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Na narodowym froncie walki w Łodzi ·

W dniu

święta. Wniel>o-\Vst~pie_nia Pań ski ego

. lii.:

członkowie

narodowa

Łódź obc.hodziła

~wlęceOle

po

Kola S. N. Łódź-Bałuty, przed nowym lokale

m oraz

nowego lokalu Stronn.fctwa Narodowego na Balutach. Na fotograStronnictwa Narouowego w Lodzi.

wła.dże okrę.gowe

idmo śmierei nad Betudtystanem

cbiz

Wstrząsy

podziemne trwają nadal- Qbraz straszneg10 spustoszen!a-· Szpital zchorymi ginie w szczelinach zjeml·- Ludzie ginęli pod-czas snu -w całym okręgu ogłoszono
stan oblężenia
'.

Q u e t t a. (pAT).

L o n d y Do (pAT). - Ministerstwo! skQ Beludzystanu m6w1~ te zwłoki odowych danych liczba zabitych ira- wojny nie otrzymało informacji o tem, fiar grzebane SQ pospiesznie, aby za- nionych wskutek trzęsienia złeml w Jakoby ofiar, trzęsien'a ziemi padli pobiec szerzeniu epidemji. WstrzQsy
- Beludtystanie wynosi ogółem 30 000 0- tołnierze g~r~izonu brytyjskiego w wczorajsze, które spowodowały nowe
sób. Główny szpital leży w gruzach mieście Quetta (W Beludzyatanie). Zgl- spustoszenia l nowe ofiary w ludziach
a z 309 chorych szpitalnych 20B ponio- nQll natomIast dwaj uczestnicy druty- trwały pnez 3 minuty, wstrzęsy słab
. 110 śmierć. W calym okręgu ogłoszono ny hinduskiej, która miała rozegraó Sze ponowiły się pomiędzy 3 nad raalan oblężenia.
'
.
mecz krokietowy w Quetła.
nem a U-tQ.
Q u e t t a • . (pAT). Wzburzonem·
PrzybywaJQCY z nawiedzonego kIł"
wskutek wczorajszego trzęsienia ziemie mieście Quetta wybuchł polar.
który, podsycany wiatrem. roZSzerza
si, szybko, zagratajQc rannym, · ZDajPersonel zginął pod
dUjQcym si, jeszcze pod gruzami. 9d- Cały dworzec w Quetta zniszczony gruzami
Z
60
pocztowców
ocalało
4
Urzędy publiczne
działy ratunkowe
podwoUy wystłkl,
. zdezorganiżowane
aby wydobyć łych nieszczęśUwych. Z
Karaszi wyjechał do QuetlV pocu,g.
L o n d y n. (pAT). UrzQd do spraw lłnc Mirt zoSłaly zniszczone całkowicie.
wioz,cy środki iywnoścl. lekarstwa IndyJ otrzymal depeszę od rzę.du Indii Bardzo wiele os6b zginęło w gruzach.
oraz lekarzy l sanltarju.sz.kJ.
zawladamiaJQc. te miasto Kalat i pa- Chan wraz z rodzin, ocalaL L1czba.
Według

p6łurzf

l

Nie liczy się trupów, leczocalonych!

Angllk6w zabitych wynoSI około 200.
W Quotto wszystkie 1U2ędy publiczne sQ zdezorganzowane. Z 60 pocztowców ocalało tylko ł. Listy wysyła siQ
' bez marek. Poczta urzęduje w namio. cie. Katastrofa jest tak wielka, te nie
Uczy się Jut trupów, a Jedynie Ue osób
ocalało. Lotnictwo brytyjskie dotknię
te lest cię!klm ciosem, gdy! w Quetta
zginęło 50 I~tnlków.
L o n d y Do (pAT.) Według nadchodzących
z Quetta wiadomości cały
personel stacJi kolejowej Quetta zginął
pod gruzami z wyjątkiem jednej osoby.
W panice ludzie zdobywali miejsca w
odchodzQcych . ze stacJi pociągach,
przenełnlalQc Je ponad wszelk, miarę.
W S::ikarpur wszyscy SQ w żałobie,
ale~a domostwa, w którem nie bVło
by ofiar. Biura telegraficzne sQ zawa.
lone depeszami osób, poszukujących
swoich bliskich. Istnieje obawa braku
środków · iywności. .
.
., PociQg sanitarny z 60 lekarzami
przybył do Quetta. Wszystkie ocalałe
h~ngary zamieniono na szpitale.·
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skończy zabaw
Obóz Narodowy predzej czy
bedzie panem sytuacji w
później

