
Dziś: Księża na cenzurowanem -cadyki w dymach kadzideł 

Dziś 8 stron Cena numeru 
t 

Ct;JdzieDDe strowAne pismo Darodowe i katolickie 
=r. fi. L Rok 115 Piątek, dnia 9 sierpnia 1935 

[cha woiny. świałowęj Pierwsza budowla olimpijska 

W ro/znicę wybuchu wojny odbyła się w Londynie uroczysta elekoracja sztandarów 
gwardji królewskiej wieńcami z wa \\rz--nu, ku pamięci waJeczności i dzielD'Jśc1 

pułków a.ngielskich. 

~a zclięclu , ... ·idoczny od strony wody nowo otworzony Dom Olimpijsl<j, dla ieglarzy VI' 
Kilonji. Dom ten pomieścić może 130 osób. Przednie skrzydło, na któl ego froncie 
wmurowano 5 kół olimpijskich (na zdjęciu po lewej). zawiera urząd pocztowy. 

laUDW· e'~i\i~wi Btii. n liktu l ~ ań~ i! -. w naJbliższych godzi,nach oczekiwać należy cofnIęcia zarządle'ń senatu gdańsk'iego 
o otwarciu granl'cy celnej - Pertraktacje stron mają się odbywać w Gdańsku 

Krytyczne uwa'gl o stanow'jsku Polski - Czy popełnimy nowy błąd 

G d a ft s k. (Tel. wł.) W śrGdę w guldena gdańskiego. ską.. 

natu, od czego. stro.na Po.lSka ro.zPo.czę
cie rGzmów uzależniała. W Gdańsku 
ocenia się Po.djęcie pertraktacyj w tych 
warunkach jako ko.mprGmis, daleki od 
stano.wczej akcji, jakiej od rządu pol
skiego. o.pinja po.lska się dGmaga. 

W pGlskich kołach go.spodarczych 
w Gdańsku daje się wyraz przeko.na
niu, że grubym błędem będzie, jeżeli 
w pertraktacjach o.dstąpi się o.d wysu
wanych żądań i nie wyciągnie się prak
tycznych ko.nsekwencyj z do.świad
czeń, zro.bionych na błędnem uregulo
waniu sto.sunków z Gdańskiem. (p.) 

Wysoki Komisarz Ligi 
będzie inłerwenjow'ał 

br., t. zn. o.d chwili zdewaluo.wania I likwidacji ko.nfliktu Gdańska z Po.)-

godzinach południo.wych z kół zbliż 0.- Na czele delegacji po.lskiej, która Wiado.mość Q ro.zPo.częciu pertrak-
nych do. gdańskich czynników urzędo- prowadzić będzie pertraktacje, stać bę- tacyj z Po.lską przyjęto. w Gdańsku z G d a ń s k. (Tel. wł.). Biuro wyso
wych ro.zeszła. się wiado.mo.ść, że ko.n- dzie minister pełnGmGcny p. Ro.man, dużem zado.wo.leniem, jako. pewną za- kiego. komisarza Ligi Naro.dów komu .. 
nikt po.lsko-gdański zostanie niebawem Po.seł R. P. w SztGkholmie, który w powiedź wyjaśnienia sytuacji. Zau- nikuje, że wysGki komisarz Ligi Naro
zlikWidowany przez po.djęcie rozmów śro.dę w go.dzinach PGPGłudniowych waża się jednak, że przyjęty zo.stanie dów p. Lester Po.wrócił do. Gdańska. W, 
z rządem polskim. Jak dalej info.rmu- przybył już do. Gdańska. Tak brzmią warunek senatu, który do.magał się ko.ł~C: zbUźo.ny?h. do.. WYSOkiek~o.kko.m~
ją, w najbliżsżych 'go.dzinach oczeki- infGrmacje. pro.wad'zenia ro.zmów w Gdańsku. _ sarJa u zap~wmaJą, ze. ~YSo. ~ o.mI
wać. należy co.fnięcia zarządzenia se- Dzisiejsza prasa gdańska w tym Również pGwszechnie spostrzegają, że sarz bez. w.nlOsku.z c~YJeJko.lwl~k stro.
natu Q o.twarciu granicy celnej. Rów- względnie infG·rmacyj jeszcze nie przy- do. pe~traktacyj rząd Po.lski nie przy- ny podeJml~ kro.kI, a~eby zmmllć s.en~t 
nież niezwło.cznie ro.zpoczęte będą per-I nio.sła. Jedynie Po.Po.łudnio.wy "Dan- stępuje w óko.licznościach, w jakich wo.lnego. ~lasta Gd~nska do. C'~fmęclllo 
trak tacj e, które 'mają załatwić wszyst- ziger Vorpo.sten" pod nagłówkiem "Od- to., według poprzednich zapo.wiedzi, na-l p~łnomocmctw, 1!dzlel~mych. malegal-
kie kwest je sPo.rne, Po.wstałe między prężenie w sto.sunkach polsko - gdań- stąpić miało.. Pertraktacyj nie Po.prze- me prezydento.WI GrelserowI. p) 
Polslp~ a Gdańskiem od dnia 2 maja ski ch" do.no.si o zamierzo.nej prędkiej dza co.fnięcie wszystkich zarzę.dzeń se-

• , , , 
ez za ae op r s a. 

Polska opinja pubUczna jest graniem rządu polskiego na lwłoke w sprawie konfliktu 
z Gdańskiem bardzo zaniepokojona 

Gdy w roku i923 polskie minister- nicznych Rzeczypospolitej był - naro- gdańs-k() - polskieg(), którego sprężyn Nietylko. wobec społeczeństwa wła-
p o z n a. ń, 7 sierpnia. go. było. to. że ministrem spraw zagra-I zek w chwili ()becnego napręienia wie'f.kie. 

stwo spraw za,g-ranicznych, reprezenŁo- dowiec. . wiadom.o, gdzie szukać, stłumić swój snego. (prasy polskiej), ale i wobec gIo
wane w Genewie przez ówczesnego k.o- Obóz narodowy jest do takich czy- stosunek krytyczny do polityki rZądu wy senatu gdańskieg.o prze.dstawiciel 
misarza generalnego. Polski w Gdań- nów niezdolny. StWierdzamy to. nie na polskiego w tych dziedzInach, by do.- rządu polskiego. zapowiadał u.życie 
sku LeGna Plucińskiego. staczało przed jeg.o pOOhwałę, lecz jak.o rzeczsam.o znał Gn w sWym wysilku nazewnątrz przez Polskę Ś r o d k ó w dl z i a ł a-
f Grum Ligi Narodów walkę () utwier- się przez się rozumiejącą. wzmocniena ()d wewną.trz. n i a. które złamią. opór Gdańska; tym-
dze-nie zasadniczych naszych Jjraw w Wiadomo, ja·k odn.osimy się kry- Ta w obliczu konfliktu gdańskieg.o czasem w dalszym ciągu w.ojuje sir; no-
WGInam mieście, część prasy oolskiej, tycznie do. zŁudzeń obecne.go. rZą'd!u pol- dalek.o J)<)S!unięta powściągliwość .obozu tami względnie rozmo.wami. Przedtem 
dziś zaliczająca się do oboz.u "sanacyjne- ::>kie,g.o na punkcie Rzeszy Niemieckiej narodoweg.o nie m()ż-e nas jednak po- podkreśl.on.o słusznie i stano.wcZ(), że 
go". z warszawskim . .Kurjerem Pora.n- oraz do taktyki jegQ, stosowanej do- wstrzymać od! dania wyrazu trosce, CZy, ko.nflikt ujawnił się wyraźnie jako za
nym" na czele, stanęła )awniA po :;t1'o-l t.ychcza.6 w.obec Gdańska., czerpią- pOlityka polsk.a nie stacz·a się w teJ teJl'::!' r o l i ! y c Z 11 y, teraz znowu, ja
l'.ie Gdańska i popierających 'gO Nie- Cejro w Berlinie swoje natchnienia. s-prawie zn.owu na tory fałszywe, czego }' L\:Ju:- :::iQ ;,Iero·'r'.ało ,i'stecz, cofajac się 
miec. Motywem tegO ~zynu haniebn.. Niemniej uważaliśmy za ",wój obowiq,- koszta musiałyby dla Polski być bardzo na platformę l!PO.ru, jakoby tylk.o o 
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"zwolnienie przez Gdalisk pewny~h to- , 
warów oel cła.". 

Ogran ic zamy się narazie do stwier
dzenia faktów i zaznaczenia z naci
skiem, że polska opil1,ia publiczna Jest 
graniem rządu polsl\iego na zwłokę 
bardzo zaniepolwjona, Bo wie do
brze, że hitler'owcy g-d-8l1SCY tę metodę 
p-olity<:zn,a rządu polskiego zrozti,mieją 
t y liko iako słabość i pój.dla. tern śmielej 
i szybciej naprzód po drodze emancy
powania się zpod polskiej suwerenno
ści go.spodar<:zei, 

Z dnia na dzień Gdańsk stwarza 
fakty nowe: urzędnicy celni gdańscy , 
nie dopuszczają, do urzędowych czyn- ', 
r:ości ' polskich inspektorów celnych, 
Jak to było ba dworcu towarowym 
przy wyładowaniu młocarni. dostar~ 

, czonej z Prus Wschodnich. Sądy gdan
skie skazują, na wysokie kary od 300 
do 1000 guld, grzywny lub 15 do 60 dni 
więzienia drobnych przekupniów pol
skich z Pomorza za rzekomy szmugiel 
waluty gda1'lskiej. Skazano 6 osób. m. i 
niej. MaJ..jannę Szyma11ską, matkę 
5-ciorl1!"a droblwch dzieci, będącą. w 0-
statnich dniach cią,ży. Zaraz po roz
prawie osadzono .ią w więzieriiu na 15 
dni, pon1eważ> nie mogła usiścić' 300 
guld ' grzywny .. , 

rfo oc~ywiście ', szczegóły, Składają, 

• 

się one jednak na obraz jednolity i l traktaten'ł WW1I' Uw , II n.J-gdań~ 
harmonizuję.cy z z'asadniczemi posu- ską umową ~ 
nięciami senatu gilańskiego, godzące- Dlatego z troskę. g·łębok.ą. pytamy: 
mi w prawa Pols~i, zagwarantowa~e c o z r o b i r z ą. d p o l s ki? 

"Wypędzie z Gdańska 
dzisieiszYEh władców" 

Zn€f,mienH,e (Jlosypism anglel skich, francuskich i' polskich 
o konflikcie Polski ~ Gdańskiem 

W a r s z a w a. (Tel. wl.) Niezależn.a. 
prasa warezawska , zwraca uwagę, że 
stylizacja komunikatu o nocie polskiej 
wykazuje, że- "sam, przedmiot zatargu 
z Gdańskiem został w nim mocno ... 
streszczony" - ' do zarządzenia "o zwol
nieniu od cła pewnych towarów" -i 
wskutek ~go przedmiot sporny wo
becnym jego ujęciu wyglq,da zup-ełnie 
błaho. 

. ~Jeże1iby$my __ nie umieli wYciągną.ć 
zrozwoju~ałej . dotychc~asowej :poli
tyki gdańskiej należytej kon~ekwencji 
- pi-sze, "I\urjer WarS1:awski" - mu
siałoby to ludzi prz-ejętych myślą pań
stwową, głębolm zatroskać o naszą. ~d()l-

ność do należytego postawie-q.ia pol
skiej polityki b"ałtyckiej wogóle." 

Również prasa francuska w dalszym 
cią.gu inte.resuje się sprawami gdań
skiemi. J ednoż pism francuskich uwa
ża, ż-e Polska powinna wprowadzić zło
tego zamiast guldena i połę.czyć ściśle 
Gdańsk z Polską. 
-LondYIlskie pismo ,' "Manchester 

Gwardjan" wyraża przekonanie, że , 
nadchodzi moment, aby przy poparciu 
Ligi Narocfów wypędzić z Gdańska. dzi~ 
siejszych władców. . 

Podobne stanowisko za}lnuje taRże 
ofiej-alny organ francuskich kół poli
tyęzn~ch "Temps". 

• 

Zgon , 
jugosłowiańskie:go ge'Herała 

80 f j a. (PAT). Generał rezerwy Ni
kiforow, były generalny inspektor pie-
choty, a następnie minister wojny W 
latach . 1911-1913, zmarł w wieku 
lat 77. 

Nowy rekiord świata 
TO ,k i o, (PAT) Na eliminacyjnycn 

zaVvodJaeh' pły\Vackichprzedl meczem 
Japonj-a - St. Zje'dnocz.one, ' Negilrrri 
ustanowił nowy rekord świata " przehy
widąc 400 mtr. w czasie 4:40,8 stylem 
dąwolnym. 

Z powodu ', 
u·wJaczaiące] karykatury 
T o k i o. (Tel. wł.) ' Radca ambasa.

dy amerykańskiej wyraził zastępcy 
ministraspł'aw zagrahicz:nY'ch S-z~ge
mitsu ' ubolew3Jnfe z powodU uwłac-za
ją:cej cesarzowi karykatury; .i aka ' uka .. 
zala się w jednem z 'ameTyKańskich 
czasopism. ' 

Krążownik ame'ry:kan~ki : ", 
płonie 

, , 

WOJ nnvw Włoszech 
. Quin'ey.(PAT.) Na nowym krą;. 
żowniku 'amerykańskim "Quiney'~ w 
hali mas-zynwybuchł gr.ozny' poża.r.~ 
Krą.zowl'lik ten, który znajduje się ().; 
becnie w porcie Quiney, spuszczcmy:zQ
stał na. wodę zaledwie przed dyvoma 
miesiQJCami. ,.Wyporność tego . ,krążow.; 
nika wynosi 10 tys. ton. Jest , on u~ 
Zbrojony w 9 armat S-calowych. Bu
dowa jego kosztowała 8196 000 doła~ 
rów. 

Atakiem lotniczym przy użyciu gazów łzawiąCYCh i trujących rozpoczną Włochy woJnę 
., " Przyg1011owania obronne Abisynji - Maski g.azowe z Niemiec ' 
San Remo (PAT) Agell<lja Ste

fan i dlonosi: 
Wiadomość o' mobilizacH dywiz.ii 

pieehoty "Cosseria" wywołała duży en
tuzjazm w mieście, Domy zo tały przy
brana flagami. Na muraeh poroZlkle ,ia
no olbrr.ymie plakaty, sł,awiące Musso
liniego. armię i c zarne l\oszule. Lud
ność licznemi pochodami przedefilo
wała przez ulice miasta do pomnika 
poległych w czasie wojny, Sekretarz 
federacji 'fa szystowskieJ i p·rezes sekcji 
b. l~o·qIbatą.ntów wygłosili ' przemówie
nis" kt.óre ',w:vwoł.ały ~, o.lb-rzytnJ : 1:m tlL:-, , 
zją.zm. ':C N '- ~ l'" _ .. . ':'.0 ,"'J.: ~~' :." 
, PodQbne ' manifestacje , (xl:byl:y się..)\7" 
Impęria, Ventimiglia, Bordighera oraz 
w wi€lu innych miejscowościach, g.dzie 
ludnooć i czarne koszu.le wznosiły o~ 
krzyki na <,l~e'Se Mussolinieg-Q i , włnie
rzy, zmol)iliżowanych , do Alryld 
wschodl'lie,i. 

W Asti wiadlomość o mobilizacji dy; 
wizji "Assietta" wywolała również ży-
wiołową. manifestację. . 

L o II d y n. (Tel. wł,) Duce zamierza 
l'()z})Ocz~ć wojnę z Abisynją wielkiem 
atakiem lotniczym. 400 samolotów 
wojskowych ma być skoncentrowa
nych we wschodnio-afrykallskich ko
lonjach włoskich. Wyrażają, pr~ypu
szczenie tu" że plan kampanji wojen
nej przewiduje użycie najpierw bomb 
z gazami łzawią,cemi , a następnie, jeśli 
zajdzie potrzeba, z gazami trującemi. 

R z y m. (Tel. wł.) Prasa donosi o g~ 
rl}-czkowych przygotowaniach wojeh
nych w Abi,synji. Ćwiczenia wojskowe 
odbywają się we wszystkicl'l punktach 
kraju: Biorą w nich udział zarówno 
wojskowi, jak i obywatele cywilni. Za~ 
rzę.dzono nową dyslokację wojsk. Zda. 
ni.em prasy wloskiej, która wnioskuje 
na podstaWie koncentracji wojsk w A~ 
bisynji, AbisyńCzycy obawiają się prze~ 
dewszystkiem ataku włoskiego od 
strony Ery treL W klasztorach Gon
daru zabarykadowali się mnisi i, za
mierzają ogłośić wojnę świętą., celem 
obrony starożytnych relikwij w razie 
ataku Włoskiego. 

L o n d y n. (P AT.) Agencja Reutera 
donosi: 

Do stolicy Abisynji przybył rzeko
mo transport 3000 masek gazowych z 
Niemiec. Oczekiwany jest dalszy trans
port 20,000 masek. 

Lord Cecil naw,ołuje Anglję 
do gry w otwarte karty 

L o ud y n. (PAT). Lord Cecil w li
ście do redakcji "Times'a" wzywa rząj 
angielski, by wypowiedział się wyra.ź
me, jak zamierza zachować ' się w kon
flikcie wło'3iio--ahiSyflsl{im. .Zap-ytuje 
on, czy rzę,d angiolśki dał wYraźnie do 
?rozumienia. innym rządom, Że Wielka 
Brytanja jest skłonna wzi~ć udział w 
akcji ' zbiorowej, na poustawie statutu 
Ligi NaTodów. 

Poseł grecki ponłis ' arbitrem 
VI' sporze włosko '. ' greckim 
p a ryż. (PAT). Premjer L8.v'aJ. wzy

jQ.ł greckiego posła !It ~. ~ 

PrzypuszczajQ" iż Politis poinformował 
Lavala o swych rozmowach, dotyczą
cych wznowienia prac komisji kon
syljacyjnej włosko-abisyńskiej. 

