koh<!~rt 

P . d . I k •. . I Niedziela dnia 4 sierpnia. SymfonI!lZny. Bukareszt 20.15 WIe-
ome zla e • " slerprua. • cror solIst6w. 21.06 koncert . ma.n-

Poznań 6.30 alldycje por.anne z Toruń 10 muzyik.a P-OIPulama z dol1nistów. 

Humor zagraniczny 

- Mętczyźni nie mają pojęcia o modzie damskiej_ 
- Racja - ale znają jej ceny. 

("Trib. m.", Rzym). S. F. 

Co futro - to Edmund Ryc.hter - ca. 'palto - to Edmund Rychter - co ubranie - to Edmund Rycbter, Poznań, Ostrów Wiel:kop. 

-

P d ł· t na miesią.c s.1erpiet\ W3S roIDU włącznie książkowego d'odatku POIwier 7 e p a a OOiowego. 'W .PQznaruu w ekspedycji Q;ł 1.95. w agencjach !Zł 2.20, z od. 
nos.zen'iem d<l domu mi 2,20. na prOlWilTlcji na po.(l2)ta.ch j:uż a. odmosze

niem do domu kwartalnie 7.(}1. mi.esięoonie .2.34. IJ)'()CI ~paską miesi.'}mmił> w P<!l~?l ~ ~'.oO. 
w i.n.n:vch krajach !LI ii,OO. Przy 7-m1l1 wy~a:mach t}'lgodauowo koslztuJe .. 9redov:,niJk mHl&lfJCI'l
nie 2.3~ .zł bez oldinoszerua do domu. W,r8JZle w,?prudk6w.sip()wooowanyeh \SI1ill ;yyzszą . . pnzeszk6~ 
w zakładzie, s'brajJi6w .i t .. p .. wyqawl1lctwo rue oopoowoada 1118 do<;tarczerue ~lSJIla. a rubo<nenCl 
nie mają prawa .IQlI1oganna Sl<: rllf<do.starC2ll>l>~r:b lIli1l.'Illerów luh od.~~oi!QW81ma. 

Ogłoszenloa na stronie 6-1amowej 15 gT. na stronie 4-1amowej prny Iroń.on tekstu 
redrukcyjnego 30 gr. na stronie czwartej 50 gr, na Sltronie drugiej 60 gr 
Przed wi8JdOlOlOŚciami potooznemi 100 gr <ld 1-4aJJ11()wello milimetra' 

. 0giOS;Zenla skomplikowane & 1/J8I:ltl'llleżeniem miejsca od POOzczeg6lnego WYPIld!k1\l 20% nad.wyżki· 
Drobne ogłoszenia (najwyżej 100 sJ6w wtem 5 na.g16wkOlWych) słowo nagł6Wlkowe (tłuste) 
Uj :~r. każde dalsze !l'ov.:o 10 gr: O&'!oszenia do bieźacego wydania pnzyjmll;iemy do god2i.ny 
10.30. Ił do wydaJ1 nIedzielnych I śWiątecznych lo godz. 10.1-5 ramo. Za różrucę mię<lzY zesta. 
wem a wysokością ogłoszenia. poW1!lta1ą wskutek matrycowania. w~daWlnictwo nie 0~o.w.iad8. 

Redruktol' od'Powiedzia!ny ~ Pawl!Jcki II POoI/Jl1a.nia. - Za \Wl3Ys·tlloie wiildomoścl i artykuły s m. Łodzi odIpowiad. Leon. T.reUa. ŁM:a. Piot.lllrows.k:a 91. - Za ogl-oezenia i ł"eIklamy 
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• 
38) Daniel cofnę.ł się, jakby go dotknęło tern. Maina przecież przekupić służą· 