Ł ó d ź, 1 czerwca
W dniu 27 maja rnillQ.ł rok od cbwi li wyboru dzisiejszej rady miejskiej;
ł cl.t'J"wca upłynie pół roku, gdy sie
rada łódzka zebrała po raz pierwszy, a
20 C7.erwca b~dzie pół roku, gdy wybrała zarząd
miasta Po dłuższem
przygolowaniu w komisji budżetowo·
finan sowej wszedł budżet na r , 1935/36
na porząde~ ~zj~n.ny ósm.ego posiedzenia rady miejskiej w dnJU 21 marca
1 odtq.d pozoataje na wa.~ztacie - t. &.

Łodzi'

dziesiąty już tydzień, odraczany, prze- kają.cej ze współpracy rady miejskiej, na swe barki oopowiedzialności. chcie.
rywany nieprzewidzianemi zajściami. pochodzQ.cej z wyboru z komisarzem liśll1y rzekomo rOlwiQ.zallla rad y,
Sprawie budżetu poświęcono już 10 ze- rządowym. Wszyscy' inni mówcy bawiNasze stanowisko było jasne. nie.
brań rady miejskit'j. Gdy sobie zadali się w polemikę ze stanowiskiem dwuznaczne. zwracało się p.rzech\ komy pytanie, dlaczego tak się dzieja, · klubu narodowego, zajętem w komisji, misarycznyrn rządom na ra tus7.U łó d zwpierw musimy skreślić historję tych gdzie skreślono wszystkie subwencje kim, przeciw etatyzmowi wykreślało
dziesięciu posiedzeń i zorjento'Wać się dla instytucyj żydowskiCh . Mówcy ży- program pracy dla ulżenia ioli tvsią
w nastrojach poszczególnych frakcyj . dowscy zwłaszcza poseł Mincberg, za- com bezrobotnych, wska7uJąc na 0W deklaracjach, wypowiedzianych znaczali rewelacyjny przewrót VI
szczędności jako decydUjący czynnik
prz~d . . ~rugiem czytaniem,
jedynie dejściu do.~udżetu. ze s.trony narodow- ~ po~ra\'Ii~eniu ~udżetu. ZaznaczylisocJahscl obok Obozu Narodowego za· ców, kwahfIkowah to Jako chęć um y- smy, ze miasto winno- si~ wycofać z
znaczyli absurdalność - sytuacji, w)'11i· cia rQk, bo nie myśllj,c sujo o wzięciu wielu dzia.łÓw pracy. które ściśle do
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.Pragnitmu.. zatem Zydów,· poplUte
WJr- na,
prowok1i.cyjnem zachowaniem
na
zebraniach I'ci-dy miejskiej nie !red,