Przewidywany, jako kandydat na 
stą.nowisko piątego arl,)itra Politis, po~ 

rozumiał się w tej sprawie ze swym 
rządem, Mianowanie superarbitra na
leży do dwóch arbitr6w włoskich 
i dwóch arbitrów abisYl'ls,\{ich, którzy 
jednakże nie wy~naczy1i daty wspól
nego zebrania w tym celu. (Havas). 

W,a'żne ó'rzeczenie 
W g·rach I,oteryjnych 

War s z a w a.. (Tel. wl.) Izba kar
na Sądu Najwyższego ogłosiła cielca
We orzeczenie o grach loteryjnych. --; 
Zarząd jednego Ze stołecznych towa ... 

KOmUn-IS'C'I- obrZUCDlllD rzystw dobroczynnych został ukarany 
za urządzenie loterji bez ze'zwolenia 
państwowej loterji. Ukarami wnieśli 

postument Hussol,On,Oego zgołDłem,D ,DaJ-am,· skargę kasacyjną, powołując się na ' tą., 
, ~e, zorganizowana pirze~ n.ich ' gr~ loj;e,;, 

, ' ... ryma była pOZbawiona 'C,ęch ,haiard-Ji, 
ZaJście ";'ydar~1ilo się iła wYstau.<ie świaUlwej w Bruks~'l.t' I albowiem wszystkie losy 'wyg-ł'.l~;\Vp,JY,. 

Ę;ąd , Na;1wyżs-zyo te,gr ~,ęta!,l:q"f:i-l?~a !,nie 
B r u k s f' l a. (PAT), Grupa komu- Między napastnikami a służbą wy- ' podzi~lił 'i .f)Tze\d; że brak p1.'Z-e-gFany-eb 

nistów wdarła się do pawilonu wlo- wiązała si~ bójka na pięŚCi, której kl'eS nie p ozbli-wia· loteTji <;ech gry hazardo
skiego na wystawie światowej i WŚl"6d położyła policja. Wśród aresztowanych wej, która jest uregulowanaprzepisa,.: 
okrzykówantywłoskich obrzuciła sto- komunistów znajdował się deputowa- mi , 1lcstawy karno~są.dowej. (w..) , ' 
ją,cY ,tam :postume.nt Mussoliniego zgni- IW Lahaut, który był organizat()l['em 
łemi jaj-arili. ,,". tej ma.nifestac~i. ' ' , ,~ 

• 

Rewolta ' komunistYfloa w ,Breśde 
Cze,l"U'oJ'l,e elementy usilowall/ opanować kos~a,ry 'wojsk ko
lonjalnl/,ch - Nowe stm·cia ~ policją - Interwencja wojska 

Qfia,'Y rewolty 

"T. li 1.0 n (Ta1.wL). Również wcz~c I wać preJekturę morską, lecz zostali rvz
raj doszło d.o powa.zllyąl z~b-urzen. proszeni przez marynarzy i żandarmów. 
Demonstt~ancI przebIegali 111Iasto z Późno wieczorem przed koszarami 
czerwonemi ~ztan,?8.;rami, ~piewając \ .... ojsk kolonialnych zebrał się tłum 1'0-
"Mlęd~YM,rodow.kę l atakUjąc p~ze- botn i,ków , którzy poczęli wyłamywąć 
Cr:OdUlÓ~~. W lUl~unMtu lokalach. l w kraty. WojS'ko musiało interwenjo
kIlku. ~ma~h wybIto szyby, ",,:,ywazono wać. Około godziny 23 wła-clze opano
d~~":l. I Zrllszczono ~rzlf,dzeme. '!- 0- wały położenie. 
klzy~e:n ,,&,órą, ę.oWl-ety. r~apadll .ko- W szpitalu z'najduje się i3 robotni
n;UUl.8ĆI w Jednej. z. kaWJal'~l na otlce- ,ków, 5 żołnierzy i dwóch żandarmów 
row l poturbową11 lch. Ogołem około ciężko rannycll 
40 osób odniosło rany. I B r e s t. ·(PAT).. Spokój został w 

B r e s t. PAT). Wcz.~~aj w i.eczo- mieś.cie całkowicie przYWi'ÓCOllY. Re
re~ dQszło do n~wych ~a.lsc 1:a ulwach botmcy arsenału przystąpili do pra
mIasta. Robotmcy USIłowalI opano- cy. 

Bunt załogi parowca 
H a v r e. (P AT.) Załoga parowca 

Tchamploia zastrajkowała. Parowiec, 
na którego pokładzie znajduje , się 800 
pa·sażerów, miał wyruszye do Nowego 
Jorku. 

Strajk na Krecie zakończony 
, A t e n y. (PAT.) Strajk robotników, 

zatru{}nionych w winnicach, który był 
jednym z powodów ro,zruchów na Kre
cie, zakończył się , kompromisem w 
spra",wi,e płac. Na wyspie panuje zu

-
Podróż "Zawiszy Czarneg'o" 

w a r s z a w a. (PAT.) Harcerski o
kręt szkolny "Zawisza Czarny" po 
pr~ybyciu do Antwerpji zwolnił załogę, , 
ktorej członkowie zwiedzili miasto. 
Następnie cała załoga udała się na 
międzynarodową wystawę do ,Brukseli. 

Obe'rwanie się chmury 
w Ameryce 

N o w Y Jor k. (PAT). W stanach 
Wisconsin i Minnesota nastąpiło pelny spo~ój. 

• gwałtowne oberwanie się chmury.- W 

Kandy,d,at republ'l"kan'sk"1 zachodniej ez~ści stanu Wisconsin 
znaczne obszary stoję. pod wodą.. 

--ZWYC"lęz·ył , Mosty zostały zniesione. a fei·niyw 
znacznej części uległy eniszczeniti. 

N o w y :- o rk. (PAT.) W ,Pi'crviden- Wielu , mieszkańców' pozostało ' bez ' da
ce w stanie Rhode Island w ,wyborach chu ną.d głową, ' Szkody materjalne są. 
uzupełniających. o~ni~sł ~Wrcj·ę8two znaczne, Ofiar w ludziach, według do
kandydat repubhkansk,l, ktory uzyskał tychczasowych wiadomości, jest 11'ic-
większość 13.000' glósow nAd kł1lldyda- ł w.i-ele. ' ,,' " : " 
tem słroImietwa demokratycznego. " , ł _ _.. s , 

Program pobytu m'i,". ~'B'eeka 
. ,W Fi1nlandji' 

War s z a w a. (Tel. wf). Pobyt m{ą' 
Becka w Finlandji potrwa trzy dni. 
Piel*Wszego dnia minister złoży wie
niec na grobie Nieznanego Żołnierza, a 
wieczO'I'em będzie podejmowany przez 
prezydenta Finland.ii- obiadem. W nie
dzielę będzie gO'ściem Jacht~Klub1l, 
który urzą.dzi tego dnia. regaty w opęe
ności ministra. Ostatniego wreszcie 
dnia polski minister spraw zagranicz
óych przeprowadzi rozmowy politycz
ne z finlandzkim kierownikiem tego 
resortu. (w) 

Wyjazd 
spol1owc,ów-akademików 
Wa. ·rszawa, (PAT) Wc,zorai () 

g<ldz 7 rano w.yjechał.a do Pesztu na 
międzynarodo~ve igrzyska al,ademickie 
pierwsza gr·upa naszej reprezentacji. 
Reszta wyjedzie z Warszawy w dniu 
i3 b. m, ' 

W s'kład grupy pierwszej \'1'es z1i wio
ślarze, pływacy, tenisiści, drużyny gier 
sportowych oraz trójka leldwatletów: 
\iValasiewiczówna. Cejzikowa i Lokaj
ski. 

Obrady polsko-bułg.arski·ego 
porozum'ie!niap-rasowego 
S o f j a, (PAT). Rozpoczęły się w 

Warnie obeady porozumienia prasowe~ 
go polslw-bułgarskiego, 

Polski komitet porozumienia repre-., 
Z€ntowanY jest przez 10 pol skiCh clzien
nikarzy'- , z rec1al{torem BeauPl'e na 
czel~,,", ' , " 

Delegacja polska, ktÓra brała udział 
w uroczystościach poświrSeeni'a poumi
ka-inam;oleum \Vładysława ''\iVarneń
czyka,była bru;dzo Serdecznie i góśCin
nie witana przez dziennilmtzy. ' władze 
i ludność bułgarską, DzimmikRr7,e pol
scy bylf ob,'cni na przyj ęciu w :pałacu 
w Euxinogradzie: Cz}onków,ie deJ'egacji 
pol$kiejZO&t-a.li przedstawieni królowI. 
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Księża na cenzurowanem 
cadyki w dYD1ach kadzideł 

~ Z~~s~i~ ~!~~I:a~?~'~ ś~ 
_ (KAP). Ojciec św. przyjął na audjencji 

w Castelgandolfo pielgrzymkę pol· 
skich sióstr św. Rodziny, które pod wo· 
dzQ. S. Euzebji wracają. do Polski. 

Powi'eść polska na ślepym torze 
Nie wszyscy wprawdzie czytający 

codziennie gazetę czytają od czasu do 
cz~u i książki, lecz ci. którzy biorą do 
ręki naprzykład powieści współczesne. 
zwłaszcza nasze rodzime, pOlskie po
wieści, zauważyli zapewne, że w ksią,ż
kach dzisiejszych jest mowa i o leka
rzach, i o inżynierach, i o handlarzach 
(żywym towarem zwłaszcza) i o robot
niku, a ostatnio modnym st~ł się ,,kry
zysowy" mIeszkaniec wsi, jeno jednej 
postaci dziwnie jakoś brakuje w kle
conym obrazie współczesności. 

Postacią, tą, usuwaną może nleśwla
do~ie, raczej jednak rozmyślnie, jest 
kSlą,dz, kapłan katolicki. 

I chociaż tyle tomów •• nowości" 
beletrys.tyczny.ch OPUszcza prasę, nie 
spot~cle w nIch .bohatera-kl':iędza, na
wet Jego sylwetkI. Owszem, w niekt6. 
rych powieściach, np. "Dnie i noce" -
Dąbrowskiej, wprowadzają autorzy dla 
dekoracji, dla wypełnienia luki w fa
bule, dla zjoła innego celu osobę księ
dza, poto mi:'Lnowicie n'ajczęściej. aby 
go podchwYClĆ jako epigona wymiera
jącej tradycji, niby lednego z ostatnich 
czarnych Mohikanów. 

A przecież - mimo wszystko. mimo 
żydowskiej mody - kapłan jest tak 
zespolony już nietylko z życiem 'reli
gijnem, lecz w dużej mierze i życiem 
społecznem, z rzeczywistością. polską, 
którą. tak stale "odbronzowują" wła
śnie szukający poklasku i recenzyj 
"Kurjera Porannego", modni. ba! lau
reaci-powieściopisarze. 

A przecież księża, spychani podstęp
nie, a wytrwale i konsekwentnie do 
roli "niebłagonadiożnych", do sfery 
zacofańców a w każdym razie niewy
godnych świadków kiełkującej nie
~mi.ało - narażie! - "nowej" formy 
zycla w Polsce. dali - bądźmy szcze
rzy i prawdomówni - podstaw~ naszej 
kulturze narodowej; księża pierwsi 
niecili oświatę, pi&ali książki. uczyli 
czytać, kazali i każą kochać dobrą 
ksią.żkę. 

. A przecież księża stworzyli cenne 
teraz w Polsce bibljoteki i byli opieku
nami wogóle nauki i sztuki, jej współ
twórcami, apostołami. 

Nic dziwnego przeto, że pisarze na
prawdę o wIelkich umysłach i charek
terach nie zapomnieli o księdzu w 
swych dziełach. Wspomnijmy choćby 
wieszczów Polski, czy epików, jak SIen
kiewicz, nie mówiąc o plejadzie innych, 
którzy za honor, niczern noble,sse oblige 
uważali osobę kapłana w akcji powie
ściowej, szerząc w ten sposób - ustami 
swych bohaterów w sukniach duchow
nych - zdrowe zasady moralne, ideały 
społeczne, patrjotyczne myśli. 

Skoro atoli obecnie sami kapłani, 
oczywiście specjalnie uzdolnieni, mu
sieli wypuścić pióro z ręki, aby bronić 
ołtarzy w koście,le i do nieio ludzi pro
wadzić poprzez konfesjonały i ambony, 
wszyscy krótkowzroczni i zawistni pi
S(trczykowie uderzyli zgodnym chórem 
Watermanami w bębny z płacht bru
kowców (made in Nale'wki), że czas 
wyeliminować z życia kulturalnego 
"obskurantów", albo inaczej "czwarty 
zabór". 
Jesteśmy właśnie u źródła ignoro

wania w osłatniem piśmiennictwie 
J)'Olskiem księży, często w kulturalnej 
formi.e umyślnego zapomnieni-a. a je
szcze częściej w sposób przykry i wy
raźnie ubliżający. 

I wcale nie tłumaczy powieścio
pisarzy ta okoliczność. że nie znają 
może księży na tyle, aby mogli ich 
wpl'owa.dzać do s\vych dzieł, że miano~ 
wieie nie interesują· się spra-wami du
chowemi, zagadnieniami religijnemi, 
że o t:'-Th spl'awach mfIczą. uparcie -
boć serjo inteligentny autor nie. wytłu
maczy się ze s,vego ubóstwa wewnętrz

dowolić wybujałą wyobraźnię żą,dnych . kach I cierpieniach, zmieniały godziny 
sensacJi. ° istotnych wartościach kul- nudy na chwile rozkoszy .. , napełniały 
turalnych tandeciarskich książczyn - dobremi i szczęśliwemi myślami" (1. 
szkoda mówić! Moszczeńska). Otóż tych skarbów nie 

Nie dziw! Wszak pionierzy kultury 
ducha - są "na cenzurowanem". Na
tomiast specjalnemi względami cieszą 
się i pisarze i bohaterzy z ghetta. Ghet
to (czyt. bagno żydowskie) - to jakby 
le dernier crl du mode - ostatni krzyk 
mody w bele.trystyce. 

znajdujemy w szmoncesowe.j literatu
rze, tak, jak nie znajdziemy krwi pol
skiej, bohaterskich kości na żydow
skich cmentarzach .. , 

Tak! Ginie w literaturze ksią,dz, sy
nonim dobra i prawdy. ginie w niej to 
wszystko co buduje. podnosi, uszla
chetnia ... 

Rodzi srę wlę~ pytanie.: doką,dże ten Dlatego czas ostatni. by skierować 
zastraszający.obJaw będzle tolerowany naszą powieść z toru ślepego. t. zn kos
prz~z czytelmkf>w?! Czyteln!~ów Po: mopolitycznego - recte żydowskiego, 
lak?w I kat?Iikow. k!órzy ongls szukall na chlubne tradycją rodzime. narodo
takIch kslązek, aby lm one "malowały I we, polskie, szczytne, przejasne szlaki. 
cuda i piękności przyrody, wspierały 
w trudnościach, pocieszały w smut- JACEK PRZYGODA 

Opera na wolnem powietrzu 
Zawody str~eleckle podc~as "dni gór"' - W piątek "Halka" 

Przemarsz kape1i gÓl'al:>kiej na tle hDtelu "Stamary" w Za:kopanem w dniu rozpo 
cz~cia "Tygod/nia Gór", 

Z a k o p a n e, 7. 8. W dniu 5 bm. 
na zawod2ch strzeleckich zespołowych 
(po 5 osób) I miejsce uzyskał zespół 
Bielsko, II Zakopane. Pozatern brat y 
udział zespoły: Limanowa. Turka, Cie
szyn, Gorlice, N. Targ i N. Są.cz. 

W zawodach strzeleckich indywid. 
o tytuł .,Mistrza Śwj~ta Gór" I miejsce 
zdobył Kazimierz Rzepka z N. Targu, 
II Kazirn. Szarecki z Bielska, III Jan 
Chwastowicz z Gorlic. 

W trójboju lekkoatletycznym I m. 
zajął Galica Mieczysław z Zakop., II m. 
Czerny Stan. z Gorlic. 

W wycieczce na Giewont w ramach 
"Dni Gór" wzięła udział rekordowa 

ilość 400 osób (50 osobom odmówiono 
udziału z braku prz,ewodników). 

Dla. uzyskania wygodnego połącze
nia z okolicami Zakopanego z Poroni
na do Zakopanego odchodzi dziennie 
7 pociągów specjalnych. 

\Vieczorem Ha stadjonie odbyła się 
'Wieczornica, w której wziął udział ze
spół Reg'~ OllU Huculskiego. Zespół ten 
wyróżnił się świetnie wykonane mi tań
cami huculskiemi. 

W pię,tek. 9 bm .• na stadjonie zosta
nie, odegrana przez zespół opery war
szawskiej pod dyr. T. Mazurkiewicza 
opera "Halka". 

Otrucie księdza przy ołtarzu 
Jakaś ,;Ibrodnic~a ręka 'WsI/pata tru,ci,;lł'ty do kielicha, 

, użl/'u:anego pr,;ly ms~y śle. 

R z y m (Tel. wł.) O niezwyklym 
wypadku świętokradztwa. jaki wyda
rzył 8ię w katedrze w Cremona, dono
szą tut dzienniki: 

Celebrujący sumę prałat Stuani do
stał nagle bolesnych kurczy po użyciu 
wina podczas Komunji św. Kapłan zo
stał poddany badaniom lekarskim, 

T tlJ~gler - hitlerowcem 

które stwierdziły, że jest on zatruty 
cjankali. Jakaś zbrodnicza ręka wsy
pała truciznę do kielicha używanego 
przy mszy św. 