Mają.c zawsze podejrzenie na. księ· żą.dło zja.dli~ego węża. . cych. 
cia Beslebena, bo można śmiało twier- Ksią.żę miał na ustach niewinny u- - Zły środek. Ten człowiek, tak 
dzi ć , że zuchwały Szwed nie wahałby śmiech i dodał: przynajmniej sądzę, otacza się nieza-
się wykraść : anny de Brucourt, Da- - Pan teraz pojmujesz, kochany wodnie ludźmi wypróbowanej wierno
niel pragnął koniecznie dowiedzieć się panie, dlaczego nie życzyłem sobie, a- · ści. 'Nie, to p·różny wysiłek. Ja. mam 
o jego mieszkaniu. Szukają.c na chybił byście się spotkali oboje. Pan ją ko- zupełnie inny plan. 
trafił , pan de .Malclree dotarł do pałacu chasz, a. ja nie ' mogę pozwolić na po- - Jaki 'l 
Beslebena. . ufną. rozmowę. Przytem mam honor - Nie ulega najmniejszeJ wątpli-

Kiedy jednak oświadczył chęć zło- panu oświadczyć, że mi sie wcale nie wości, że Repata. nie mogła go zaślu
żenia wizyty księciu, otrzymał odpo· podoba to zatrzymanie mojego powozu bić, nie uzyskawszy ua to pozwolenia 
wiedź, że Besleben wyjechał i że nie- i jeżeli się kiedykolwiek ponowi, naj· ojca, 
obecność jego potrwa najmniej do koli- uiezawodniej strzełę w łeb pierwszemu - Nic słuszniejszego. 
ca zimy. lepszemu, który się poważy dotkn~ć - A więc, czy udzielił fej pan de 

.. Jakto? Więc może zabrał z sobą moi'ch koni, lub ktokolwiek zbliży się Brucourt tego pozwolenia? Wszak te· 
Renatę? Więc ją. uwiózł w śnieżne do drzwiczek powozu. Otóż tego za- mu dwa tygodnie zostawiliśmy go w 
kramy Szwecji? '. I tam go znajdę! . .. pewne pan nie wiedziałeś, raczże więc pałacu, złożonego chorobą. Czy był w 

Tymczasem idąc raz przez ulicę raz na zawsze pamiętać. stanie załatwić jakikolwiek akt? 
Elize!skich Pól, w powoziku, który Podczas takiej rozmowY księcia z Żabin poruszył głową z wyraźnem 
przejeżdżał pod Lukiem Zwycięstwa, panem Danielem de Maldree wielka pow~tpiewaniem. 
ujrzał księcia Beslebena. brama pałacu została zamknięta, a _ Otóż należy koniecznie z nim się 

- Już powrócił, albo zupełnie nie skoro powóz pomknął ulicę. z szybko- wbaczyć, jego osobiście o to zapytać, 
wyjeżdżał - rzekł Daniel uradowany. ścią strzały, Daniel i t.abin zdetonowa· zażądać koniecznych, niezbędnych ob
Znowu poraz drugi poszedł do pałacu, ni, zakłopotani, znaleźli się sami na jaśnień - zawołał Daniel. - On sam 
ale i tym. razem otrzymał te sarnę. od- ulicy. . l d . d' ód - Ona. tam jest! Ona tam jestl I na pOWIe rzete nę., sumienną praw ę· pOWIe z, co wprz y. Myśl była znakomita. 

- Klamstwo! - krzyknął Daniel zawsze dla mnie stracona 'l -pomyślał Żabin zgadzał się w zupełności na 
doprowadzony do wściekłości. - Kła.- Daniel. . wykonanie tego zamiaru. 
miecie! Powiedzcie panu odemnie. żem - Dalej, chodźmy - rzekł Zabin. - Udam się natychmia.st 00 Bru-
go spotkał na Ulicy w powozie i że Pociągnął go za sobą.. ,courta. Rozmówię się serdecznie z ba-
potrafię go znaleźć. Było to właśnie nazajutrz po owym ronem. Dowiem się, czy w tern nad. 

Od tej chwili codziennie, wieczo- wypadku, kiedy siedzieli razem obok zwyczajnem porwaniu córki odegrał 
rem o godz. 7 stawał na. straży przy siebie w numerze hotelu. rolę jako niewinna ofiara, czy też sam 
pałacu księcia. Jak to mówią., noc najlepszą jest przyłożył do niego rękę. . 

Badał miejscowość w najdrO'bniej. doradczynią. 
szych szczegółach. Daniel, oehłonąw8zy z otrzyma- - Może nie zechce dać objaśn!eIl. 