sił dzieje z ln·jchttywy komisarza "ł'
dowego, którego dawno jut . byt . nle
l)owtnno. Socjaliści · j Zydzi dQ.Żł do
spełninne·! ..
.
rozbicia rady, woleliby rzę.dy czysto
CZy jednak dotychczasowa. współ- komisaryczne, które zresztą byłyby
praca, komillarza rządoWel{6 ~ radą · ro- logiczne i znalazłaby się wtedy zgubiokuje nad:eleje powodzenia i czy ona na odpowiedzialn!,ść. Klub B. B. W. R.
rn~że być leklU'l!Itwem na wytworzonę.
jest za słaby, by komiSl/l.rzowi udzielić
sytuację? Nie bo niema ponoszą- poparcia.
cych odpowiedzialność moralną za
Komisarz pozostawiony samemu
rzą,dy. za budżet. za złę., czy dobrą go- sobie, ustosunkowany wrogo do rady,
spodarkę, za danie pracy tysię.com bez- znoszący jł jako dopust Boży, bojący
botnYCh. !{omisarz niema zaufania rlt- się obozu narodowego jako spadkody miejskiej, opiera się o władzę nad- bierców, niechętny socjalistom i ~y.
zorczą., a ta trzymając go na tem stadom. bo mu utrudniają. i tak ciężką,
nowisku, nie może od niego zbyt dużo pOZycję przez stawianie non,gensowych
wymagać, wstawiając go sam/ł. w trud·
i nierealnych wniosków, a a.wanturaną sytua.oję. Klub narodowy wybrany · mi utrudniaję.cych obradY - sytuacji
przez 100 .000 wyborców zepChnięty do nie uratuje. A skoro tak, to jutro bę
toli opozycji, odpowiedzialności pono- dzie jeszcze gorzej.
sić nie może i nie chce, przeciwńie jeKomu zaś zależy na tern, by było
go obowil}zklem obywatelsldm ję~t fJorzej? Chyba nię władzy narodowej,
przeCiwstawianie !lię wszystkiemu eo nie komi:lą.rz{)wi, pie państwu? My na.- ·
się

.~

S r u l: Co to jęst, n18 je, nie
n(,}g'i, lata i bije?
l (} e k! Uj, to 5tUę, ją.k. świ.at -

pU~,

m~ c~tery

.
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rÓdówcy Chcemy pracy konstruktywnej, chc·emy budować, tworzyć, kto
nam tę praCQ utrudnia, doprowadza do
sytuacji bez wyjśeia; ·· ten p·oniesle -odpowiedzialność wobec historji mias'ta.
Łodzi.

Na postawione na początku pytanie. jak skonczy się zabawa w samorząd na terenie Łodzi trudno dać
odpowiedź pozytywnę., decyzja leży w
rękach ministerstwa spraw wewnętrz
nych . .Dwie rzeczy . są dziś już pewne
i zdecydowane. Gdy obóz narodowY 0bejmie rządy na ratuszu to spełni
pragnienia mas, wbrew przepowiedniom socjalistyczno-żydowskim; gdy
go dziś nia dopuszczli do władzy, wróci "jutro" nie w zwykłej większości,
ale w dwóch trzecich, by być wyłącz
nym panem sytuacji.
Z y g m u n t P o d gór s k i,
przewodiliczący klubu radzieckiego
()bo~u narodowego.
r'
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i do nich należy decyzja o gospodarce

sp()hieznej; że stosować będziemy pro~
gram, wynikaj4cY z pojęcia. państwo.
narodoweg6. Zapowiedzieliśmy rZ8eZ~
W6 ustosunkoWani6 się do rzą,du, iż ną
terenie rad3' miejskiej nie będziemy
szukali rozgrywki politycznej, wogóle
wypowiędzieliśmy się przeciw dyskusjom nię mają.cym zwlą.zku z gospo~
dal'l{f}. miejską.. Pl'zyrzekliśmy dać
miastu lludżet wbrew oc~ekjwaniom
'wielu innyeb fl'akcyj, w poczuciu OdpQwiedz1p.lo<>ści f wykazania. przywią,
zanIIlt do miasta, l1ważając rZf!.dy komisal-yczne za przejściowe.
W miarę wzrostu odrzuconych pozycyj subwencyjnych żydowskiCh rosła
namlętnośó przemówień przedstawicIeli żydowskich z ugrupowań mfe.
szczańsklch. sioni_tycznych t JoejalistycznYCh, zaczęto prowokować klub
nnrodowy, by ~o wpędzić w sytuację,
Hl z jego powoc'lu nie do.szło dp uchw" .
....
lenia budż~tu. Gdy się to raz udało w
dniu 2 kwietnia, kiedy prowokację od·
parto z nawiązką, uc~eplli Bi~ Zyd.zj z
sPc.ialistami pretekstu, że . w sprawia
~a~ścd·i~,,~ . ty!'ll .4~ihuc ltJUJ>Jt. · ?łu~~~~10j
zy" eA-.... ra,e~ę l za _am,owa 11 pr~M nM
budżete)ll. RI;l1nisarzrz ą.dowy zrahl
~zedł frakcjom na rękę, by w imię s,pó-.
kojnego dalszego obi;adowania wszyfiey WYPQwiaddeU sobie wzajemne
animozje, pod wpływem jednak SPfzechv.u klubu narodowęgo oraż ' smutnej