Aresztowano dwie osob, podejrzane 
o dokonanie tej strasznej zbrodni, któ
ra wśród wie.rnych niezwykle wywar
ła silne wrażenie. 

nego i schlebiania niskim instynKtom War s z a w a (Tel. wl.) Donoszą z 
czytelnika. z naśladowania zdegenero- Pragi: Według posiadanych tu in for
wanych pisarzy Zachodu. I macyj, pochodzących ze zródeł bez-

Chociaż, pra\\ dę powiedziawsz:,-', to wZ3lędnie wiarogodnych, Torg'ler, by
napl'zyklad \Ve Francji coraz częściej ły komunistyczny poseł do parlamen
trafiamy w beletrystyce na księdza, tu, głośny z procesu lipskiego o podpa
nawet u autorów protestanckich. Po- lenie parlamentu Rzeszy. przechodzi 
dobnie rzecz się ma w Anglji i gdzie- obecnie w Bernau kurs przeszkolenia 
indziej. dla przywódców narodowo-socjali-

10 ofiar katastrofy 
w kop.alni 

Berlin. (PAT). Według ostat
nich oficjalnych danych w katastrofie 
na kopalni bazaltu w Zł<>tej Górze u
traciło życie 10 osób. 

Tymczasem u nas moda na "repor- stycznch w t. zw "Reichsfuehrerschu
taże". często gęsto fikcyjne ("Grypa le". 

Bruening 
je~lie dłJ SI. Zjednoczonych 

szaleje w Naprawie"), w których zohy- Jednocześnie TorgIer pracuje nad P a ryż. (PAT). Były kanćlerz 
d~a się wszystko . i ws~ys~kic?, nie dziełem, ~śwletlającem jego przejście Bruening. który o-d czasu ustapienia 
wtem dlac.zego, czyzby w lmlę mezdro- od ~omuDlzmu do - narOdowych so- mieszkał przeważnie w Holand.ii i \Viel-
wego realIzmu?", cjahstów. ł klej Brytanii w sierpniu ma rzekomo-

Jednocześnie apoteozuj~ stę defrau- Widać, t.e i w Niemczech powstają udać się do Stanów. Zjednoczonych, 
dacje, bluffy itp. heee. b)'l~ ą1ko.. uw&!'te! lUłf.e... brygady! edzie wygłosi szereg odc~ytó'W. 

W Bolszew Ji rozstrzelano 
g-OSÓb 

M o sk w a. (PAT) Ta Uralu w Ni~· 
nym Tagilu wvko-nano- wyroki śmie.rci 
na 6 osobach, skazanych za zabójstwo 
literata Rykowa i sedziego- śledczego 
Kieduna. VV Tomsku sad skaz.ał na roz
strzelanie 3 kolejarzy, o-skarżo-nych o 
masowe odcinanie gumo-wych części z 
hamulców automatycznych dla sprze
daży ich na wolnym rynku. 

Metody 
"Viilkischer Beobachter" 
Miasto WatYkańskie. 

(KAP). "Osservatore Romano" ogł:'Lsza 
oficjalne oświadczenie, które brzmI: 

Wychodzący w Berlinie dziennik 
"Volkischer Beobachter" w numerze z 
dnia 31 lipca 1935 r. ogłasza na pierw· 
szej stronie wielkiemi literam! n~st't 
pujące tytuły: "Reprezentancl LItWl· 
nowa i Papieża pracują nad restaura
cją. Habsburgów", "Rokowania o ko~. 
kordat między stolicą. świętą i ROSJą. 
sowiecką" · 

W dziejaCh plotek dziennikarskich 
wymysł "Volkischer Beobachter" jest 
rekordowym i okazuje, jak śmieszne
mi metodami usiłuje się w pewnych 
kołach Niemiec wywierać wpływ i pod. 
judzać opi nję publi cznę, przeci.w stoli
cy świętej. 

151 tys. inwalidów 
wojennych w Polsce 

War s z a w a (Tel. wI.) Według o
statnich danych Głównego Urzędu St,a. 
tystycznego w roku ub. zarejestrowa
nych było w Polsce ogółem 151.914 in· 
walidów wojennych, których upraw
nienia określone zostały na stałe. 

'V liczbie tej znajdowało się 89.776 
imvalidów, których utratę zdolności 
do pracy określono na 15 do 44 proc., 
24.827 inwalidów o utracie zdolności 
do pracy w granicach od 45 do 84 proc, 
2.033 od 85 do 100 proc., oraz 35.278 
inwalidów o utracie zdolności do pra· 
ey niżeJ 15 proc. przyczem tej ostat
niej kategorjf nie przysługują, zasiłki. 

Ponadto zarejestrowanych było 
19.717 inwalidów. których uprawnie
nia określono tymczasowo, wtem 
3.647 o utracie zdolności do pracy ni. 
żej 15 proc" 13.520 - od 15 do 44 proc._ 
2.250 - od 45 do 84 proc., oraz 300 -
od 85 do 100 proc. 

Minister spraw zagranicznych Abisynji 
zaprzeczył pogłoskom o dostawie broni i 
wysłaniu misji wojskovrej japońSkiej do 

- Abisynji. 

* Wczoraj w Sztokholmie odbyło się zam
knięcie zja.zdu starszego hercerstwa. Na 
stadjonie przedefilowało przed Baden-Po
welem 3.000 skautów reprezentujących 26 
organizacyj narodowych. 

Po połUdniU w poselstwie poIskiem od
było się przyjęcie na cześć harcerzy pol
skich i skautów szwedzkich. 

* Delegat Ahisyn,ji w Ganewie Hawariate 
przesłał do premj. Lavala depeszę. w któ
re.i składa w imifmiu cesarza poclziękow'l
nie za wysiłki. mające na celu pokojowa 
rozstrzygnięcie !'>POl'U włoqko - abisyń
skiego. 

* Donoszą z G'· ... atemali. że zgromadzenie 
narodowe, z!<odnie z wynikami plebiscytu, 
przedłużyło okres prezydentury generał''l, 

I Jorgc Ubieo do 15 marca 19c13 l'oku. 

* Hiszpański minister wojny Gil RobIe,> 
oświadczył. iż przygotowu.ie liczne refor
my w armji. Pierwsze zarządzenia doty
czyć ma.iE\ obrony powif'tJ'znej l przociw
gazOWf'1 OJ·n:r. ol'!rnn ' wI'i i Illobi li:r.nrji 
armji. 

* Nallla rewizja komisji są.dowej w Bra-
tysławie stwierdziła. że prezes sądu spj'ze
niewierzYł pl)nad 100.000 koron i zniknał 
bez śladu. Za zbiegłym wysłano listy gOli. 
cze. 

* Staly ~rłiS6k.retarz stanu w minister
stwie s-prow zagranicznych W. Brytanji 
sir Robert Vanzittart wezwał do ",i p,h ie 
amba6adora wl,oskiego Gl'anclit' ''Q i zwró
oił jeg<J uwagę na a.ntybrytyJ;,ki e alaki 
prasy włOSkiej, zwłas~cza w dziennikach 
i.!!&pi.ro\V3l!!yd1 pnu ezymrlkd oficjalne. 
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41) 
- Kiedy powr6ci mój jedyny - o

dezwała się znowu - przestanę cier
pieć. On mię uwolni! 

- Jedyny już nie wróci - rzekła 
Renata.. 

- Nie wróci? Czekam na niego 
i widzę już, jak się zbliża. 

- To nie on, bo tamten umarł, to 
jego syn, którego zdaje ci siQ widzieć, 
to syn jego Daniel. 

Obłąkana podniosła głowę. 
- Daniel może być piękny, ale oj

ciec jego Jakób de Maldree jest claleko 
piękniejsz '. Wzrostu wyższego, niż 
wszyscy ludzie, a siły tak olbrzymiej, 
że podniesie łańi:uch, co mojl). szyję o
plata. 

Słowa te mocno roztkliwiły pannę 
de Brucourt. 

Z tego co wiedziała o przeszłości 
p~ni Zofji, jak również zważając na 
mkczemne postępowanie księcia, prze
konywała się, że Besleben ma wtem 
SV{ój interes, by blednę. obłę.kanl! 
dziewczynę utrzymać w okropnym sta
nie umysłu. ale też przekonała się jed
nocześnie, że łagodnością., cierpliwo
ści, łatwoby było uzdrowić nieszczęśli
WQ.. 

A potem dla tej kobiety czuła ona 
instynktownę. sympatję, wszak i ona 
tak samo cierpi, a cierpi z przyczyny 
nikczemnego czynu pana barona. de 
Brucourt. 

Renata nie znała całej okropności 
~brodni swego ojca, a przecież pra
gnQła uzdrowienia pani Zofji, by choć 
w części naprawić krzywdę, jaką. jej 
wyrządził. 

Uzdrowić ją! 
Była to jedyna. jej myśl, kt61'ą za.j

mowała się z taką gorliwością., jak 
planem ucieczki. 

Chociaż nie poczuwała się do wsp6l
nictwa zbrodni, to przecież zdawało się 
jej, że, zawię.zawszy stosunki z panią. 
ZofjQ. i doprowadziwszy rozum obłę.
kanej do normalnego stanu, okaże się 
jeszcze godniejszą. ukochanwo Danie-
la. -- . 

Kiedy się miała oddalić, już posta
nowienie jej było stanowcze. 

Obłą.kana patrzyła na nią. ze smut
kiem. 

Poszła nawet za nią, a kiedy młoda 
dziewczyna ucałowała ją, okazała wiel
ką. radość. 

. Renata odeszła, drzvo..i zostały za
mknięte 

Wkrótce dało się słyszeć pukanie, 
uwięziona chciała się oddalić i skar
żyła się glosem bolesnym. 

- Chciałabym jak najczęściej ją. 
odwiedzać - powie(iziała Renata do 
Aleksego. 

- Jak się pani podoJ)a, żeby tylko 
pana nie było w domu. Ale pani nie 
będziesz mogła zbyt długo opiekować 
się obłąkaną, lepiej więc zrobi~z. gdy 
już nie ponowigz wizyty. 

- Dlaczego? 
- Bo przyzwyczai się do pańskiej 

obecności, a jak pani Odjedziesz, je
SZCze bardziej martwić się będzie i sza-

• •• p.Wlele 

lenstwo jej przybierze niezwykłe roz
miary. 

- Nie rozłączę się z nią.. 
- Mam jednak nadzieję, że chwila 

u-cieczki pani już się zbliża. 
- Nie ucieknę, skoro nie będę mo

gła. uprowadzić z sobQ, pani ZOfji, mo
im obowiązkiem jest pozostać przy 
niej. 

..... Wyprowadzić i obłąkaną,? 
- Dlaczegóżby nie? 
- Czy możesz ję. pani wylecz~ć? 
- Mogę. 
Aleksy spojrzał na Renatę z praw

dziwem uwielbieniem, ukłonił się, ale 
nic nie odpowiedział. 

Młoda dzIewczyna. powróciła do sie
bie pod wpływem nowej myśli i do te
go stopnia była nią. zajęta, że gdyby 
w tej chwilł powiedziano jej, że ma 
wszelkę. swobodę ucieczki, że się może 
zobaczyć z ukochanym Danielem, nie 
zdecydowałaby się, co jej czynić na
leży. 

Myśli te zajmowały ją. nie dlatego, 
ażeby miała obawiać się księcia, a tern 
samem, żeby, sprzeciwiaję.c się mu, 
narażała ojca, którego pragnęła o
szczędzić, ale dlatego, że poczuwała 
się do obowią.zku naprawienia złego, 
które wyrzą.dził nieszczęśliwej jej oj
ciec. 

Jeżeli dzieci sę. odpowiedzialne za 
błędy swoich rodziców, lub też, gdy 
tbrodnie tychże spadaję. na ich głowy, 
obowią.zane są, tak działać, aby po
wstrzymać mściwą, rękę sprawiedliwo
ści. 

Takie przekonania. żywiła Renata. 
Dlatego to właśnie chciała pozostać 

I poświęcić swoje życie na pielęgnowa
nie nieszczęśliwe! obłą,kanej, którą 
książę z każdym dniem popychał głę
biej w przepaść. 

Ale uzdrowić warjatkę nie jest tak 
łatwem zadaniem, bo niepodobna ucie
kać sIę do każdego środka., któryby 
podziałał na jej wyobraźnie. 

Otóż dwom tym kobietom, jednej, 
aby ozdrowiała, drugiej, aby dokonała 
raz. powziętego postanowienia. brakło 
najważniejszego środka ... wolności. 

Renata wiedziała, że Daniel jest ży
jącym portretem swego ojca., pułkow
nilra de Maldree. 

Słyszała o tem nieustannie od sfer
żanta Żabina i nawet czytelnicy przy
pominają. sobie, że Brucourt, widząc go 
po raz pierwszy, krzyknQ.ł z przeraże
nia, zdawało mu się bowiem, że ma 
przed sobą żyjący obraz swojej zbrod
ni. 

- Jeżeli zatem nagle Daniel sŁanął
by przed panią. Zofją. czy to jego zja
wienie nie podziałałoby dobroczynnie 
na jej umysł - pytała sama siebie Re
nata.. Wszak twierdzi, że tylko jej je
dyny, jej ukochany przyjdzie i powr6-
ci jej wolność. Więc i sYn ukoehanego 
człowieka mógłby również przyczynić 
się do jej uwolnienia. 

Na tej to właśnie podstawie chciała 
jak najprędzej wydobyć się z więzie
nia. 

- Muszę naprzód uciec - rzekla, 
ale pod warunkiem, że i pani Zofja 
również ze mnQ, uciecze. 

Zwracając się tedy do Aleksego, 
rzekła: 

- Czy czujesz w sobie dość odwagt 
i w chwili, kiedy oswobodzisz mię, 0-
tworzysz równie i drzwi pokoju, w 
którym mieszka obłQ,kana' 

- Pani chcesz jQ, uprowadziĆ? 
- Muszę koniecznie. 
Aleksy zamyślił się. 
Potem zaś rzekł: 
- Ponieważ pani tego chcesz, u

prowadzimy jQ. z sobą.. 
Napisała list następują.cy: 
"Miej ufność w człowieku, który et 

doręczy ten bilecik. Zrób to, co on każe 
ci u-czynić i nie przedsiębierz nic bez 
jego porady. Renata". 

Chciała jednem słowem przeszko
dzić gwałtownemu krokowi Daniela 
i Żabina, do którego niezawodnie byli 
gotowi. 

Oddała list Aleksemu, mówią,c: 
- Ten bilecik przeznaczony jest 'dla 

człowieka, z którym rozmawiałeś. Do
ręczysz mu go, a skoro przeczyta, po
rozumiesz się z nim nad środkami, 
mają,cemi doprowadzić do pomyślnego 
skutku plan naszej ucieczki. 

Aleksy obiecał dostosować się do 
rozkazu. 

Nazajutrz wiec~orcm ksią.żę Besle
ben mial jechać znowu do opery i kie
dy powóz jego zatrzymał się na rogu 
uUcy Rossini, Aleksy zobaczył zbliź&. 
ją.cego się Żabina. 

Nie mówią.c ani słowa, oddał mu 
Iiet. 

Zaledwie stary żołnierz przeczytał 
wyrazy napisane przez Renatę wydał 
okrzyk radości i skinął na młodego 
człowieka, który stał w pewnem odda
leniu. 

Był to Daniel. 
Pożera on prawie 1Ist oczami, bo u

spokajał go zupełnie, leez 1 zarazem 
przejmował smutkiem. 

Przekonał się bowiem, że Rena~ 
tyje i że ufa mu zupełnie. 

- Czy wyszła zamąż! 
- Za mąż'? Kto'? 
- Panna, która pisała. ten Ust. 
- Przeciwnie, opiera się księciu 

i wcalA nie myśli o oddaniu mu ręki. 
- Dopomożesz jej jednak do wydo

bycia się z rąk Beslebena - rzekł Da
niel do Aleksego. 

- Będzie to bardzo trudne. ale po
staram się. 

Daniel nie posiadał sio z rado§ci. 
Gdyby posłuchał własnego serca, 

byłby uściskał lokaja, który mu przy
niósł tak pomyślne wiadomości i oży
wił nadzieje. 

Więc tym sposobem książę kłamał. 
Renata nie była jego źoną" ale wol

ną., niezamężną. Oczekiwała cierpliwie 
j oczekuje na chwilę swego oswobodze
nia. Liczy na Daniela i żabina, że jej 
dopomogą.. 

Plan ucieczki 

- Co mam czynU, aby się dla pan
P.y Renaty otworzyły drzwi więzipnia ? 
Mów - rzekł Daniel d" Maldree. Za
kraść się do zamku i przesad'?:ić się 
przez mur? 

- Zły środelt. 
Od tego dnia widywała się regular

nie z panią Zofją., już to w swoim po
koju, już to w pokoju obłq.kanej, po
nieważ nieszczęśliwa w jej obecności 
okazy-wała zupełną przytomność umy
słu. 

Aleksy, pod którego strażę. odbywa,.. 
ły się te widzenia, nie przeszkadzał Re
nacie w jej dziele szlachetnym. 

DOf:zło do tego, stopnia, że wybuchy 
szaleltstwa prawie zupełnie ustały, 
objawialy się one chyba wobec okrut
nego księcia, który często odwiedzał 
nie!':zczęśliwą,. 

Rozum jednak nie powracał. 
Kiedy ZOfja siedziaUt lub stała obok 

Renntr, uśmiechała się wesoło, wyma
wiała nieraz wyrazy, nienacechowane 
wcale szaleń~twem ale- ręka ki nieu
stannie dotykała SZyl, jal,hy chciała 
zerwać duszący ją powróz. 

Kohietn. usługująca pani Zofji, zau
ważyła zmianę w całej osobio i postę
powaniu obłąkanej. 

Włosy bowiem miała uczesane, roz
darcia w sukni naprawione, a. nawet 
widocznie zmieniła bielizn~. 

Zdziwienie jej nie miało granic. 
Z początku nie mogła sobie wytłu

maczyć, skąd powstało takie prz&
kształcenie, później zdawało się, że 
wcale tego nie spost.rzega., 

'Tak stały rzeczy. &ds pewneao w1~ 

czora, Aleksy, który towarzyszył panu - Dlac!.ego? 
do teatru opery, oświadczył Renacie, - W nocy Spus7.czają psy z lancu-
że widział człowieka, pragną.cego się cha, kt6re szczekltją I gryzą. Wszyst-
z nią zobaczyć. koby się zatem wykrYłO. 