'

"U Ż nych d:7.1·ennych wraz'eI'l, mógł tel'az Ty wiesz. że co do nie~o miałem za-
IV towar zystwie abina obchodził -. . , t I ś' 

k ł swobodnie, zł'mno rozpatrzyć Sl'" W n.. wsze pewne w~ p iwo CI. Nawet dziś wo o o pałac i ogród, jaki go otaczał. '" v- '. l' ł . k dj 
R becnem połoz' enI'u, zastanowl'ć Sl'ę nad pOWlac a~. ze on gra z namI ·ome ę· 

- enata jest tarnI mówi mi to O b d' ó ·ć' k D moje serce! tem, co mu nadal czynić wypada.ło. -, on ę Zle m Wl . - rze ł a-
. _ Po tak publicznem oświadczeniu nle1. - .Ta-go zmuszę do tego. 

Juz nawet postanowił udać się Ż 
do miejscowej policji i zaskn.rźyć księ- księcia, że Ręnata została jego malion- abin llśmiechną.ł się z g-ot"yczę. . 
cia, że tenże wbrew prawu, wbrew ką., co mi czynić należy? - powtórzył - To bardzo zręczny człowieli. 
przysługującej każdemu człowiekowi w duchu.. ' Wreszcie nie cpcę cię zniechęcać. 
swobodzie, więzi w swoim pałacu mło- - Jechać, moje drogie dziecko, ~- Jedźmy do Brucourta.. 
dQ. dziewczynę, pomimo jej woli. pomnieć na zawsze o tej młodej dziew- - Sam pojadę. 

Nie móoO'ł się J'ednak zdecydować. czynie, która nie miała dość odwagi J- 1-t wi Dlnie tu "'o-stawić OpOrtl niebezpieczeństwu; J'a- - l.W\, o, ęc sa.mego u 
Daniel wiedział, że książę miał tu stawiasz? 

mnóstwo znajomych, stosunki i Go kiem widziała. się zagrożoną. - Da- . 
gromne wpływy. nie I przerwał: - TWOJa obecność j.est tu k~niecz-

M6gł bardzo łatwo za:p.rze~ się czy. - OdjeChać! Kochać innąl Jakież nie potrzebna. ruszyć SIę stąd me mo· 
nu, przypisanego mu pTZez pana. de to rady udzielasz mi mój wierny prży:.. I te,sz. 
Ma.ldree, a nawet w razie rewizji w jacielu'l~ Nie, ja stąd · trigdżie nie ' ru~ - Iłlaczego? 
pałac\ll znalazłby dość środków do u- szę. Nie staraj się odWieś'ć mnie od ' te- .: - ~asz obowiązek śledzenia. służby 
krycia.. Renaty. go zaroia:ru, bo to byłoby aaremn~. Beslebena. Musimy wiedzieć, czy Re· 

Było daleko rozsądniej śledzić po- Gdybyś znał tak dobrze Renatę, jak ja nata zamknięta jest tutaj, czy też 
stępowanie Beslebena, wyczekiwać na ją. znam, gdybyś pojmował jej miłość gdzieindziej. Będziesz sIę starał zawię.
niego na ulicy, a. wreszcie natrzeć na dla mnie, jej stałość charakteru; gdy- zać z pałacem stosunki. Nieporlobna 
księcia i dopóty go nie pmcić, dopóki byś wre·szcie słyszał, z jaką. siłę. prze- przypuścić, żeby pomiędzy nimi nie 
nie zgodZi się na danie objaśnień, ja,.. konania. i niezłomnej woli wypowia~ znalazł się jaki albo pijak, chciwy na 
kich domagał się Daniel. dała swoją 'przysięgę, przysięgę, któl'a kie1is'zek, lub też człowiek, żywiący nie-

Nieszczęściem ksią.żę powzią.ł wf. nas połą.czyła z sobą na wieki, to nie- nawiść do księcia i pragnący na nim 
docznje jakieś podejrzenie. zawodnie UWierzyłbyś w to, że nie mo- wt:;ześniej lub T16źniej pomŚCić swojej 