K·

t

O ponosi odpowIedzialność za ostatnie wypad'kl w łó dzkie]

to ó li t, dnia 1 Cl!!erwca..
Komisa.rz rzę.dowy miasta Lodd p.
inż. Wojewódzki w.vPQwied~ia.ł na ostatniem posiedzeniu Rady rniejski.ej
jedno bard~() ważne zdanie: .,pr:ced
radą Itol lI.aJkaułtlllDiejlize AdMie, tj.
Qcb.wąlenfe budżetu; lało J)109t zatem
Jlop:dc{6 d,o , odczytalWt deklaracji
(Mlneberga przep. red,) kł6raby uuJeIDoiUłwłJa ·radz.le spelnłąnle logO obowłłp:lu,", Ważkie te słowa utonęły,
niestety, w gOl'l),cęj atmQsferze. która
w chwilO później WYdala. wiadome 0-

WQce.

J e.steśrny zdecydowanymi ale $zezerym! pneclwuJkąJlll wszy tkieb bez
wyją.tku metod, jakie stosował i Mdal
stosujtt komisarz WojewódZki w rad'
. j k"
W
·ż
.
.J
~
Zle mu:! 8 leJ.
.yra ll:ym '-łOWo""em
SZ(l~"(}Śej w ustQl'iun~(n~e.nht si.ę do
p. Wojewódzkiego jest fakt, żę 'z.awsze
. loję.łnie podlm3:§lam.y jegO kwaUfjl).acje ·.zawodowe,a to· zaś, ~e prowadzimt·i bezwzgfę.dqą w:alk~ z meto'dam!
prMz.'ulego stosowAUemi w Qdnie.s'ielniudo .'WłękSZQŚci i n'arodowej wradzi6
mie-j-sK.ie}..,;. ,- jest tylkO wyrazem naszego zdecydowl\lnego stanowiska w
pojmowaniu obowilizg6w j roli. jakie
fi!:p~łniAÓ musi f!'łpl'Elz/'mta;cj~ polskiej
i ehrzętcijańsld~~o ludności w parlameneir/ł lóclzkim.
.
rzec~ywfstości, h bud~etu ueh'vaHć
Radzie.ck! Klub Narodowy został
l'1ie mo~na. było .".,. 2;apowied.złał, iepowołany do życia z. woli rdz.ennie
:r;godnie z wolą &/6 rady na $kłnAanię · polskiej l'UanQś~i po to, by bron" Jej
deklaracji nie pozwoli. .
interesÓw, O t~j więllilej t w~tllej
. W tym m()m~neia pod wetekstem prAwd.zie żad.netnu 'PolakOWi zapol:p1o'Prony wolno~ci głowa przyszlt tydom
w p&moc soejaliśei, składają,e oświadp
el'!enie krytykującE! postępowanie komisarza. Ił. właściwie przamycaiąe deklaraeję wymierzoną przeciw klub()wi
narodowemu, Podstęp się nie udał, nar6dowcy nie pozwolili dokończyć tego
oświadczenia, wtedy ro.zpoczęła sirę (}1""
. Słwll'4Jli.ąły Im'pJ,d !Je tamleó
gja wyzwiSk, okrzyków obrdliwych, ł elsną
w których prym wodził socjalista Ur" boleśnie, d tchu brak.
bach., Zebranie rady miejsltieJ w dnili Oząś !,1czĄml l,wIYlnĄł
28 maja, w pierwszy dzień po rocznicy i zarzucił PfZez ramię·