- Jak wyglą,dał ten człowiek? - - Otóż ja to przewidziałem - do-
zawołała. żywo Renata. dał :l:abin. 

Po opisie poznała w nim sierżanta W tej chwili Daniel zauwaź3rł, że 
2;abina. stali wszyscy w miejSCU błotnfsŁem 

_ Cóż mu odpowiedziałeś? i że chłód przenika do kości. Dał wiec 
- Obawiają.c się jakiejś zasadzki, znak i wszyscy weszli do pobliskie.1 

przyrzekłem, że dopiero za dwa dni u- kawiarni, w której o tej porze nie byłl) 
dzielę mu odpowiedzi. Chciałem prze- nikogo. 
dewszystkiem poradzić się pani. - Nie mogę tu dlugo czekać -

- Ten człowiek, to przyjaciel. rzek! Aleksy - bo pan lada moment 
- I ja tak pomyślałem, jednakże wyjade z teatru. 

nie śmiałem dać mu odpowiedzi. A I - Cóż jednak radzisz? 
jakby mię zdradził 'l - Oto poprostu, chcę pannę wy-

- Cóż on chciał wiedzieć? prowadzić z domu w nocy i odwieźć ją 
- Czy pani jesteś w pałacu'1 powozem .. 
- Daniel i Zabin wpadli na ślady! - ~l~ Jak to ucz~nić? . 

- pomyślała Renata. Co czynić? - KSIążę jada obIad prawie zawsze 
Jeżeliby powiedziała, że znajduje poza. domem. Tego dnia zwykle odwo

się w pałacu, Daniel niezawodnie do- zimy go tern, gdzie wJaśnie obiaduje, 
pomógłby jej do ucieczki. następnie "Tecamy do domu i czeka-

Lecz jeżeli ucieknie a pozostawi my. dopóki nie n~rlclcłzie chwila, ~ 
obłąkaną, w rękach księcia, jeżeli d~ie- której .m~ powrócIć . POW?Z je~t pr6z
lo rozpoczęti) ż takim trudem nie bę- ny. Jezel! t.edy u~a mi Slę potajemnie 
dzie doprowadzonl) do }>.ońca, straci je- wyprowa~Z1ć pantenkę, .skoro bQdzie· 
dyną sposobność nagrodzenia win ojca cie na uhcy. ~atrZyma,cle się na dany 
i sprowadzi niebezpieczel'l.stwo na jego znak f uclekntemy. 
głowę. - Ty ~a.kże pójd7.iesz z nami? 

Nagle szczególna mylił błysła. w jej - Pamenka mi to przyrzekła. 
umyśle. (Ciąg dalszy n~n. 

I 

SłYDl1a rekordziRtka wł06ka Ondine Wal!a 
odmówiła swej rę.ki miljonerowi z Bolonji 
Dall 'OBto, oświadczając mu, te \ .... pierw 
musi zdo::>vć jeszcze kilka rekordów, a do-

p'iero potom pom}'"Ś!lj o małżeństwie. 

~ 

~------------------~ 
Grono lekarzy wal'B'Zawskich zaprosHG 

do Po IBk i prof. uniwersytetu w Oxfordzie 
l. A. Gunna, którego doświadczenia ze 
zmarlymi naturalną. śmiercią. wywołały 
sensację w świec:ie naukowym. 

Prof. Gunn przy pomocy zll6myk6w $ 

Iłoli fizjologic2mej. zmioozanej z hormo
nem nerkowym. oraz przez masowanie 
serca i Z'8.6trzyk.nięcie doń adrenaliny wy
woluje otyw:i~nie działa.lności Sea'oo. 

Podohno prof. Gunn dokonał p&Ml d~ 
śwaadczeń z trupa.mi i doświ&dcze.nia te 
dały wY1ILk dodatni. 

W ko'ach politycznych mówią, te ,.,8&
nacja" wyzyska pobyt pr<lf. GWllla w Pol
sce w okresie wyborczym i jeśli tywi ~. 
dą. nadal upierać się przy bojlkocie wybo
rów, to pójdą za nich do urn nieboszczycy. 
przywr6c~ni do tycia metodą prof. Gunna, 
a.1bQ zgola. bez przywraca,nia do tycia. 

* "Gazeta Polska", naczelny organ "silna.
cji", poświęciła przydługa\V1 wywód na 
marginesie zarządzenia ministra skarbu o 
zniesieniu tO-procentowega dodatku kry
zysowego do podatku gruntowego oraz do
datku na cele interwencji rolnej. W zarzą
dzeniu tern "Gazeta Polska" widzi prze;aw 
rzekomo konsekwentnej polityki gospo
da.rczej rządu, przypisuje mu znaczenie a 
"wielostronnej wymowie" i ocenia fakt ten 
Jako "zasługują.cy na uwagę krok na.
przód", 

Wszystko to byłOby do miesienia, gdy
bv nie ta szumna. fr8Jzeologja, to teoretyzo
wanie na temat "schematu myślowe~, 
wychodzącego z zaloteń rzeczyWistości l 
logicznego w konstrukcji". "Gdy się to 
wszystko czyta, mimowoli przychodZi na 
pamięć znane łacil1skie przysłowie o wtl'l
kieJ górze. która porodziła mysz. Małą 1 
śmieszną mysz ... 

Bo przypatrzmy się, c6t to zasługuje na. 
tak wielka "uwa/le i analizę". Zniesiono to
procentowY dodatek kryzyoowy do pu
datku gruntowego. Dodatkiem tym obclą,
tono pt'Zedtem w głównej mierze rolnika, 
tego rolnika. kt6ry w naiwięk·szym stop.. 
niu odczuł skutki kryzysu na swojej skó
rze. którego mo~1i\Vości pl-atnioze nie dora.. 
stały bodaj do .. pięt·· nadmiernie wysokich 
świadczeń publicZ!n) ch. 

Tego oto roJnika obarczono dodatko
wym obowiązkiem n a d p t a t y podatko
wel za to. te znala.zł się w ciętkich, kryzy
sov.'vch warunkach, o"e spadło nań głodow8 
"dobrodzieJstwo" kryzysu ... Państwo za tet 
..dobrodzień~two·" którego samo w znac.z. 
nel mierze było sprawcl\, kazało sobie pła
cić. 

I dziś. kiedy n a r e s z c i e zlikwidowa
no ten naj\Vi~kszy n o n s e n s, podatkowy, 
"Gazeta Polska" każe się Cieszyć. że oto 
.. mamv tu do czynienia ze zwolnieniem 
produkcji od pewnych świadczeń na c('le 
publlcZ"lie", te w kalkulacji ceny prod' " . 
cji rolnika .. znika jedna z pozYCYj z 10 u
py kosztów", że .. ulp/l'ną znui!"eJszeniu 
dysproporcje między miastem i wsią" itd .. ~ 

Tyle się rozpisywać o dobroczynnych 
skutkach l i k w i d a c j i a b s u r d u to 
doprawdy za wiele dla te~o absurdu"":' za.
szczytu ... Tembardziej. frdy się w między
czasie stwiprdza. że omawiane dodatki o
bejmują ty1!~o 4 proc. obciążet'l pubIicz!l vch 
rolnictwa Tembardzlej. gdy ze swojej Rtro
ny przypominamy. te DOdatek p:runtvwy 
w latach ostat.nich, mimo krvzysu rósŁ 
stale: po-z..-cia bowiem tego podatku 'WYDO
sHa w rzcC'Zywistych dochodach 031~"'twa w 
r 1931/32 - 46 mili. zł. w r. 1932 i;łS - 54 
mil f. zł. w latach 1933134 i 193435 po 59 
mil j. zł, 11 za przy;:ozly rok bud~et()w~ 
(193b/36) prze\viduje się z tego podatku 63 
milj. zł. 

Te oto liCZby mają swoją, - "wielostron
ną wymowll'''_ 



NDwe maczki poczt'owe 

Powyżej reprodukujemy nowe pol-
1'Ikle znaczki pocztowe. Na lewo 5-gro
BZOWy znaczek koloru fioletowe~o, 
przedstawiają.cy widok Pieskowej 
Skały na tle Ojcowa; Znaczek ten znaj
dzie się w obiegu od dnia 16 b. m. Na 
prawo reprodukujemy znaczek 15-gro
Sf1;owy, w kolorze niebieskawo-zielo
nym, przedstawiaj~cy motorowiec 
"Piłsudski" na tle portu gdyńsk iego. 
Znaczek ten jest już w obiegu od ubie
głego poniedziałku. 

Utonięeie zakonnika 
War s z a w a. (Tel wI.) Na terenIe 

klasztoru Redemptorystów w Hołosku 
Wielkiem pod Lwowem utonę,ł aO-Ietni 
członek zakonu, ks. Andrzej Howickł. 

ZakończenIe śledztwa 
o zab,t) Jstwo 

śp. m'łn. Plerackiego? 
War s z Ił w a. (Tel. wł.). Śledztwo 

w sprawie zabójstwa śp. mln. Pierac
kiego - jak donosi krakowski ,.l. K. 
C." - zostało ja·koby ukończone I akta 
sprawy przesłane wczoraj do prokura
tury sądu apelacyjnego w Warszawie. 
Oskarżenie zwraca się przedwko człon
ikom O. U. N. Główny sprawca zbrod
ni, jak donoszono oficjalnie, tbie/l,'ł 1 
nie został dotąd ujęty. 

Rozprawy są,dowej nie na.leży spo
dziewać się przed jesienią. 

(WiadomoŚĆ o zamknięeiu śledztwa 
pojawia się nie po raz; pierwszy, była 
jedna.k zawsze dementQwana przez sfe
ry miarodlajne, to też i tym razem na
leży odczekać oficjalnego jej potwier
dzenia. - Przyp. red.). 

Zjazd LegIonIstów 
w Krak.owIe 

Od t>On\edziałku wieczora odbywał 
sl~ w Krakowie 13 ogólny zjazd legjo
nist6w. Otwarcie zjazdu nastąpiło w 
dniu tym apelem umarłych na placyku 
w Oleandrach, gdzie przed obeliskiem 
marsz. Piłsudskiego ustawiono urny z 
ziemio. z poboJowisk legjonowych. A
pel przeprowadził dowódca O. K Kra
ków gen. Narbut-Luczyński. 

We wtorek, wczesnym rankiem. 
przybyli koleją z Warszawy premjer 
Sławek i członkowie rzę,du, nieco póź
niej przybył generalny inspektor sił 
zbrojnych, gen. Rydz-Śmigły. Na bło
niach, w pobliżu Oleandrów, na.stąpi
ła tbiórka pułków leg jonowych, które 
następnie przedefilowały pned ewemi 
władzami. W pochodzie niesIono wie
nioo z drutu kolczastego, który następ. 
nie złożono na Wawelu u trumny 
marsz. Piłsudskiego. 

Uczestnicy pOChodu udalt się po 
defiladzie na Wawel, gdzie na dzie
dzińcu arkadowym ks. biSkUP Ros
pont odprawił mszę św., zakończoną 
ka,;aniem b. kapelana legjonowego ks. 
Antosza. Po nabożeństwie do krypty 
św. Leonarda udały się prezydia rady 
naczelnej f zaTządu głównego Zw. Le
gjonrst6w oraz kół pułkowych. 

Następnym punktem programu 
zjazdow~o było posiedzenie rad~r na
c2;elnej Związku Legjonistów w saIł 
rady miejskiej, gdzie premjer wygłooił 
przemówienie, w znany sp()sób tłuma
czące zasady nowej konstytucji. 

Główna część programu zjazdowego 
odbyła się w godzinach popołudnio
wych na Sowlńcu. Tam też zabrał głos 
gen. Rydz-Śmigły. Mówił o wartościach 
żołnierza jako "nieodzownego elemen
tu bytu państwa nietylko w sensie fi
zycznego f.stnfenia pewnego typu żoł
nierza, ale w sensie same.! idei pali
stwa, poczem oświadczył m. i.: 

,.Jeś1i ktoś w ltrafu lfczy l'Ia Jakieś chwi
le słabości. to jeszcze raz nieudolnie się 
przeliczył. A jeśli ktoś z zewnątrz na tak~ 
()kllzi~ kalkuluje. to niech wie, że my po 
cudze ra.k nie wYciaa:amy, a.le swego nIe 
damy Niptvlko nie damy całe.i suknI. ale 
nawet ",uzika od nief. J nlecb wie, te to 
jC6t decyzja całeg{) narodu." 

Po przem6wieniu gen. R:rdza-śmf
~etlo złotoM w kOJ)cu ~emiQ z pobo
jowisk legjooowyeh. 
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'o~eł Do~ou ni! [~[! lorolrafu orJi~kielo l 
RzemIeślnIcy chrześciJanie w ~abJanicach walczą o swoje prawa 

P a b j a n i c e, 7. 8. \V poniedziałek, . nie, zwołane w związku z przemiano-
5 bm., odbyło się zebranie wszystkich waniem nazwy Cechów Rzemieślników 
cechów rzemieślniczych w Pabjani- Pabjanickich, zorganizowanych przy 
cach. Resursie Rzemieślniczej w Pabjani-

Jak wiemy, "sanacja" straciła wpły- cach, na Stowarzyszenie Chrześcijań
wy na organizacje rzemieślnicze i ku- ski ch Rzemieślników. 
pieckie i postn.nowiła za.pomocl} agita.., Na zebranie przybyło około 50 człon
torów okres przedWYborczy wykorzy- ków cechów rzemieślniczych i 20 człon
stać dla swYch potrzeb. Do tej roboty ków Resursy Rz.emieślnłczej. Zebranie 
na województwo łódzkie wyznaczony zagaił ławnik "sanacyjny" p. Magro
został znany ze swych wystę,pień już wicz, który powołał prezydjum w oso
na terenie Sieradza i innych miast były bach pp. Dobosza, b. posła "sanacyj
poseł B. B. Dobosz, który w dniu 5 bm. nego", jako referenta, del~gata. z Izby 
przybył również do Pabjanic na zebra- Rzemie'ślnic.zej i na asesorów pp. Wen-

"Rzeczywista rzeczywistość" 

Żydzi stają się dziedzicami, a my Zaczynamy handlować zajęczemi skór
kami. 

Narodowe Zawiercie przy pracy 
Z ~e~ranla Stronnictwa Narodowego - Re~olucja w spra. 

'Wie Gdańska 
Z a w i e r c l e, 7. 8. - W dniu 5 bm. 

o godz. 10,.30 w loka.lu wl. przy uj. Po
morsk.lej 30, odbyło się ogólne zebra· 
nie Stronnictwa Narodo"vego w Za
wiel·ciu. Zebranie zagaił p. Olszewski, 
poc?;om udzielił głosu p. A. Czernickie
mu, który wygłosił referat n. t. "Kwe· 
stja lnteUgencji", oraz zanalizował 
aktualną. obe.cnie sprawę Gdańska. W 
żywej dyskusji zabierało głos wielu z 
pośl'ód zebranycb.. 

W toku zebrania, P. Wł. Kuras od
czytał stosowną rezolucję, która zosta
ła naE:tępnie uchwalona jednogłośnie 
przez obecnych. 

RezolUCja brzmi, jak następuje: 

"Członkowie Stronnictwa Narodo· 
wego w Zawierciu na zebraniu ogól
nem, odbytem w dniu 5. 8. 1935 r., u
chwalają: 

"Wob~c wysoce nietolerancyjnego, 
względem Polski, stanowiska. zgerma
rilz()wanego Gdańska, którego senat u
chwalił ostatnio ustawę, pogwałcaję.eą. · 
poraz wt6ry traktat weTsalslti i dotkli
wie g-odzącą w suwerenność i interesy 
narodu polskiego - zebrani zakładają. 
z tego powodu na;energiczniejszy pro
test, wzywając rząd polski do zajęcia 
iak na2bardziej zdecydowanego stano
wiska wobec Gdańska i zareagowania 
przeciw zakusom niemieckim." 

. 

Zajścia antyżydowskie 
w Sosnowcu 

Stan illro'Wia ofiary ~ydow8kich ~brodlłiar~y pogors~ul si~ 

S o s n o w i e c, 7. 8. We wtorek stan I ski ego róg Sadowej, mówi o Kamrow
zdrowia Kamrowskie30, ofiary napadu skim t wielkiem uznaniem. KaroTow
Żydów-nożowników. uległ znacznemu ski ma obecnie 21 rok i pracuje w f-mie 
pogorszeniu; zachodzi obawa pewnych p. La"lara od li roku życia. 
komplikacyj wewnętrznych z powodu Na mecz został wydelegowany przez 
naruszenia nerek ofiary. p. Lazara, celem dokonania. zdjęć, a nie 

Rodzina Kamrowskiego pochod.ti t dla przyjemności, ' jak mylnie donie
Raciąża w Wielkopolsce. Kamrowski siono. 
jest jedynym synem biednej wdowy W poniedziałek w godzinach wie
wyrobnicy, która pokładała w nim czornych na terenie dzielnic tydow
całe swe nadzieje na przyszłość. Jego sklch w Sosnowcu doszło do wielu 
szM. p. Lazar, wła.ściciel za.kładu foto- zajść przeciwżydowskich. Ofiar w lu
graficznego w Sosnowcu, ul. Piłsud- dziach nie zanotowano, 

F 

Wspaniałe wyni·ki naukowe 
wyprawy p'olskiej na Kau'kaz 

M o s kwa. (Tel. wł.). Polska wy
prawa alpinistyczna na Kaukazie prze. 
pl'o.vadziła ostatnio ciekawe badania. 

Specjalnie intel'/:)snją.co przcdsta
wiaję, się wyniki z zakresu botaniki 
Dl". \Viśniewski odnalazł szereg ~tun
ków roślin, nieznanych dotychcLas na 
tut. terenie. 

Doniosło są również \vynild ba.dań 
prof. Sokolowski~go, który po raz 
pierwszy na. Kaukazie 'przestucl;owal 
strukturę drzewostanu i przeprowa
dził &!l&UZO IOsny reliktowej. 