Wyjeżdżał tyJk'" powozem, a. k(mie gła poślubić ksi~cia, chyba tylko po krzywdy . .rednego z tal{ich koniecznie 
zawsze ta.k szybko pędziły, że niepo- spełnieniu na. niej haniebnego czynu, najeży zdohyć dla naszej sprawy. 
dobna było zawiązać jakiejkolwiek do którego książę jest zdolny. A wresz· Przepędzaj dni całe w bliskości pałacu 
rozmowy. cie, któż mi zaręczy, że to, Co mówił, Beslebena. Uwaiaj, śledź, badaj, py-

Nakoniec, pewnego wieczora, w wi. jest prawdą? To jest niepodobieństwo, taj się, za"lięgaj wiadomośei. Zawią·ż 
lję dnia, w l{tórym ich spotkaliśmy. żeby była jego małżonka,. stosunek z dostawcą żywnOŚCi, z po
Daniel i Żabin stali właśnie przy pa- - Nigdy nie mówił tak śmiało, gdy- słańcem. noszę.cym pisma i listy z 
łacu, gdy rozwarła się b-rama i wy je- by rzecź miała. się przeciwnie. poczty. Przecież w tak ludnem mieście 
chał z dziedzińca powóz. - Kto to wie; a może właśnie jak Paryż, znajdziemy Chyba kogoś, 

Na koźle siedziało dwóch ludzi. chciał mię tym sposobem oddalić od kto bywa u księcia, kto zna w najdrob-
O · godz. 9 wieezorem dzielnica de niej, tak przynajmniej ja to rozu- niej szych szczegółach wnętrze jego pa

l'Arc de Triomphe bywa. zawsze pusta. miem. Są.dził, że uwolni się o~ niepo- , łacu. Otóż taki człowiek wyświad
Żabin, który oddawna mocno bolał trzebnej zawady, że przekonany jego czyłby na,m największe, niczem ni&

nad stanem ,biednego Daniela, rzucił kłamliwą. mową., odjadę z Paryża, a wynagrodzone usługi. 
się raptownie przed konie. on tymczasem zechce przekonać Rena- - Hm! Próba nie jest znowu taka 

Woźnica chciał go ominą~. !ę, że mój tak nie~podzi~wanyodjazd bardzo trudna. - odezwał się Żabin. 
Żabin jednak silną. dłonią. pochwy- Jest dowodem naJ OCZYWIstszym zrze- - Są.d7.ę, że chOĆby była trudna 

eU za cugle i nie myślał ustą.pić. czenia się jej ręki. Otóż dla tych powo- nie wyrzekłbyś się jej. ' 
Daniel tymczasem pobiegł co żywo d6w nie pow:inienem od~ali~ się st~d, - Broń Boże! Pragnę dojść do naj· 

do powozu. ale przecl\vme muszę uzyć wszelkIch pomyślniejszych ' rezultatów, do nie-
Słyszał, jak książę, nadzwyczaj ()- środków, aby się z nią koniecznie zo- zbędnych odkryć. Mimo to oświadczam 

burzony, krzyczał na woźnicę, żeby je- baczyć. ci, że sprawa ta przedstawia trudne, 
chał. - Pocó.ż się wystawiać na. nowe bardzo t.rudne do. pokonania przeszko-

- Wres:r.cie, ksią.żę, znalazłem cię! nieprzyjemności i awantury? dy. 
- zawołaJ Daniel. - Bo ją kocham... Jakim sposo· - Masz wszystko, co ci tylko po-

- Co pan chcesz odemnie? Dla·cza- bem przekonam się, że ona rzeczywi-. trzeba do rozpoczęcia kroków. Wresz-
go zatrzymuj'esz pan mój powóz 'l scie do niego należy. że istotnie .zapom~ cle niMbecnóśćć moja potrwa najwy-

- Chciałbym wiedzieć, mości kSiQ,- niała. o swojej przysiędze, jakim 8pO- żej dwa dni. Za powrotem opowiesz 
żę, dlaczego od dziesięciu dni nie ra· sobem nabiorę przekonania, że ksią~ę mi o wszystkiem, coś przedsiębrał i ja. 
ezyłe·ś mię ani razu przyjąć w swoim nie kłamał, on, który wie, że mogę być kie są skutki twoich po.szukiwań. Je· 
pałacu 'l pomocnym nieszczęśliwej RenMie?.. żeli będzie potrzeba,' abyśmy obydwaj 