Ministerstwo bada sprawę 
kart1elu drozdżowego 

War s z a w a. (Tel. wł.). Minister
stw/) przemysłu 1 handlu :r.ainteresowa
ło się sprawą knrtelu drożdżowego. Za
żądano akt !Z'łośnej sprawy przeciwko 
kartelowi, wytoczonej przez prz:emy
sł6wca Przewłotkiego. Podczas wnIe
sienia tego potwu zostały odsłonięte 
rozmaite tajniki z zakuli s gospodarki 
tego kartelu I kalkulacji cen drożdży. 
Te właśnie akta w chwili obecnej roi
nisterjum przemysłu i handlu studju
Je.. (w) 

dlera Emila i Messu (Ni.emca). Prezy
djum to zostało ustalon.e już przed roz.-
poczęCiem zebrania. . 

Jako pierwszy przemawiał b. poseł 
Dobosz, który omawiał kwestję rze
mieślniczą zalecając złl}czenie się 
wszystkich członków cechu w jedną· 
organizację, powołują.c się przytem na, 
wpływy, jakie posiadają Żydzi w Izbacb 
Rzemieślniczych. Po wy\\'odach "sana
cyjnego" prelegenta przystąpiono do 
odczytania nowego statutu, podczas 
którego zabierali głos członkowie róż~ 
nych cechów. Między innymi zabrał 
głos p. Stelmach Eugenjusz (stOlarz), 
prosząc o uzupełnienie statutu para.
grafem aryjskim, by ni.e zachodziły 
wypadki podobne tym, które zdarzyły 

Kobiety w ciąży muszI} się starać o 
usunięcie każdego zaparcia stolca przez 
używanie naturalnej wody g()rzkiej 
Franciszka Józefa, Za.!. przez lekarzy. 

Tg 1503 
• 
się w latach ubiegłych, kiedy to naj
większe pożyczki otrzymali Żydzi. 
Wnioskodawca prosił, by projegt jeg·o 
poddany został pod głosowanie. 

Gdy wnioskowi temu sprzeci.wił się 
..posel" Dobosz, zebrani oświadczyli, ~e 
tylko oni mogl} decydować o tej spra.
wie, a nie przybysz w osobie posła BB. 
Pan Dobosz, widząc zdecydowaną, 
większość przeciwko sobie, wyraził się 
w pewnym momencie: "Milczeć, hoło
ta!" 

Na sali zawrzało i powstały liczne 
protesty, wobec których przewodni
czący zarzą.dził 10-minuto"vą przerwę. 
Po przerwie przystl!piono do głosowa
nia zmiany nazwy i wprowadzenia "sa.
nacyjnego" statutu do Resursy Rze
mieślniczej w Pabjanicach. Za statu
tem na ogólną liczbę 70 obecnych gło
sowało zaledwie 10 członków. Mimo 
to statut uznano za uchwalony. 

W wolnych wnioskach zabierali 
głos pp. Bana.t i Stelmach E., którzy 
podkreślili rolę posła B. B., stwierdza- , 
Jąc, że prowadzi on obecnie kampanję 
przerlwyborczą. Podczas wywodów po
sła Dobosza, rzemieślnicy opuścili salę 
posiedzeń na znak protestu. 

Zemsta skompromitow3neno 
prow,okatora 

War s z a w a. (Tel. wł.). Posteru
nek celny niemiecki skonfiskował na 
granicy polsko-niemieckiej cały na
ltła.:i tygodnika "Głos Ludu", organu 
Centralnego:> Związku Zawodowego 
Polskiego \V Niemczech, drukowanego 
sta.le :vi Katowicach i przewożonego 
następnie do siedziby Związku w Za
brzu. Ostatni numer pisma zawierał 
opis procesu działacza polskiego na. 
Ślę.qku Trębalskiogo, uwolnionE'go ~ 
p()d zarzutu działalno::,ci antypaństwo
wej. 

Jak stwierdzono, konfiskaty pisma. 
dokonano na p()lecenie zastępcy na.
czelnika policji w Zabrzu. Christa. kt6-
rego przełożonym .iest komisarz Breit
feld, główny skompromi towany świa
elek oskarżenia w procesie przeCIW 
TrąbaIskiemu. 

Pret~nsje 
niemic'ckiegn arystOkraty 

do skarbu p.aństwa 
War s z a w a. (Tel. wł.) . Arystokra

ta niemiecki ksi~.że Turn-Taxis wys4-
pił z wysokim powództwem przeciwko 
skarbowi państwa. Był on przed po
wstaniem pallstwa polskiego właścicie
lem dużych majątków ziemskich, klu
cza t. zw. kl'otoszyńskiego. Na zasa
dzie reformy rolnej obszar~r te zostały 
rozparcelowane, jeszcze w r. 1920, a 
książę Turn-Taxis otrzymał odszkodo
wanie, sięgaj ę.ce 20 mil jonów złotych. 

Obecnie wystąpił on z procesem 
przeciwko skarlJowi, twierdząc, że w 
wYTlłacie odszkodowania zaszła kilku
dniowa zwłoka i z tego tytUłu dODla~a. 
się procentów w WYSOKości 400 tys. zło
tych, Pretensje jego 7,Ostał:v oddajone, 
gdyż w myśl umowy likwidacyjnej pol. 
sko-niemieckiej ,rozrachunki zostały 
rozstrzygnięte. Turn-Taxis nie zrf'%y
gno" al ze swoich żądań i wniósł skn.r~ 
gę do s~.du. (w) -
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Kal"ndarz rzym.-kat. 
Sierpień Czwartek: Cyrjaka m. 

Piątek: Romana l. 

a Kalendarz słowiański 
Czwartek: N:ezamyśla. 
Piątek: Borysa i Chleba. 

Slcńca: wach ~.' 4,22 
zachód 19,33 

Elektrownia łódzka a waluta 
I 

CZWARTEK Długość dni!> 15 o· 11 min. 
, K!;iężyca: wschćJ H.~2 

Czy czynniki rząd,owę wejrzą w gospodarkę elektrowni łódzk'iej? 
ł. ó d i, 7. 8. 1935 r. r znacznie zwiększona. Zdawałoby się więe, Majątek narodowy i dobrobyt hIdności pO" 

wi~kBzają się tylko z czystych dochodów, 
osiąganych przez poszczególne krajowe 
warsztaty pracy. Jeżeli czysty dochód ja.
kiegoś warsztatu pracy wywożony jest w 
całości zagranicę, to taki warsztat jl'6t dla. 
krajn nieproduktywny. 

zac.! ód 22,14 
Fa.za; 6 dzień przed pelnią.. 

Adr. redakcji i adm. w Łodzi 
Telef. redakcji i adm. ł73-SS 

Piotrkowska 9. 
Godziny przyjęć dla intere

sentów od 10- ł 2 

NOCNE DY:łURY APTEK 
Nocy dzisiejBzej dyżuruią apteki: PD

tasza. Plac Kościelny lO, Ch'lremzy. Po· 
morska 12, Mfillera, Piotrkowska 46, Ep-
6teina. Piotrkowska 225 (żydowBka), Gor
czyckiego, Przejazd 59, Antoniewicza, Pa
bjanicka 56. 

. Pogotowie: Tel. 102-90. 
StrAŻ Ogniowa: Tel. 8. 

TEATRY ŁÓDZKIE 
. Teatr MieJski Letni (PiotrkowBka 9i) 

9 wiecz.: "Studenci". 

KINA ŁÓDZKIE 
Adrio-Metro - ,.Zona w złotej klatce" 
Caslno - ,,8 godzin dr. Morgana", 
Corso - "Rodzina RotBzyldów". 
Capitol - "Dwie sieroty". 
Grand Kino - ,,\Vybuchowa blondyn-

ka". 
Mira! - "S'ZturmDW'a brygada", 
Mewa - "Kajdany życia". 
Mimoza - .,Siostra 1\larta jEl6t szpie-

giem". 
laudowy - "Boczna ulica". 
Oświatowy - ". -ędznicy". 
Przedwiośnie - "Jej WYBokoś~ całuje". 
Rakieta - "Kwiaciarka z Prateru". 
Stylowy - "Tajemnica malej Shirley". 

KOMUNIKATY 
Zawiadamiamy wszystkie Kola Stronnic
twa Narodowego, że m.lterJal na mundury 
organizaryjne nabywać można w każdej 

ilości po cenach fabrycznych w Zarządzie 
Okręgowym Stronnictwa Narodowego w 
Łodzi w Wydziale Gospodarczym nlica 
Piotrkowska nr. 86. m. 10, front, IV piętro. 

- Zanąd Okręgowy Str, Nar. w Łodzi. 

BACZNOŚC:, CHRZEŚCIJANIE! Dnia 
23 - 25 sierpnia odbędzie się dwudniowa 
wycieczka do Gdyni. Koszt wycieczki do 
Cdyni wraz z przejazdem statkiem na Hel 
wyniesie 18 zł 70 gr. 

W programie wycieczki: zwiedzenie 
Gdyni, pOrłu handlowego, Morza Polskie. 
go l półwyspu Hel. 

Informacyj udziela t zapisy przyJmuje 
SekretarIat Związku Zawodowego "Praca 
Polska", ŁÓdź,.ul. Piotrkowska nr. 92, par
ter, m. '0, Administracja "Orędownika", 
ul. Piotrkowska nr. 91 i Sekretarjat Okrę
gowy Stronnictwa Narodowego, nI. Piotr
kowska nr. 86, m. 10, IV piętro, od godzi. 
ny 10 do U i od gOdziny 16 do 19. 

STR. NAROD. KOŁO ŁÓDŹ.BAŁUTY 
nrządza w niedzielę, 11. b. m., o godz. 10 
rano zabawę ogrlłd'!Wą w Milanówkn przy 
Szosie Br:-'}zińskieJ. Do tańca przygrywać 
będzie doborowa orkiestra "Sokola". Do
Jazd tramwajami 1 i 6. 

NOTUJEMY 
Wyjaśnienie. Wyjasniamy, iż p Eugen

jU<5Z Sauer, pJ'eZeB koja Zw. Rez. w Rudzie 
Pabjanickiej nil' jeBt identyczny z p. Saue
rem. wymie.nion~'m w na6zej not.a tce z dn. 
13 lipca. 

Parodja samorządu. W związku z za
mianowaniem tymczasowego wiceprezy
denta, obecnie czynione 6ą przygotowania 
do powołania w Łodzi tymczaaowrj rady 
rni ejskiej, która wedlug zgóry określonych 
norm fiktadać ma się z 2i I'adców z nomi
nacji. Ten namiastek samorządu, mimo to 
jl'6t przedmiotem wielkich targów różnych 
!I)l'zy-budówek "sanacyjnych". Organizacje 
o "harakterz" woj6kowym od Strzelca do 
Tf 1!eJ'wy, oraz organizacje zawodowe, spo
łeczne i rolit~-('zne ,,;,;anacyjne". jak rów
nież niprn.i('clde i ż.rdc\W;I;;ie przybudówki 
"i'anacyjnr' \\·yt;t~pl1ją z pl'etensjami i 
kai'1a org-anizacja, licząca niejednokrotnie 
kY,KU członków zaledwie, chce mieć swe
r" reprezentanta w tymczasowej radzie 
iniejskiej. Z tej też racji wytworzyła się 
!Sytuacja. która kością w gardle staje sa
.... ym. przywódcom "sanacji". Gdyby wla
ttz" ."'"<!faly przyznać każdej or~anizacji 
(I' .eić;ce w radzie. to trzebaby wprowailzić 
o. 280 rad!1ych. gdyż tylu ;est kandyda
tów tym~zasem jest tylko M ch W ten 
spr ,ób nawet tak niew:nna napozór spra· 
WI, I)bsadzenia tymcza .. owej rady staje si~ 
kc"t,ciłlo -Wgody, :l1li ~eyjJl.j" rodzinie. 

~ , a) 

KaMa przedsiębiorstwo, należące do że cala ta tranzakcja z elektrownią była 
kapitalistów zagranicznych, jest ciężarem dla kraju naaz~. dobrym interesem. Ob· 
dla bilansu płatniczego, a w dziSiejszych cy kapitaliści otrzymali wprawdzie zadar
czasach także ciężarem dla waluty krajo- mo duże przedsiębiorstwo, ale dzięki ich 
wej. pieniądzom, przedsiębiorstwo to zostało 

Weźmy, jako przyldad, elektrownię powi~kszone i ulepl5zone, tak, że w rezuJ
łódzką. bo o niej b~dzie mowa w tym ar- tacie Polska zyskała nowocześnie urzą
tykule. dzoną wielką elektrownię, której obcy ka-

Pned dwunaaty laty grupa zagranicz- pitaliści z kraju na plecach nie wyniosą 
nych kapitalistów otnymała zadarmo i która dzięki temu zawsze pozostanie w 
znajdującą się w Łodzi dużą elektrownję, kraju i będzie dawała zarobek polskim ro
przedstawiającą wówczas wartość około botnikom i pracownikom. 
20 miljonów franków zlotych Kapitaliści W rzeczywistości interes ten nie przed
zagraniczni otrzymali elektrownię łódzką stawia się tak korzystnie dla naszego kra
zadarmo, gdyż stanowiła ona zdobycz wo- ju. Mamy wprawdzie piękną elektrownię 
jenną Państwa Polskiego, jako należąca i kilkaaet obywateli polSkich ma w n~ej 
przed wojną do towarzystwa akcyJnego, pracę i zarobek - ale z drugiej strony 
którego siedziba znajdowała się w Peters- elektrownia ta Jest przedsiębiorstwem do
burgu, a na zasadzie traktatu wersal6kie- chodowem i wszystkie swoje dochody wy
go i późniejszego traktatu ryskiego wszel- Była zagranicę do kiEl6zeni swoich właści
ka przedwojenna własność rządu rosyj- cieli. A tymczaaem kaM e przed.,fębior
ski ego i rosyjskich osób prawnych (spółek stwo w kraju powinno przyczyniać się do 
akcyjnych) przeszła na własność rządu wzrostu majątku narodowego i dobrobytu 
polskiego. obywateli tego kraju. 

Kapitallści zagraniczni, objąwszy e- Kapitaliści obcy jednorazowo włożyli 
lektrownię łódzką., włożyli w nią kilka· w elektrownię kilkanaście miljonów. a 
naście miljonów złotych i za' te pieniądze wzamian za to zabierają przez kilkadzie
elektrownia otrzymała nowe maazyny, siąt lat wszys.tko, co ta elektrownia zaro
sieć kablowa zostala rozszerzona., jednem bi i WyW0Żą to zagranicę W ten sposób 
słowem elektrownia została zmodernizo- elektrownia łódzka niema żadnej wartości 
wana i produkcja prą.du elektrycznego dla polskiego gospodarstwa narodowego. 

Łódź 'przedwczoraj i wczoraj 
f~ ó d Ź, 7. 8. Od' dwóch tygodni trwa 

straJk w zakładach przeri1yslowych 
Gentleman, przyczem w murach fa
brycznych głoduje i ziębnie ponad 600 
robotników polskich. Właściciele fa
bryki, Żydzi, odmówili robotmkom 
rozpocz~cia pertral{tucyj, dopóki uie
opuszczą. murów fabrycznych, a rów
nocześnie \\ ezwaniem rejentalnem o
znajmili, że umowę uznają. za rozwią
zaną z wi'1Y robotników. \Vobec tego, 
że robotnicy nieustąpj;i i nadal pozo
stają. na ter('nie f;tbryki, przemyc;łow 
cy ŻydZi nieprzejmując się icb losem 
wyjech3.li sobie zag-ranicę na letnisko, 
tembardziej, że są obywl:ltelami pań
stwa obcego. A 600 poJs}<ich robotni
ków nadal trwa w beznadziejnym upo
rze, bez den ia powoJzenia swej wa.1-
ki. 

Na ul. Zgierskiei 87 doszło do krwa
wej walki na noże, międ7Y kilku a
wanŁumikami, w czasie której zostali 

GIEŁDA ŁÓDZKA 
Na wczorajszem zebraniu giełdowem 

w Łodzi notowano: 

Dolary 
Budowlana 
Dolarówka 
Inwestycyjna 
Stabilizacy jna 

Tranz. Sprzed. Kupno 

5 proc. Łodzi za 
Bank Polski 

5.25 

1933 r. 

Sytuacja wyczekująca. 

ł200 
53.00 

108.00 
6G.OO 
52,75 
93,00 

GIEŁDA ZBO~OWA 

ł150 
52.710 

107.50 
65.75 
52.50 
9'2,50 

Żyto 11.25 - 11.50. pszenica 15.75 '-
16.25, owies. jedno:ity 16.00 - 16.50, owies 
zbierany 15.50 - 16.00, mąka żytnia 1) 
17 50 - 18.50. mąka żytnia 21 18.50 - 1950, 
mąl<a pszenna 27.50 - 29.50, otręby żytnie 
7.00 - 7.25, otręby pszenne 6.75 - 7.00. 0-
tr~by grube 7.00 - 7.25. rzepak 29.00 -
30.00, makuch lniany 15.50 - 16.50, ma· 
kuch rzepa kowy 13.50 - 14.50. 

Usposobienie ogólne spokojne. 

W kilku słowach 
Bawił w Łodzi minister spraw we

wnęt.rznych Marjan Zyndram Kościarkow
ski. Na powitanie do granic województwa 
wyjechał. wojewoda. Minister Kościalkow· 
ski p-rwprowl),dził lustracj(! poszczegól· 
nych wydziałów urzęrlu wojewódzkiego, 
na.stępnie udał się na ratusz, gdzie wstał 
powitany przez tymczasowego pre-zyde,uta 
miasta Glazka. l\linister zwiedził roboty, 
prowadwne przez miastD. Po południu w 
urzędzie wojewódzkIm minister odbył 
konferencję z przedstaw icielami miejsco
wych organizacyj. 

* Odbyła .,.ię w dniu 7 b. m. u inspekwto-
I'a IJl"acy I,Dnfe·l"e.neja, celt>m pod-pisania u
mowy z przedstawicielami brukarskimi i 
me dał-a wyniku. Pr-zedsiębiorcy nie zgo
dzili się na podpisanie umowy z rDootni
kami, choć zasadniczo warunki zOc>tały 
popr-zednio uzgodnione. Strajk trwa w 
dalszym ciągu. 

* W fabryce płlników Nowackiego pny 

ranni nożami Marjan Topolski, któr)' 
otrzymał 7 ran kłutych oraz Roman 
Bajerski, któremu zadano fi ran kłu
tych. Obu rannych w stanie ciężkim 
odwieziono do szpitala. 

Hersz Fmger przy ul. I<:raszewskie
go 30 prowadził nielegalne biuro pisa
nia podań, przyczem niezależnie od 
Ilormalnycn opIat dodatkowo pobierał 
inne, rzekomo na rzerz opłacenia ko-
ztów sądowych, w rzeczywistości zaś 

w oszukańczy sposób wyłulIzał pienią
(:lze. Na skutek zameldowania zł'Jżonle'
go przez .ie~l nego z poszkodo\\ anych 
Fingerowi biuro zamknięto i pocią· 
gnięto Żyda do odnowiedzialności kar
nej. Sąd skazał Hersza Fingera na 4 
mje~iące arpsztu. 

Szmul Rubin z ul. Południowej 4 
odpowiadał 7a oszustwo na warlze przy 
sprzedaży mąki i zboża. Sąd gro1zki w 
ł~odzi ska~ał Rubina na 3 mies. al·cSz.tu 
i 300 zł grzywny. (k) 

W fabryce firmy bracia Teitelbaum (ul. 
Graoowa 28) \V d.mu wczorajszym wybuchł 
pożar od iskry z szarpacza. Zniszczone zo
stały maszyny na oddziale sza.rparni oraz 
części'O\vo na oddziale sąSiedniej p·rzęd'lal
,ui. Straty sa zna.czne. 

* Policja aresztowała Hel'oza Hubermana, 
Szlam~ Szwarca, Jakóba Janowskiego, Jo
ska Herszkowicza., zamieszkałych przy ul 
Pilsudskiego. U wszystkich 4 Żydów, zaj
mujących się handlem znaleziono towary. 
skradzione na sumę 8 tys. złotych przed 
kilku dniami w składzie fabrycznym Gold-
steina w Bełchatowie. . 

* Na ul. Andrzeja wpadł pod wóz ci~za· 
rowy 85-letni Michał Pawłowski, zamie
szkały przy ul. Mokrej 5. Koła zgniotły 
staruszkowi klatkę piers·iową. Przewiezio
no go w stanie beznadziejnym do szpitala. 

(Na melodję "Krakowiaka·') 

.Hies~k(l sobie UJ Łod~( 
Prezes nad pł'e~esy 
Znaj€{ go bogaci 
Znają handełesy. 

Pan Ó·W łUl prezesa 
Wszęd~ie się tam wkręci 
Gdy się ('llór gdzieś tUJorzłJ 
Gdy się kościół święci. 

Skacze UJ pre~es(;shcach 
.lak piłka lJO Twrcie 
Ba, na-u:et jest tak~e 
l pre~esem U' sporcie. 

Niezliczony('h partyj 
Przeoral ju.i glebę 
Gdzie ł"ie byl? Czem nie byl? 
Tera!łl utTmąl ID Be-Be. 

Lec~ na Jego pracy 
Coś się ,'lie po#:nali 
Bo go d~iś ~ komisji 
Teauu wylali. 

Dochód każdego warsztatu pracy pow
staje z pracy zatrudnionych w nim ludzL 
i z świadczeń kc.nsumentów jego produk
cji. Dochód elektrowni łódzkiej składa się 
z pracy obywateli polskich, zatrudnionych 
w niej i z świadczeń ludności mias.ta Ło
dzi, korzystającej z prądu elektrowni. Gdy 
więc elektrownia łódzka rok rocznie wy
syła zagranicę mIljony złotych, to na te 
miljony pracowa~ musi kilkuset robotni
ków i pracowników tej elektrowni i cala. 
ludność łódzka.. Można więc powiedzleć, 
że Łódź jEl6t w niewoli grupy kapitalistów, 
przebywa.iących gdzieś daleko zagranicą. 
Ludnoś~ Łodzi rok rocznie wysyła tym 
niE'znanym kapitaliBtom okup w postaci 
kilku miljonów złotych, tak jak w daw
nych czasach kraj podbity musiał zdobyw
cy rok rocznie płacić daninę niewoli. 

Właściciele elektrowni łódzkiE'j są. wy
.iątkowo srogimi zdobywcami. Z miaBta, 
które lekkomyślnie czy nieopatrznie zo
stało oddane w ich ręce, ściągają niemi
losiernie haracz niewoli niezmiernie wy
górowany. Ludność łódzka musi pła-cić za. 
prąd elE'ktryczny takie ceny, że za różni
c~ międ'zy ceną rzetelną, pokrywającą. 
koszt produkcji prądu i zawierającą pe
wien godziwy 'Zysk - a ceną., jaką każe 
sobie płacić elektrownia łódzka. możnaby 
było do tego czaau wybudować jeszcze 
wI~kszą i jeB<.cze lepiej urządzoną elektro
wnię niż ta. jaka, postawili nam kapitaliś· 
'ci zagraniczni Z tego wynika, że kapita
Pści' zagraniczni dawno już wyciągnęli z 
Łodzi to, co włożyli w elektrownię a to. co 
obecnie wyciągają.. jeBt już czystym ha
raczem. jaki ludność łódzka płaci, niewia
domo zaco i dlacze.go. 

NIe są t'O goje słowa.. W przemyśle łód,;
kim mamy mnóstwo d'owodów, że tD, co 
po\,oiedzieliśmy powyżej jPst szczerą praw
dą· \V ciągu ostatnich dwóch lat kilka 
wielkich firm pl'zem)'sło\vych łódzkich po
sta\viło obie własne ClC1ktrownie, nie 
rhcac płacić wygórowanych cen za prąd 
z elektrowni. Przedsiębiorstwa te nie wlo
żyły ani /Zrosza w swoje elekt.ro'wnie.. Fir
my. wyrabia jące maszyny do wytwarza
nia pr!ldu (turbiny i generatory), zlożyły 
im na.stę;JUjace oferty: ,.My posta IV1m:r 
wam ko-'11.,,;etna elektl'ownię i nie żądamy 
za t<> ani p;rosza. Gdv elektrownia "przez 
nas zbudowana zacznie pracować, bl!dzie
cie nam olacić tylkD ró:inicę między ceną, 
prądu w ~lektrowni łódzkiej a kOBztem u
trzymal1!ia DOStawionej przez nas elek
trowni." 

Pewna firma łódzka płaciła elektrowni 
15 groszy Za kflowatgodzinę prądu dla 
swojej fabryki. Firm!t ta 6koo-zystala z 0-
fe-rty. o której wspomnieliśmy I,,"rżej. Po
stawiono .iej .piękną własną elektrownię. 
Utrzymanie tej elektrowni kosztuje tę fir
mę około 6 gr!Jbzy za ka,żdą wyprodukD
waną kiJ.owatgodzinę prą,d u. Firma za
oszcz~dza więc na każdej kilowatll;odzinie 
9 gros'zy. Tych dziewi.ęć groszy zabiera fa
bryka., która dostal'ezyła maszyn dla tej 
elektrowni. Łódzka firma przemysłowa 
płaci więc nadal 15 grDBzy za kilDwatgo
dzi.nę pr:,!-1u. ale ma własną elektrowni~ 1 
za 6 do 7 lat' ta elek tro \vni a bę-rlzie całko
wicie zapłaCDna, a wtedy prąd kosztować 
ją będzie tylkD 6 groszy. 

Gdyby więc elektrownia łódzka me była 
podarowana zagranicznym kapitalistom i 
gdyby nie pobierano te same ce.ny, jakie 
płacimy_ tD za zyski dawno już Łódź mia
łaby Jeszcze nowszą i jEl6zcze Jepiej urzą
dzoną elektrownię, niż obecna i dawnQ 
.fuż miałaby pra.:d o j:!QłDWI! tańszy, niż o
becni&. .,. 

lO * 

ul. Przędzalnianej 22 pękło rozpędzone ko
ł{) kamienia szlifierskiego i uderzyło szU
fierza 32-letnie.go Józefa Teodorczyka., za
mie.szkałego przy ul. Ks. BrzÓSki. Teodor· 
etyk WlSkuiek dozna.nych obr&teń zmarł \IV 
apitalu.. li a" e. 

\Yyzyók elektrowni ma jeBQ:cze drugą 
st:.onę ~edalu. mianowicie wal 1J tow.ą· 
~lemy\ IZ rząd stara się. aby z kraju nie 
wychodzito ~-ięcej pien1edzy: niż przvcl1D
dzi do kraj,u. Rząd stara się o to >~. ten 
spDsób, że nie pozwala sprowadzać do kra
ju z zag-mnicv więcej tDI .... al·ów, nii za"Ta~ 
nica kupuje u nas. Zag-ra.nic.z,ui wla~ci~ele 
eJ.ektrowf!i łÓdzkiej nic IY natizym kraju 
Ole kupUJ!! .. a wyciągają z nie~o wif'je mi. 
]jonów.lotych rocznie. ~ie k{m iee na t ('.m., 
przemyst lódz·ki. nic mogąc płacić \\ygó

·rowa.nych cen za prąd z elektrowni. ma
sawo stawia sobie wła.,ne elek tJ'ownie i 
sprDwadza w tym celu z zagranicy turbi
ny, motory i dyna.mDmaszvny. gd'i2 \Y kra
ju takich ma,,!, n nil" wITnhial.i,·. Q.~t:Jt
nio w kilkuna.;:.tu iab.l·vkach łódzkich mon
tuje się ::agranirzne motory Die"lll do na
pędu '~:ła6nych dynamoma6zyn. Za te ma
szy.ny płacimy zagranicznym do"ta \\com 
również miljonowe sumy. I{raj nasz jest 
więc podwÓjnie bity: za,rarniczni kapitali
śoi zdzi-eraja wyg6ro\~a.ny hal'ac-z za prąd, 
sprzooawany ludności i pl'zemyslowi. 
Pr-zemysł bronl się przed wyzw:k:(m i wy. 
syła zagranicę dalsze miliony na kupno 
maszyn elekt.rHznnh. Takiel pod" o;nej 
pompy długo nie wytrzymamy. Dlatego 
rząd będzie mus.iaJ wreszcie wejrzeć w g-,;_ 
spOOarkę elektrc>Win!i łódzkiej. Oby litało 

- się to iak najpr~eJI 

; 
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Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 ·groszy, k.a:tde 
dalsze słowo 10 groszy, 5 licz.b = jedno słowo, 
l, w, z, a = każde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może ·przekraczać 100 słów, w te;xn 

5 nagłówkowych_ 

OGŁOSZENIA DROBNE 
Ogłoszenia W'Aró'd dr.oonyoh.: 1-1amowy mJlimełr 30 1}:nISzy. 

. 33 buraczanej Skład deHkates6w 
booynki ma~ywne. im.~e.ntlłll'zem. śródmieściu dobrze 
ładne llOSIPoda rstwo bhslro J aro- -
cina tamio 14 000. Q.treba. Jaoro- prosperujący . 
cin, KiiLińl"kiE'g(l '2 ro 28 201 ko:IlllPletnem u rzą<lZeruiem. tawa-

n<!w.Y _ czynsZ{, wy. rem 2 800 śpiesZl11ie. pow6d w·y-
mlesCle Poznania cena Najtan' s· ze w I 4 P wplaty 9000, reszta am>o jazd. ·rQ{! ruws'ka 22 - . 0-
Ra.tajczak. prZ:I3.I\. J dodatki ubraniowe, znań. !'Jd 28 622 

zd 28 192 Fabryka TkanIn ocrodze6 drn. toW3Il'Y krlltkie poleca Nowy 
. Kupię elanyeh Jan Grobelsld, . dom 2 pokoje kuchnia przy Po-

dome'k 2-4 UbliHlCJP PI'ZY . POi/lll.ań. Wrocławska 2 narOOnJi: znaniu, 1/. rnoo-g.i o.grool1l, cena, 

Znak oferty naprzykład: 1: 118 924, n 2745, d 1 '100 
i t. d. = 1 sIowo. 

Dr()bne ogłoszenia w dni ,powszednie przyjmuje 
6Ię do godź. 10,30, w soboty i dni przed'Ś'Wit\

teC'Zne przyjmuje się do· godz. 10,15 . 

niu, wpla[y 1 aoo zł Oferty MA'l'EUSZ MIKOŁAJCZYK K03iej. d 3141 45000 Teres·i a·k. Poznań. Malec-
downi1k, POZ21a.ń ze! 28165 L6dź. ul Kili6sklego 181 kiego 29. ro 28 611 ___________________________ _ 

. Okazja Tel. 19l-e6. 300 rozebranych Wydzierżawi, 
Pa,rcele półmorgowe 000 u. bu- Dostarczam kompletne ogrooz~- k samochodów h dom ogrccem Uwocowym. na 5 
doW)al1o ogrodnicze Lasku, s·zosa nia wchodz!lce· w zakres. wszel- zal up, sprzeCl!.ż używanyc ezę- Torby la,t, przy stacji Luboń. Frankow· 
Pus®czyk:owo . Wła~cicielk.a GLu- kich siatek drucianych. Dojazd sej samo(!hodowycli, - podwoz,ia t ki ski, Zabikowo, Poniatowskiego 10 
ma. Mosma, ("zHnnkurz 1. ·tramwaJ-aroi ~ 17, O. GENY na ·ńmIDEićZbBrki. ""7 AU89tO$klald".P7~4 e . Poznat'i zd 27 213 

z<l 27 803 NIS'" o zna, ą' rOW&klF'!!,1) . te . ""'" • szkol'lle wla- . 
~ KlE. . n 12 O? _d 3228 . Slleg<l wyro- Plac' handlowy 

Naj· tańsze parcele F· olw' arczek Sprzedam bu ta·nio po- od'POlWie<1ni do ma·tel'ia·!ów bu-leca do,,,lamyeh ..... ęgla.. w centrum 
budowlane przy Osiedlu 400 m6rg za bCl;~.m tio sprzedamia dOI)l 5 mięszkaniowy: 1'/. miaS/ta Grodziska zaJ'lIJZ do wyna- Ogt06:zien,i,ą do 30 sł6w dla POSIm-

W 
. • wpłat,. 2000 ~. MalińflIci. Kroto" reJ\! z ogrOdem be~ dtug1}- ięocia. Bu.ko"~kJi, Grodzisk Wlkp. kujących posa,dy w tej Mlbl'YC8 

arSZaWsklem szyn~ Flol'jańska 3. ro 28 171 dZlska. ul. ~~zM~~fa lD. Sobaszkiewicz Przyko,p 2 · nog Hl 634 obliez!łJlllYPo jednej tl"Zeciej cenie 
ba.rdzo kcrzyernie potożone, świa- Pozn8ń. 'V,i~]ka 2.5. zli 28~53. D.. . 'drobnyCh. 
tlo. wodociflR.1. MR{ecki. Droga .60 m6rg . - Zlerzawa 
~ińs'~1l 11, T!!lefC'n 11-90. pszennej drenowanejzbłorami in~ Dom męsywny Motor 200 m6rg wtem Ią.ki, woda, )~. _ Nauczycielka 

~g 4564·28.9 wentarzami bez wymiaru.' kOściół p. leka· • . e n- - woLny opat. obJec:p 2000. Malm- d . d ., k . d 

fi 
poczta w miejscu. ~iobro. Slawo- · rnlą · nowocz S "t 12 'Ikoni na btI1zY'1l.ę sp!I'Zedam l'uh slci. KrotoszYT., FJ<>rja.ńs.ka 3. ośwla C2lOl}S· pos~u UJe tosa y. 

W lA - szewo pow. Jarocin. - zd27 387 .. . pelnobiegow. zamJieni~ 6 . kuni. T'l1'uń. Stawki 5, .. .. zo, 28 15p Konw!3rsacJa" D1eI!lle.c~m. -onsęr-
y . , "t Zamooj"'ki ng 13 633 .. watorJum. francuskI, zezwoieme. 

3 mieszkaniowll łazienkami, mor- Meble p~zedmlascle Poznania, sąd. 19 - • O rodnicłwo świarlootwa . Pnc:z· a '.roruń-;'vlia-
gę ogrodu (Luboń). wplaty 10000 tYll .. wjltata 12000. Staws!n. Po-_.. :1IIilII . g sto Poste Restante . Nauka". 
przejllcie amortyzacji sprzedani. 'najtandej POlpca znań, ,.plac Sapieżyń~ki 10.b, ... ·11. .KUPNA " AI f'oznapiu g- morgowe. or:l..n. ż~r~a. . .. zdg 28 210 . 
Oferty · Orędowmk zd 28 373 Baranowski zd 28 &56 . .., . - =_ JnsIPe<kita, 8~0 ·fJ!'>7.e.'YO:d. ."VY.lą!ioIClę- . '. 