- Ponieważ nie podoba mi si~, a-I Nie, nie, ona nie została jego żonę. le- wspólnemi siłami wzięli się do dzieła, 
byś pan zwiedzał moje mieszkanie. stem tego prawie pewny. weźmiemy się niezawodnie. 1a.kieś 

- Powód słuszny, nie przeczę. Po- - Więc się przekonaj. przeczu<!ie mi mówi, że Besleben kła-
zwolisz pan jedna.k, że go zapytam. że - W ja.ki sposób? Do pałacu do. mał, iż Renata wykonała jego wolę, 
zażądam od niego objaśnień we wzglę- stęp niemożliwy; niegodziwy książę przeciwnie, ja są.dzę, że nie zapomnia~ 
dzie niespodziewanego zniknięcia pan- usadził zapewne czujnych cerberów, ła dotąd swoJej przysięgi. PrZYSiągł· 
ny Renaty de Brucourt. by strzegli ł bronili nam wejścia. bym, że pozostała mi wierna. Możes.l 

- Jakiem prawem pan mnie o to Wreszcie, ską.d dowód, skąd pewność, sobie łatwo wyobrazić, na jakie ona 
zapytujesz? Czy zostaję pod pańską. że ona ukryła. się tam, a. .nie w lnnem tam wystawiona jest Cierpienia. Mój 
władzą.? Jesteś pan jej ojcem, bratem jakiem miejscu 'l . sierżancie, ty mi dopomożesz do jej o-
lub mężem? - Tak jest niezawodnie: bo i ksią- swobodzenia., prawda? Idzie tu niety1-

_ Jestem jej narzeczonym. żę tam mieszka. ko o jej własne szczęście, ale i o moje, 
- A więc oświadczam panu, ze po- - Mógł śmiało wywieźć Renatę i o nasze wspólne. 

szła za mąż. zamknąć ją w jakim domu na oddalo- - Jedź! Jedź! - zawołał nagle Za· 
- Za mą.ż? nej ulicy, w osamotnionej ezęścj rofa- bin. - Bądź zupełnie spokojny. Jak 
- Tak, iest moją ma.łron"ka.. Jtllłoz sta".· hęnY.ir- potrzeba cudu, cud u Boga 11-

ran tPi! ') ni ... \,' iPS?'? Spróbll.ierm· (] n" ; i" lhif' r. <;i~ f) p ro";',,; . 

Fińska nauczycielka sportów Ly1i Karl. 

u AG~ 
Departament Statysty7ti jest w Stanach 

Zjednoczonych instancją bardzo poważaną. 
dobrze wyposażoną. i - przyznać trzeba -
wnikającą w wszelkie tajni/d życia Unji ame
rykarlskiej. Rezu.ltaty jego badar/' są wielo
kroć miarodajne dla poczynań rzqdowych. 
Stąd mówi się często o "dyktaturze" statr 
sty/ti. 

Ustalono, że każdego roku dokonuje się 
na terenie Ameryl.i przeciętnie 12 tysięcy 
morderstw. Oznacza to przeszło 30 dzien
nie, albo - jaT, lzto woli jeszcze dokła
dniej - jedno morderstwo na trzy kwadran
se. Niema 7 .. raju t. zw. cywilizowanego, ktÓo 
ryby o.~ięgnąl pod tym względem. tak pol .. aź. 
ny releord, Ameryka przoduje! 

Ale nie dość na tem, że uchwycono pro
blem przestępczości er/rowo. Statystyka po

" s.zła znacznie dalej i zawiera szczegóły, cha
rahteryzujące przestępcę. Typ ameryko,ń
skiego przestępcy! Niejako przestępcy stan
dardowego! Tal~, jak się należy w ojczy::nie 
standardu. 

A więc ów typ am.erykański je$t przewd
nie mężczyzną, w wieku okolo 30 laf. Jego 
"zawód"' nie przeszkadza mu rozwinqć życia 
familijnego. Albowiem jest Z reguły żonaty 
i ojcem jednego dziecka. O stopniu jego 
wykształcenia świadczy przewamie świade
ctwo :; ukończeni4 szkoły, aczkolwiek jest to 
zwykle ,ylko szkola powszechna. 