. . la kOl'zy\St.r1le wydzlerzawl .. paWl-1I[ li 
Parcele POOinatl PGdgórna 13 . pg ą22718 Dom dwupi .. troUrv .. Motory . . 11O!l1", FocEa 15. Poznań. :r..WOLNE MIEJSCA 

b ·~ · l tw' d G d .. y ~~ b· zd~474 --m<l'1'g>O~e . U>uow ane za Ie.!' Q;O~ . _. ospo arstwo nowv przedmieście be.nJlynowe pi'Zera aU! .na ropne ..:.. -.~--,-. -,...::..:::....:..::....:..:-=------
lIle, l!i1emaa ogrod.-.wa, pr'z,ewla- 60 ó d Ad . :~ . tamo. pod ··gwa.rancJa. Igna.cy Stodwadzl·es·cl"a bez m· Potrzebna ekspedjentka 
szczeni e . zaraz: Aut'Oousem Po- m rg _ spl'ze a.m zaraz. . ręs . , . . Poznania Rutka, 'Yo.jclechv'Wo. powiat Ja- -.. 
ZIląnia -10 miJl1ut Pal'1)Ch Pią,tko- wskate 0rędodf81~i poznaJ§kl d . d . 300 d h d 'rocin . zd 28203 wentarzy na dwanaście do składu wędlm. L6~, Brzeziń-
wG,Poznań.· 'zd 28444 z • 6 l4 ~oo:mwgrit~ eWboo._O Stiw~kf ' . lat za dlzierżawę rocZ<Ila.Tunel s:.;k:.;a:......:3:..;6.:.. • ..;R;;;.;;;u;;;sz;..c:.:z:..:a:;:.lt:;:.._·_· __ · _n--,-13_3_14 

Dom Woz Poznań. Sapież;ńl'lki 10 b. Srebr~ Wa::sza.~:skfi. P<)7.!1ań, Aleje Mar- Gosnod~~ni _ kucharka 
resorowy tanio. Poznań. Rybaki zd _8 558 ~oto, bTy,la.nty. kw .ty l>()mbardo- cmkows.'kle-gO 20. zd 28 548 .. I . b d .: 

:I rokafurów. o/?I'órl powiat Wą- 6 m. 8. zd 28 0~6 we klllluJe samodJllelna z ardzo o.vrem go-
growiec. dlUlŹ'I. W1PŚ. 3:\00 ŚlpieSlZnie Dom W Kruk towamem. mIod!!. energICzna po-

d P ·1 "P - F V' • T - 2 kI ~ P • . trzebna na WYJazd zaraz. ZgJo-Bp.TZe a .. aWlon. ozman. 0- Aanapy - apczany n9wYpczYólfl~{' w:y}, a,,·y _, ozn2a~ Poznsti. 27 Gndma 6. szenia pisemne lub osobiste Ko-
cha 15. zd 2'8 468 Ś M • 7·~ mu. ow I.i wYJaz'I, S·pfzę0am " - . K -' k· 2" N t . w. arcm ~ tysięcy Vli'p!aty · 15 tysięocy. 'P,o-. Motor Sławna chiromantka SClan. 08CI)1SZ I ;l. o arJuszg 

Dom materace. I?arnitury,klubowe _ . Mań .. RiłJ!l:.szc.vl"n 27. restauracfli. _ k . ó k 1500 2000 li Rozwadowsln. zd 2.8 06 
~ .... llk· 3 m.~I'''~ . d wszelkie mebre wysciełane· poleca , .. zcl28 423 · . D onny. ~Jr .w ę li- - grafolog - fizjognomistka Wspólnika 
hl 

Uw apcJe. ~ .. " OglI'O n, korzystnie - pracownia tapicerska tr6w. m aSl.elmce 200 ~t:6w uży-
c €/w. mmań. GranICzna 3. ~ Poznań. . . d 3 444 - Okna \·Iiane . kupIę . . H~symllJan J;iu- zdumiewająco przepo. do PTiZedeiebbrstwa hand1ow~o 
Żabiko.wo. zd 28 54:l kute. Maty, ballt:~ll:r. (}grodze.nia tomskI, Ozempm. zd 28 ,,47 wiada g·ot6wtką 2~3 tys.. e.glZYstenCJa 

D k Rowery . l k zapewniom!i, przyjmę zaoraz. -
ome przy Poznaniu oralz IIme pra;.e A:. ·upa rll·o-b:J~ow- przeszlość. teraźniejszo§ć, przy- Oferty Oręd" ""nik, Poznań 

2 POJkoje kuchn·1l 7\10 (}t!lrOOU ce- turystyczny 00. 1ąn!, ~aJ·tMueJ Slwka. Kr.zY'IlOw- szloŚć. Poznań. Ratajczaka 15 zJ 28 MlO 
na 3{)OO, B~olmbE'rek.a Wielkie balono'wy 105. li mkl, POliTlPj'j 15. zd 284(14 m. 10. pasaż Apollo. zd 26 709 
G31l'bary 53 ;d ił 51i~(}zm,ań. ~~jk~Wf~~~~~.iiN; Gospodarstwo Pomocnik stolarski 

. waczyk. Poznań. :14 mOri!'1 pszc'1nc-blltraczalle, bu- samodz;ielny na bud'Owle potrze-
G" W Id 30 d l· . t . bny zaraz. J. Byczyk, Komorniki 

Domek przy Poznanl·u urna l a. ng 1(1593-4 yn," masywne. In'Wen rurz Zywy, d <).0 """ 
martwy. komroletny Olejnjczak, PGW. Poznań. z "" .,.= 

4 ubi1l:acje. 2 ~()_rgi ogrodu, cęns Motocykl Kobylni·ki. p~czrta Tarnowo Podg. Młodzieniec 
3.600. Brombp ek. POMlań. WLel- N:ev-Hudson 250 cm dobrym sta- z" 2845!l 
kie Gal!"ba'l'Y 53 - 24. zd 28 527 me sPl'zęcl_am natychmiast 600 zt. Szkła 18 letni uczciwY poszukuje posa. 

D 
I. • k • MaksymllJan Lutomśki, Czempili Rower dy woźnego. portjera, gdziekol-

. om DOwy ~ mlesz ama zd 28348 · je-Om! ~ki. jedel, chlopięocy, no- do zapraw kompletne wiek inajchlltniej w Krakowie) 
d hód 2'"'' 11 ()oo .• t we, okarbyiruie. tanio. 27 Grllc1nia sloJ·e. gumy, sprężyny, poleca naJ'- kaucja, polecenia pewne. Prze-

OC' .... "'. ('en'! , wp,a y D i t 1" 8 P myślI Poste restante .. Narodo-
't!<go-d<YWo, sp'zeda Dom Zleeeń,Om p , rowy.>· m .. oznnń. zd 28 487 Folwark pięćsetmorg. taniej na sezon. Kotliński, Po- wiec '. zd 27 920 
Poznań. W!l'oclawsk8 22. nowy· 6 ubl"ka ••. D znań. Górna Wilda 15 . 

. ' ziIl 28 !}21 . .... ., • . . ClI omok. inwentarzami. żniwami d 3423 P d • 
. . staJllIa, pralma.. płwmceogi'ód z ogrodem wa z~W'r1YI1l sprzedam. objecie ·17 5'OD, Wielk.i wybór .. .. . . rowa zenie .' : -... . :p . .. - .. - ~rzedmj.e8<'i-e . ~9znani.a 4500. .....: Adre,s Krzyże ?<lnlr'kl.· O.sąda. ul. fllzi-erża w .polrca .. Tunel Wall'- Za 1,'-- . fUji gazet w mi-asteczkach 'Po~ie-

'".- -~ ~"'-' O~,_, .. '_" o, .. ~, I'awslti; ,·Pózn.an . . §~Ple.Ń!ń.ski lOb S.t.an~~lHw,a SW!lJj.t;tła . . po_C?itl!-,_ PO- szaw:!I1}i". : --Meje , l\f.ajrcinlko~'~ę- _pi"i'>~ ~sze1ll;.i.f wnroski- skarbowe rzyJllY ~obom . polS>iadającym ma-
POJkłij' ·"p.uehP'dł; m()!'g/i·· »og!l'O(!n .-.' C _ .. _ . . :'Zd 28 '00'1' '- ",. ·C· • znań 15. . , .. ,- ,lżIl:il'~ 532 go ' '2Q, ., _ ' zd 2~ ~ . p~llart:k<lWe, ·saaowe-. _ Poznań la 'g.tJtoWtkę'- S.~ż~61o'we ofert,. 
~.)UT~)ie: ~r>I·,/!edą.fu lll.~· wy.-,·· -. , _ .Ił. 'J Wodna 7. . _ • OrEid'O'Wnik. E.c:ma1i ozod 28 42S 
d'lJiefZaMI,il'. Zg!oszeh1a- DOln' Zhl- . 
eeti, Pozna1\.. Wr(}('1a.wska 22. . . teraz parter, lewo Port jer , . 

ze; 28 a2IJ trzecie drzwi., za 28114 do kaba.nlCll {!.··Urzebriy Z!lJT'M!. sta-

D la posa·da. gwarancjft 500 z.r. -
. om Pończochy Oferty ()r~o'W.l1ik_ Poznati 

lZ og.rodpm przy P-vznaniu kupię &kll rpetk i kupi-z dobr~e i tanio zd 28 509· 
14000. K.rupa. św. Marcin 78. t lk f· · H f 
m. 2. PO-2inań. zd 28 416/7 og6lna: 18.41i mUlZvka wierlt't1s'ka ka ro~njcza: 20.10 z Wilna i War- y' o w lrmle.. a topl.is". Sta-

.. ' . IZ p[!Vt: 19.05 progr:am: 19.15 ply- ISzawy: 22.00 wi.adO>Ill. .. SIPor.: 2~.10 ry RyneK 6 (" eHciF Wiankowej). 

lE-a· ~. : . I Pi t k·d· 9 • . . . tv: 20.00 .. Kobieta. m.I·~oM i mnI- .nlllJ,zyl_~ tanec'na I· plo<enl-I· z ' dg3449 
PIENIĄDZ AJ '. Ił e •. , rua sterpnIa. • Ż!,l1stWO. we· w.sp~lcz/1iS,neJ· li. ·tp~a.- ." . u u '"' 

_
____ - ______ i 630 d ~ płyt: 3.06 z WaI1SZII!WY; 23.05 Chl'romantka _ !.... au Y'c.la. !poranna: · 12.05 turz.e 1)0 ,slldch" pog-a-cl,an~ka :22.0.0 Ul u.zy,ka taneczna. 

. . ; d.zlenmk JloIU'l:lluo.wy;· 12.15 .. Dla ·SiP'Ort: 2 .10 pJyty; . 23.00 ha.wa.F wróży z __ catego życia prz·eszłoSć. 
Pana . 11llłlSZyeh ]"'tnisk i. uzdl'OIWisk" - skie J ml1rzYllskie piQllenJd z pJyt. przyszłosc, wystrzegam od zly!-!h 

pom;ukuję wsp6lnikQ do poważne-i'koncert: 13.00 ćhw~lka dla kabiet: r>rzeszkórl PoznaJl. Kraszewskie-
gO p.r'1:~alil~hil()'I'st'Wa. go.t6wlka ;13.00 ko,lI('crt zeSiPoou mando.Ji'lli- Piątek. dnia l) sierpnia. go 1- l3. Goticzarek. 
2000, ote.nek. n:ewY'kJuCZ011Y. Qfp>r_'lStóW: 18.00 z rynku pracy: llUlO Lwów ~ lli.30 muzylka Wagne- p. t k d' 9' . zd 28583 
ty Orę.d()WJ],IIk. POZllla.u rz;a 28510 m. ulZ~a wokalna (pjyty); 1~,0~ -1.1'a. l1l p-lyt: 16.15 kall cert orko Se-., IQ e, ula SIerpDla. 

,,:tY~I,~ wM stod1luch w leCIe I w r",dYIi.\~kiego; 16.25 pogadanka Radio Paris - 20.30 konce.rt z Znana 
zl.mtc : .16.15 koncert w wykonl!-- dla chorych ks. kpt. R/),jql,sa: 18.30 Vif'hy: 22.30 muzylm taneczna. - wr~óbiark!\ AdarcJif. prz€IPowiada 
m· I;I . ,?~klffitry T.adeusza Seredyn- mu,zyka Ielk.ka z pJyt: 18.45 muzy- Ko.eniltswusterbausen - 12,00 - z cyfr, kart . t;ek,i. Przyjmnje 10 
t8kle~o .. 16.35 pogadallIka dla cho- ka węgierska II Ulyt: 20.00 .. Ty- koncert polndniowy z Bremy: _ rana do 9 WleCz,orem, Poznftń. 

,rych l\Ilchala "ReJi:'Iłsa ze LW!m'a; .grys" felj. prof. Reioo·.a; 22.00 ~ 14.00 .roomaitości IUlJlZyczne: ·16.00 Podg6rna 13. miil<'zka.n;e 10. frOOlt 
W oda 116.'59 ,,B.ok 63 - fra.gmept z PO-lwiadom, &port.: 22.10. muzy.ka le'k- muzyi\ta 'P()Jpohldniowa z ogro.du zd 28 418/9 pg 4463 

WIeŚCI .T. W'O!Osr;YROIW<ski-ego: - ka z p,yt' 28 Oli p! t 18.00 muzyka fortepianowa - n- ----------------------------
lasy, okolica zdrowa, tanio dO-I17.00 kwintet na Jllet, obój klar- .,. y Y. two.ry ll'Oldyjó;'ki-e: 111.00 IrOOzina 
brem utrz~maniem. Pobied~j~!,a.l net •• w;wlt<M'nle. i i.a,got; 1725 mą- Piątek, dnia 9 sierpnia. muzyki wesolej: 20.15 audycja 
Manthey6" a. zd _81107/ la: orkl-estra P. R. pod d:yr. Zdzl- Lód'- 19 ". państw{)'\V.a: 21.00 w,.s-ola audycja 

.solawa G6rzyńskiego: 18.80 .. Pny- • z - ':;:>)J n?c w ,ffi'UJZYCe z slowno-.mUlZyczna. Londyn _ 21.00 
'l'odnilk na url~pie" - I'ętport.aż; 'Pk~y.t, l~.lI'j .;}el.d .~. 18.30 ló\il?ika koncert S'krzypoowv: 22.05 orkie-
18.3ą SIkr.zynka ogólna: 18.40 - s Iz!llIka o .o~na, 18.49. mUlil;yika stra. Luksemburg .~ 20.10 kOI!
chwlI'Lka SG:!o.l·ecwą.: 18.45 muzyka; polska z P!ł!_ 19.05 p<ro!<'l":łfI!l' - cert p01rmlarny' 21.00 muzyka 

Trwała ondulac)
"a Kl~.30 .rec

k
l.t8!l; lś9PI.~wakcztY lnMs.ryJj t~!:a 'P~y~1yt?02~of~;~ta KeteI- w{),!.silmwa: 21.50 recital fortepja-

arwoWlS leJ. ."" a ua y m~ . ' ' '. nOlWY J. A1Daerb,~·a. Motala i 
·pail'owa. kOD1Jlletll.ie 7.60 gwaram- nolog; 20.00 skr.zynka rolnicza: p. dni Sztokholm ~ . 20 45 muzy.ka ka-
cja ;wykąnujF' pecjaList,!-, rn,iostrz 20 •. 10 .re;pof1;aJŻ mUlZyczny: 20.41) lątek. a 9 sierpnia. meralna: Kalundborll' i Kopen-
frY'Z}erslkli 2j:l I.at zagorarucą. P?-, oo!elUuk 'Y1-eczornY:.2!l.65 ,.Obra- TOfllil - 13.35 lekkie l>iQlSerulci z l1aga - 20.00 tr. rewjj z teatru 
znano l\.{a.l'CIJ1 6B. zd 282,,7 t21kl.rz; ŻYCI!,;. dawne.J l ~136Icze· l>ht: 111.15 prZeg.l~d gi-eId,OlWY: ~ J.etniego Helsinl!l"or. Budapeszt _ 

neJ P0I1skl L21.0.0 koncerF Bym- 15.110 muzyka sYll11f. z płyt: 18.1ro 20.45 koncert orko QlPero.wej. Ber~ 
Za . fOllJlczny; 22.110 WUdOOlOOCI 00-01'- "NaJpoleon w pOdaniacll ludu ka- muenster - 20.25 fortepj'lI!n: 21.10 

niewlaściwe wystąpienie przeciw towe: 22.10 m'1lZY'ka saJonowa. ~zubskiego" pOIg.ada'llka: 18.40 Ży- koncert sYll11foniczpv 3 Berna. _ 
państwu Nowickim. dnia 24 Iip- cie Irult'Thralne, artyst!Vczne i nam- Sztutgart - 21.00 dawne marsze 
ca t;\. drogą przepraszamy. Lu- Irowe na POI!lJOr~u: 18.45 piane ,prmstkie z :F1ran.Jdurlu: 22.38 mu-
k S · k6 d 98 387 S(}f)r8Jnv z p'lvt: 19.05 prOoJll'!łJIll: k l~kk O 02 Ik 
-aszy -. lera W. z :. 19.1ii !phty: ·20.00 wiadom. g.()JS;p~ ~~i:de6 ~ 20-:60 ~~%e-r~ n=~: 

I[ ]I Piątek. dnia 9 8ierpnia. darcze P OlIll'Orza: 22.00 S'OOrt. 1arny: 20.30 · z Pl'flJgi: 21.00 k(}n-
6. " O:tENKI Katowice - 13.35 m1WY\ka lek- oert. Pra/ta - U.OO kOI!<lert III 

ka li taJne~na; 1lI.11i giełda; 15.30 Piątek. dnia 9 sieronia. Brna: 12.30 mThZyka salonDiWa: ~ 

K 
• mlU.Zy!ka pow3.:ŻJlia z płyt: 16.00 P~znan. ~ 6.00 aud. por. z lli.OO koncert z Mor. o..trcawy: -

UpIeC i.ŻY'(!ie w6d slo.dki-ch w lecie i w War,~z,: 8.20 program; 11.57 z 19.25 tr. z ogrodu mUIZY1.;j woj-
lat 30. POOlla parmę lub wdówkę .zimi·e" odczyt; 18.30 .. Nowe po- W.arszawy j Krak->owa: 13.05 kon- skowej: 20.15 z :Brna: 20.30 kon
celem Ożenku. Ofer1y o.ręd.ownik, Iichromje w kQ.~ci·ollhCh śla,SJkJa" cert mandolinistów .. Sempre Vi- cert .rozrYWIkow:\:,: 21.00 z Wjednia 
P>o·znan zd 28 500 - odczyt; 18.45 kml/cert Trowera vo". '['rsnsan. na W>8·Zyst.ikle roz- 21.50 moraw~ki kwartet wokal.ny. 

na skrzY1Pca-ch; 19.15 !płyty: 20.00 gloonie polskJe: 111.30 z War&za- Kolonia ~ 21.00 muzyka miedzy
p~l'lI!dy rfrdj'ot!echJlJi,()zne; 22.00 - wy; lli.15 giełda: 15.2$ z Wa.rsu- naroc1o.wa z uclz. soli"-lt6w .. w 
"'Port: 22.10 skrzynka francu"'ka: wy: 15.30 ID11zyJka 'P{)lska z płyt: podróży dookoła ŚwJata". Rzym 
22.40 melo!ij-e daJlelcich str()n !t 16.00 do lS.SU tr. z KaJtotwic. 20.40 a.urlycja weoola. Monachium 

Meble IPtY'ti23.06 mUlZylka taneczna. 1{wowa, War,,<zawy i Krakowa: 21.00 ludowa audycja regjonalna. 

Humor zagraniczny 

F 

. . P' k d' 9 I • 1".35 .. Lu-d WielIwpoIski - Bi- r;rpsk - 21.00 marsze lmm:kie z 
od naJ'tal'i.ozy':tJ (lo naJlepszych. laŁe. ma II erpBla. skupizna Krobska" odczyt: 18.45 Frankfurtu. Med;iolan - 20.40 ;......) Mamusiu, 

z jajeI<. 
ja wiem dlaczego pisklęta. wycllodzl\ 

Fabryka Mebli Krak6w - 15.30 płyty; 17.00 piosenki z aud. żolniemkich w kOllIl-edja. Bukareszt - 20.15 duet 
• '.. kwintet na flet ob6j k'1arnet, wal- wyi\t, ch6ru JUl'anda; 19.01i pro- na skrzypce i kla.rnet: 21.00 kon-

Poznan, Rynek srodeckl torni~ i fagot Lend'waia w wyk. g:ram; 19.11i życie kulturalne i ar- cert. Wrocław - 21.00 wesola 
oraz żyd('ws~ a 4 •. :Kilkadzi~ąt lkamera,lnegt() ZeSlPOłiu detego Krak. tysbc.zne Poznania: 19.20 p[yty: muzyka ludOIWa. Kr6lewiee 
pokoi gOlowYi!h. d 3318 Tow. Muzycznego; 18.30 skrzynka. 19.1\0 z Warszawy: 20.00 slkrtZYu- 21.00 lI'l Frankfurtu i Sztu>tgartu. 

- Dlaczego? 
- Bo się boją, żeby je nie ugotowano. 

( .. Rire" - Paryż). 

Co futro - to Edmund Ryehter = eo pa.lto = to Edmund Rychter = co ubranie = to Edmund Rychter, Poznań, Ostrów Wielkop. 

S. F . . 

P d ł t Da miesiąc sierpietl 1935 roku wląOllnie książkowego dodatku powier Z e p a a Ściowego. w Pozna,wu w ekspedyc;1 zł 1195, w agęncjach z.r 2.201 z od
nQszeniem do domu z.r 2,20. na prowLnQ,t na pocztach ju!!: " oanooze

niem do domu kwartalnie 7,01;miesię:()l'Jnie 2.34, po~ OPlUlk\. mjesi~Qznl(ll w P~lsce .z! 6.00. 
w ·i·nnycb krajach zl 5,00. przy 'l-miu wydaniach tygodniOWO osatuje .. Ol'edowniJt"uiiesięcz
nie 2.35 zl bez odnoszenia do dQmu. W raJZie w~padk6w 8l!()\Vodowanych siłlł Wyższą, pl'Ze'SzkÓd 
\V zakładzie, strajk6w i t. P. wydaW>!IJiCtwo nie oopow.iada za d<iiltarczenle pis,m8,' li abonenci 

Ogłoszenia na stronie 6-lamowej t6 gr, na stronie 4-Jan1owej przy końcu tekstu 
, redakcyjlJego 30}IT, n!l stronie cz",;,al'tej 50 gr. na stronie rlrugiej 60 gr. 

-::--=~~--..... - Przed wIadomoocIamI Dotoczneml 100 gr od l-lamowego milimetra 

nie mają prawa domogania sill ni~OI!tarc:Dool:rch numer6w lub odmod()wani ... c· 

Og!Qszenia skomplikowane z zastr&eżeniem miejsca od poszczególnego wypadku 20% narlwyźki' 
Drobne ogto~ze)1ia (najwlli:ej .100 sl6w w·. tem 5 .n~gtówkowYCh). słowo .nag!6wkowe . ittu~t-e) . 
1~ gr. każde dalsJle ~ł~\~o 10 gr:. O g,lOlSzeIIJa do ble~acego wydarua przYJmllJemYdo godziny · 
10,aO, a do \l\yda,n medzlelnyC'l! l śWIątecznych do godz. 10.15. rano. Za 1·6żnice między zesta
wem li wysokOŚCIą ogl-oszellla. powstała wskutek matl'ycOwalUa. w~dawnictwo nię OCIpowiada. 

Redaktor oopowiedzialny ·Am:dJ1\OOi Trena z Poznllolłia.. - Zaw8zystkie wi&domooci· ł 'arbkuly • m. Lodzi . oopo:wiada Leo.n .Trella. Ł6d~ Piotrkowska 91. - Za o,gloozenia i reklamy 
odpowiad.a 8!dmLn.istiacja w osobie P. Antoniego Leśnie\vicza w Poznaniu. - Nieżamó",ionych rękopisów· re.dakcja nie zwraca. . 

Wrchotlzi codziennie z wyjątkiem nie([3iel i świąt uroCZy.sty~ z da.t. na dzipti następny. . Wydawnictwo Drukarnia -Polska S. A. w . Poznaniu, ~w. M;trcin · 70. 

~clony: · .. \1-61..1.4-16. 33-07, 85-2ł, 35~25: łO-72 w ni\~dzielę, .więŁ& l p6źnymwieeŻ'Ore~ ~y~1ko ł().7.2..~P~ K,; 0, pj)zna.~ ~. 200 149. . .. . 
~' _ ;.,-,. "_' '*C>,Jtrl . \'\ ~h -" - ~ '~'- -' ..... ~ '. ' " . 

, ł ' " 
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"Orędownik" w "lesie Szprewy" 

W jednym z najciekawszych zakątków Europy - ZnIkoma resztka plemIon słowlański·ch Młod.a lu
życzanka uśmiecha się .•• - Stare chaty łużyckie kryte słomą - Dawniej łodzią" d·ziś rowerem - Język 
traci na czystości - Łużyczanie st10ją twardo na gruncie swej na1rodowoścl 

MŁODA ŁU2YCZANKA \V ODŚWIĘTNYM 
STROJU 

C h o c i b o r z, w sie.rpniu. 

I\tokolwjek przebywać będzie w 
Niemczech, powinien korzystać ze spo
sobności i zwiedzić jeden z najcie
kawszych w Europie zakątków pod 
względem krajobrazowym, a szczegól
nie etnograficznym, mianowicie "Las 
Szprewy". 

Niedaleko Berlina 
Kilka tylko godzin jazdy kolejowej 

dzieli piękną tę krainę od stolicy Nie
miec. Zamieszkują ją Dolno-Łuży
czanie, stanowiący znikomą. resztkę 
<Jawnych plemion słowiańskich, które 
- jak wiadomo - w wiekach śred
nich zaludniały całą niemiecką. dziś 
nizinę aż do Łaby, a miejscami wy
kroczyły nawet poza Łabę. "Lasem 
Szprewy" został nazwany przez Pru
saków olrszar, zajęty przez szeroko 
rozgałęzioną Szprewę pod Chocibo
rzem (Kottbus). Obszar ten nosi tak
że nazwę "Błota". Teren doniedawna 
bagnisty, jest obecnie odwodniony i 
pokryty gęstą. siecią kanałów, tworzą
cych wspólnie z licznemi ramionami 
Szprewy ów czynnik krajobrazowy, 
który wywarł tak decydujący wpływ 
na charakter i zwyczaje ludności. 
Brak naogół dobrej ziemi jakoteż 
pewna niedostępność komunikacyjna 
przy uwzględnieniu konserwatywnego 
usposobienia Dolno-Łużyczan, wyni
kającego z obawy przed wynarodowie
niem, - wpłynęły opóźniająco na roz
wój gospodarczy "Lasu Szprewyh i u
czyniły zeń ciekawy relikt szczegól
nie w dziedzinie budownictwa, zwy
czajów i strojów ludowych. (Por. ilu
stracje.) 

Rewją strojów łużyckich 

Od własnego korespondenta "Orędownika" 

l W "Lesie Szprewy" spotyka się je- wąską. w kostce, Język dolno-łużycki 
szcze dużo starych chat łużyckich, jest zbliżony do polskiego. Można 
krytych słomą. Gospodarstwo prze- ~wobodnie rozmawiać pO" polsku. Łu
ciętnego chłopa składa się z domu życzanie odpowiadają w swoim języ
mieszkalne.:so. stodoły j chlewu (klev). ku, dziwiąc się, że nas rozumią i że 
Doni'edawna posługiwano się jeszcze do nich podobnie mówimy. Język łu
łodzią. jako najważniejszym środkiem życki na terenie "Lasu Szprewy" przy
komunikacyjnym. Dziś bardzo popu- właszczył sobie niestety dużo wyra
larny jest rower, którym młodzież 0- zów niemieckich. Podchwyciłem wy
bojga płci jeździ po licznych drogach razy, jak "Hundert" zamiast "sto", 
polnych, towarzyszących kanałom lub "Tausend" zamia.st "tysiąc', "Abge-
przecinających je. ordnete.r" zamiast "poseł" i in. Łuży-

• czanie z nad Szprewy witają i żegna-
Okalec.z.ony Język ją się często po niemiecku. Dzieci po-

Łużyczanie należą do typu szeroko-I mimo wyłącznej w tych okolicach na
gło~ych Kolor włosów j~st jasny. U uki szkolnej niemieckiej mówią ze 
kobIet zauważa się nogę nadzwyczaj sobą prawie wyłą.cznie po łużycku. W 

STARA ZAGRODA DOLNO - I,UZYCKA 

Sport w Łodzi 
Kolarstwo 

. WleWa wyścigi kolarskie, ja.'kie w u
łlległym tygodniu odbyły si.ę w Helenowie., 
zachęciły swem powodzeniem z'arząd Ł. O. 

roożnoś-ć talk najQsrezemu ogółowi oglą.
da.nj.a, tego ciekawego widowiska.. 

Piłka nożna 
Z. T. K. do z.organiz,owania nawej intere- Przed meczem Łódź - POZDa6. W na
sującej imprezy kolarskiej. która odbę- stępną niedzielę odbędz.ie się międzymia
dzie si~ w dniu jutrzejszym, t. j. w p.iątek, stawy mecz piłkan;kJi pomiędzy reprezen
w g·odz.i,nach wieczornych na torze w He- tacjami ŁodlJi i Pazna.nia. Jaki będzie 
leno wie. Wielką atrakcJą tycb zawodów skład Loodzi trudno przewidue6, uf.oźeme 
będzie udział kolarzy wM"BzawBklcb z Mi· .nastąpi prawdopodobnie dopiero po rue
chala.kie.m i Napierali\ na czele. Procz nich dzielnym meczu Ł. K S. - Ha.:lwah (Wie
startować będą również czołowi kolarze: deń), bowiem wtedy to ka.pitan związ.ko
Starżyń.ski. Targoń.ski. Olecki, Popoń- wy będzie mógł się Q>rzek()nać o forlll!ie za
cz.yk i !n.. PrograI? zawodów przewiduje wodników, którzvby ewentualnie wcho
WIele cIekawytclI bIegów. GwoŹdziem~· dzilti w rachubę. Prawd'opo.dobnie Łódź re
d~ie. wyścig .. Omnium", składający się z prezentować będą zawodnicy Ł. K. S. i 
P;ęClU k'onkurencrj i połqczony z wyści- Un1on-Turi,ngu. Jaki skład wystawia Po
glem za motoramI. Z~ względ'U na propa-I znań również jeazczę ndewiadomo, jeodnak
p:andę sportu kolarskIego, zarząd Ł. O. Z. te pewnem jeat, że opierać się ~dzie na 
T. K. post!LD~wił na za,,:ody powyż.sze ob- zawoonikach Warty i Legji. 
mżyć znaczme ceny weJść, alJy dać tę UDi~D·TuriDg w Bydgoszczy. W nad-

W "LESIE SZPREWY" 

obecności Niemców Łużyczanie mówią. 
po niemiecku. Nazwiska swe piszą. 
według brzmienia niemieckiego. Tak 
np. Dammasch zamiast Damas, Rog
gatz zamiast Rogac. Imiona mają. 
przeważnie niemieckie (Wilhelm, Frie
drich), co pozostaje w związku z wy
znawaną prze7 Dolno-Łużyczan wiarą. 
ewangelicką. Łużyczanie jednak sto
ją twardo na straży swej narodowości. 
Uświadomienie narodowe zatacza sze
szerokie kręgi. Były chwile, gdy my
ślano nawet o autonomji, lecz wsku
tek zupełnej ignorancji spraw łużyc
kich u ludzi. decydują.cych wówczas () 
losach Europy, narodowy odruch Łu
życzan pozostał bez skutku. 

R. G. 

chodzącą, nied'1liel-ę mistrz Lodm. Unfun· 
Turi·ng wYjeżdża do Bydgoszczy, gdzie 
spotka się z tamtejsza. PolonJ8, w meczu 
pHkaI'6kim o wejście do ligi. L<>dziaIl!ie na 
mecz ten wyjeMżają w /Swoim najsililliej
szym składzie, identycznym do składu 
grają,ce.go w Lod~j ze Skl()d~ Mecz ten dla 
mistrza l.odzi ma wdelkie znaczenie w 
dałszy.ch rozgrywkach o wejście do ligi, 
bowiem ewentuałilla utrata dwócb punk
tów w By;lgQSZczy odSlUnie od łoozian za.
kwalif.LItowanie eię do fina:towych spofikali 
mistrzów pOBzoze~ólnyoh gru.p. 

Porażka L. T. S. G, w Zgierzu. O&tatDio 
w Zgierzu bawiła dru'tyna pUka.rska. L. T. 
S. G., która. spotykała się w meczu wwa.
rzysk.im z tamtejszym Soikołem. Mecz za... 
kończył się niespodziewana, Poratiką ze
społu lór· .... ·dego w stos.unku 3:2 (2:0). Po
mi'IDo, iż łodzianie przystą.pild do zawodów 
w swoim. najsiLniejszYIl1 składzie, Sok6.ł 
pl'1;~ cały czas zawooów miał zdecydowa
na przewagę. czego najlepszym dowodem 
może być fa.k.t, te p.rowadzili jut 3:0. D0.
piero poci kl(}ruec gry todZlianie wzięli si~ 
energicznie do pracy. a korzystają,c z chwi-
lowego wyczerpania zawocLników Sokoła, 
uzyskali jedynie dwie bramko. Wysil'k4 
z.mierzające do ewe-ntualnego wYTównanqa, 
jt'dnaik siJełzły na niczem i Lodzia.nie za. 
szU z boiska pokonami. 

Różne 
Echa 'Pobytu Osłrovii w PabJanlcach. 

Z Chociborz.a, stolicy Dolnych Łu
życ. dojeżdża się kolejką do miejsco
wości Burg, będącej ważniejszym 
wiejskim ośrodkiem kulturalnym. 
Sszczególnie piękny widok prn.cl s ta
wia się ,,,, niedzielę, gdi Lui:yczaIll-'i w 
odświętnych strojaCh gr\JlUadzą ~ię 
przed kb'kołem dla nbjz'elnej poga
\H;.dki. Stroje utrzym.au~ w żywych. 
lecz dobi'anych banvach. budzą za
chwyt u licznie w dnie świąteczne ze
bI'anych turystów i wycieczkowiczów, 
pt'zyjeżdżających nieraz z odległych 
stron Niem iec dla oglądania nieco
dziennego widowiska. Młode Łuży
czanki noszą szerokie, białe lecz barw
nie wyszY,wane .nakrYcie głowy, zwane 
"tapa". 'Pewne niemieckie towarzy
stwo filmowe, chcąc spopularyzować 
piękne te, a coraz mniej noszone stro
je, urządziło swego czasu rewję stro
jów łużyckich połączoną. z konkursem 
piękności. Na fotografji przedstawio-I 
na piękna Łużyczanka wybiera się 
właśnie na konkurs. Uśmiechnięta I 
twarzyczka zdaje si.ę mó~i~ o na4ziei 
zwycięstwa., . 

Mistrz 'V.ęgi~t "Ujpesii", gościć będzie w piątek w Łodzi i rozegra mecz '!' ,,I,. K. S," 
. R czem pisa.li6m,. W' numerze wczorajszym. • 

Cała prasa sportowa szeroko rozpisuje się 
na tematp·oł>ytu gości wielkopolskich w 
Pa.bjanic~ch, nie szozędząc sportowoom 
OBtrowsklm pochwał i u~nania. Sa.mo za
ch1)wa.ni~ sie ~portowe, ja.k i piękna gra 
z~ch~YOJły .śwlatek sportowy Pabjanic. 
me w.lec iZlwnego, że pobyt gości wielko
P? Isk Ich może posłużyć niejednemu łódz
kIemu kl~wi A-kłasowt'mu za przykład. 
~ra ?strov~1 stała na bardzo wysokim po
z::omIe. ŚWietne. opan.owanie piłki, pierw
sro~zędna techmka, start i szybka o~'je-n-

• tacla przy ambitnej bojowości ataku, przez 
cały czas gry ~na.mio.nowala drużymę 0-
strowska,. Jak JUŻ pokrótce dOlloc:!i1iśmy 
p T. C. w spotkaniu tern wypadł niezwy~ 
kle .blado, p wszelkie bl'aki nad.rabia! je
dY1l!le a.mbicją. Jedynym wa.rto,ściowym 
grac7e~ z~połu gospodarzy był b!'amkarz 
Szy~aMkl, który, broniąc swej Świątyni 
z, lllel)l'awdopodobne.rn SY';;ęlki "m. oca1ił 
swą dt!'IUŻ7..nę pd iJUeohYbMj klę€.ki. 