Statystyka podaje nawet lZC%ególy, zwa
ne w ptJ$zporcie rubrykq "cech osobistych"'. 
Przestępca-standard jest brunetem, :; ZIffl1O' 

du robotni/ciem rolnym lub robotnikiem in
nej /.ategorji, pracujqcym na "dzionkę". Nie 
posiada szczególnych braków umysłowych. 
Wreszcie ciekawe stwierdzenie: jest Amery
kaninem z u.rodzenia, białym lub czarnym. 

Pomijając obserwację, że statystyka ame- • 
ry/. aliska - ja/c widać - nie grzeszy bra
Idem precyzji, uderza zwłaszcza o.tatni 
szczegół an/dety o przestępczości, dotyczy 
mianowicie (używając dziś modnego termi
nil:) - krwi i rfUJ' delikwentów. 

Mogłoby to prawodawcom amerykańskim 
nasunąć rellel.sje, że rozpowszechniona :::a 
oceanem po wojnie ksenofobja, zwłaszcza 
rozróżniertie na rfUJ' "wyższe" i "niższe", 
winno być poddane rewizji. 

Połów kamieni w BałtY'ku 
Na niemieckich wybrzeżach BałtykU 

istnia.. jut od długiego czasu połów ka
mieni, bowiem .na bezkamienistych wy
brzeżach morza PólnoC'llego istnieje zapo
trzebowanie na ten artykuł. Połów ten 
jednak począł zanikać z chwila, nadejśda 
kryzysu. Nie można sobie byłO pozwolić 
na kupowa:nie kamieni, gdy trzeba było 
myśleć przedewszystkiem o nabyciu ... 
chleba.. Ostatnio wszakże połów kamieni 
bałtyckiCh otywil się znacznie wskutek 
podjęcia na wybrzeżach morza północne
go robót, mających za cel osuszenie ca
łych połaci niegdyś stałego, pOChłoniętego 
p:rzez morze lądu. Do budowy tam i u
mocnień potrzeba wiele kamienia, a naj
tanieJ kalkuluje sil'1 właśnie kamień bat
tycki. 

.Jak Odbywa sit: połów kamieni? Spe· 
cja.lny kuter wypływa na morze i, o ile 
wy.eksploatował już pewien odcinek, son
dUJe wpierw dno dla zbadania ohecnoś('i 
10-15 metrów. Przy pozytywnym rezul
tacie sondowa.nia spuszcza sie na dno 
nurek, zwykie syn. lub członek Tooziny 
połaWiacza i bada wielkość ltamieni: Na 
mniejsze kamienie zakłada spuszczO'ne na 
dno cęgi, a dźwig parowy wydobywa go 
na powierzchnię. Więltsze złomy skalne 
bywają Wpierw rozsadzane. 

Hum:or 
NlesprawiedUwość 

- Tatusiu, czy n,auozycielom płacą 'l 
- Rozumie sit:, Jasiu. 

.\ 1('7 tn nif' spr rl w if'llli w0f.ł< . j'1'T7.e-ciet 
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"Orędownik" wśród najbiedniejszych - Głow,a przyzwyczajona do jarmułki, niechętnie nosi kapelusz 
- żyd - glenUeman. żydówka - "oomme ił faut" - Jak mi·eszkają lydzi, a jak Polacy - Jan Cebula
sybirak - Los rodziny Michała Pacuka 

Miasto wre. Ze lśniących lakiera
mi aut wysiadają panowie o zaolu'ą
glonych brzuchach, uśmiechniętych 
twarzach, snujących z pękatych cygar 
cieniutkie smugi dymu. MiQkkie pil
śniowe kapelusze czują się jakoś nie 
swojo na głowach, przywykłych do 
jarmułek. Wygolone na "glanc" twa
rze tęsknią cichaczem do niedawnych 
krętowłosych pejsów i brody. Ale to 
nic, pieniądze są, "kultura" jest i szyk 
"prima sort". 

Dawniej śledzie 
Towarzyszą im panie strojne, wy

perfumowane, popr~wiające co chwila 
wybrylantowanemi rękami włosy pod 
1Uodnemi kapelusikami i śmiejące się 
hałaśliwie. Niedawno, bardzo niedaw
no jeszcze sprzedawały śle.dzie, ale 
odkc,!-d papa. założył handelek i zro
bil bankructwo, odkąd później zało
żył fabryczkę i "traf" chciał, że ta w 
krótkim czasie spaliła się, konjunktu
ra poprawiła się o całe 5 tysięcy pro
cent. 

Panowie są dżentelmenami, panie 
całkiem "comme il faut" wymyślają 
polskiej służącej co się zmieści, noszą 
parj"skie kostjumy, używają paryskich 
pel"fum i jest wszystko "sygit". 

Roi się od takich par po kawiar
niach i cukierniach, pełno ith jest na 
ulicach, spacerują,cych dostojnie i bez
trosko, aby potem późnym wieczorem 
udać sj~ do swych pałaców, pałacy
ków i will, aby pÓ~bĆ na dobrze "zasłu
żony" spoczynek. Pani wykłóci się je
szcze przed lem w kuchni z praczką, 
chrześcijanką, oberwie jej kilkan3.Ście 
groszy za rzekomo większe zużycie my
dła, p<tll zaś długo jeszcze będzie zata
piał się w cyfrach, obmyśli nowe ban
kructwo czy inną, "kombinację". 

Tymczasem na peryferjach miasta, 
pod murami cmentarzy, obok zgni
łych, \-valących się płotów, wyrastają 
coraz to nowe sklecone napr~dce A7.U
łas;<.." i budy, w których mieszkają ... lu-
dzie. . 

Bydło i ludzie 

z głodu i zimna obok pałaców tych, 
którzy za judaszowskie pieniądze po
syłali jego braci i towarzyszów broni 
na szubienice, tych, którzy zapisali się 
krwawo w dziejach społeczeństwa pol
ki'ego tragedjami Wolborza, Sieradza, 
Lutomierska, Jeżowa, Kutna i wielu 
wielu jeszcze niewykrytemi. 

~yją i cierpią 
Jan Cebula, bojownik o wolność u

marł, nie czuje już głodu i zimna, ale 
są. jeszcze inni, którzy żyją, i cierpi~. 

przy dzieciach ledwie - ze zmieści się 
ką.cikiem matka. Dla Pacuka miejsca 
już niema, idzie Pacuk do mia
sta, aby obijać się po ulicach od 
latarni do latarni, zaciskać pięści i 
walczyć z chęcią., by nie powiesić się 
na pierwszej lepszej z brzega. Przed
tem było inaczej, miał pracę, mieszka
nie i znośny byt. Ale od chwili, gdy 
zachorował na p.łuca i nie mógł już 
pracować, przewidujący gospodarz p. 
Wroński (Paderewskiego 12)) były dy
rektor Pallstwowego Monopolu Spirutu-

bezrobotny i równieź wyeksmitowany 
Stanisław Owczarek z chorę. żonę. i 
pięciorgiem dzieci, z których najstar
sze liczy 12, a najmłodsze 2 lata. I tu, 
jak u Pa cuka widać' przed szałasem 
zastygłą., jakby skamieniałą. w tępej 
rozpaczy twarz matki, i tu patrzą. na 
przechodt:tia rozszerzone o wyblakłYD;l 
błękicie oczy dzieci wołających na.
próżno - "Mamo, chleba!" 

A mieszkań takich jest więcej. 
Nadejdzie niedługo 'zima, nastanę. 

mrozy i czeka ich wszystkich śmierć, 
jakę. zginął ś. p. Jan Cebula, bojownik 
o wolność Polski. 

Ciężko pisać te słowa.· .• 

Obok pałaców - szałasy 

Obok pałaców i will, zbogaconych 
na krzywdzie ludzkiej, obcych przyby
szów, stoją nędzne szałasy wydzie-dzi
czonych synów Ojczyzny, dla których 
zabrakło w niej pracy i chleba. Cebu
le, Owczarki i Pacuki to symbol obec
nej naszej teraźniejszości, to przepaść 
w którą musimy się stoczyć, jeśli 
wspólnym wysiłkiem nie pchniemy 
życia na nowe tory. Ale nie martw 
się Pacuku, dzień, w którym nie bę
dziesz potrzebował poniewierać się z 
dziećmi, jak pies - nadcholzi. 

• "ie chce się wierzyć, że w budach 
tych i szałasach, w których porzą.dny 
gospodarz nie miałby sumienia po
mieścić swojego brdła, mieszkają lu
dzie. Ale, niestety, tak jest. Mieszka
ją tam już oddawna wyeksmitowani 
bezrobotni wraz z rodzinami, składają
cemi się nieraz z 9 osób. Dziurawe da
chy i ściany, przez które ze świstem 
przelatuje wiatr. dają. schrollienie, o 
ile to schronieniem nazwać można, 
chorym oraz nieletnim dzieciom. 

Tak wy~dq.da paJac żydowskiego farbyka nta w Łodzi, ~ - wyżej - tak "pałac" 
,wyekemitow.a.nego Owczarka. 

Mistrz POlilki Pusz reklamuje rowery ży
dowskiej firmy "Ee-Ha". Wła·ścicielem tej 

firmy jeat Żyd Spilmlice.r (w środku). 

Szałasów takich, służących za mie
szkanie dla b-ezrobotnych znajduje się 
na peryferjach Łodzi bardzo dużo. U
biegłej zimy podczas silnych mrozów 
zamarzł na śmierć w takim szałasie 
przy ulicy Brzeziilskiej niedołQżny i 
schorowany 65-cioletni Jan Cebula, 
uczestnik walk niepodległościowych w 
1905, długoletni zesłaniec na Syberję za 
udział w ,,-alkach przeciw 7.aborcy. 

Po ciługiej tułaczce w tajgach sy
beryj~kich wrócił do rodzinnego mia
sta, aby w wolnej ojczyźnie, za której 
oswobodzenie przelewał krew, skonać 

I 

Jest taki Pacuk )fichał, który od dłuź
szego czasu zamieszkuje wraz z rodzi
ną, składająca się z 9 osób pod golem 
niebem obok muru cmentarza żydow
skiego. Ażeby siedmiorgu nieletnim 
dzieciom dać choć jak najbardziej pry
mitywne schronienie, sklecił Pacuk z 
wyrzuconych mu przez gospodarzy 
przy eksmisji mebli, budę, przykrył ją 
starą kołdrą. i umieszcza tam na noc 
i \V czasie słoty swoją gromadkę. Wy
chudzone i wynędzniałe dzieci idą 
spać o głodzie, połykając łzy. 

Mala buda nie pomieści wszystkich, 

iPac.u.k ,r.lichal ~.r~ ~ rodziną" pned s-woj em ,,miMzkaniem", które mieści się PQd 
. kircholem w Lodzi 

sowego po upływie zaledwie jednego 
Icwariału, za który mu Pacu1\. nie za
płacił, wystarał się o eksmisję. 

Nędza, głód ••• 
Chorych piersi niema za co leczyć, 

gmina nie chce wydawać dłużej bez
płatnych lekarstw, pracy niema, nę
dza. .. głód... I tak żyje Pucuk z żonę. 
i siedmiorgiem dzieci nieletnich bez 
jutra, bez nadziei. Lecz nie tylko Pa
cuk. Niedaleko pod płotem, okalają
cym zabudowania barona Heinzla 
mieszka w zbitym z desek szałasie 

Pierwsza [bneś[ijańska fabryka Krawatów 

012818 

p. :,Krawat ~ol~ki" 
w Łodzi, 

ul. Piotrkowska 145 
tel. 150-52. 

p leca solidny towar 
tk.,.y :Ja własnych war
!;.zta~ a~ll żądać wszę
dZIP i zwra~ać uwagę 
na zr.ak fabryczny, 

Tak w~rg-lqcla wyeksmitowana rodzina O wcz.arka nrzy gotowaniu obiadu. W kol\). 
aby ja1,oś żyć, J ' (,zl'ob~tny za o;;tatni~ gl'Cl oze kupił B~arą karetkę pogotowia i \\ tym 

\\ e 1.11 kule WU:!.l pa .. merów z ostatmego przystanku tramwajowego do 'l10huw. 
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