jej istnienia zakończyło się wkroeze- wyszarzalI' swój kubrak
niem na salę 6brad wła,dz bezpieczeń.. i zadrżał ostrzem wskazówek przeklót, ściął się lodem,.. zastygł •••
stwa.
Sprawdziło
się
przysłowie,
"kto
. Jak koszmame chwłlSty,
wiatr sieje, burzę . zbiera". Żydzi z so- Dołem,
pełzną ostatnie minut,...
.
c.ialistami przebrali miarę, przekonali
się, ze opinja miasta na drugi dzi~ń
P6Inoc •••
zareagowała w ten sposób, że za ła
W takiej · chlrill wieczn.,ść drży na koie...
godnie odpowiedziano na obrazę już
nota.,.
nie tylko klubu, ale narod.u polSkiego. z odmętów
.
Sprawdziło się, za kogo Pan Bóg chce
WfłlUUaią ąlę ź/ilgle &tl'l8skłlnych. 9Jlręt6w
ukarać. to mu rozum odbierze. 2ydzi 1 lun się krwawi nlezągasłYCh 110!arl •••
zamiast POgodzić ·się ~ naturalnym ·
rozwojem stosunków i zmilczeć skre- Tyle dYSlPląCJ1ch ult dookoł",
ciał,
ślenie
subwencji rozreklamowali tę splątanych
męki •••
flprawę, jak to zresztą zapowiadali, by
Ktoś rwącym chwytem rozpaczliweJ ręki
przekonać się, że nie tylko Łódź pochce potargać obrożę.
chwala stanowisko swych radnYCh, ale Kt·oś wola:
enla Polska śledzi z zajęciem walkę - O BożeJ Boże ...
łódzką. i podziela
stanowisko klubu
narodowego w Łodzi. Szerokie masy, Sł.owa . " Słowa nieclomó11Vłone,
spod serca uiewyrwane,
widząc prowokacyjne zachowanie śię
Żydów, tern goręcej reag'uj~ na nad- szalone,
peOJllatW!JQI
miar tego eJementu w Polsce.
c' • • • .
Nasuwa się pytanie, co będ:r,ie ,da- 1I łopot
cbceńsplenio~e. flzalone mustangi '
lej, i drugie jakie na to znajdzie się le- pachwyłanę, spętane,
..
..
karstwo'! ·Zmarnowano rok. odwleeeo- kltllył falattgt - ' , ~
.!'. .
.
no momf'nt ed(lania rządów na ratu- D\lażdżąee w i~e gorzko _ slop, hłOlor , ••
szu łótl7.kim obozowi narotlwem1ł. wy- (O ul1t.onla, gplOJ'll. ł~kQotol.,.) .
, .
tW(')r:WI'!O I!'Oł'IOZę, sytuację · dl/ł.
władz,
tlłżhV to miało mi@;ljce. F!'d,,'bY'· ~godni!)
J;·v,4lJhł pięścllJml " óllqł' . ,.1en;QJe
z wola. lutlnnśe;, ustawą, i decyzja rady 'anłł9f ~WJt.m
Pr(uą,t'Jł.
mif'i'lkiei olirl'lf1o tę wlathę przed l'at'u $y.,ly huczlJ Uli unvtstnl!. I$kljloc:h
I. 9mg,e~ słę rozleli' " ........
millsię.("amł 'Pr&stiż . władzy wymaga}·
Drb ~.nłllł CIt., ~. .
..
bv l'aczel fl!'Mkre~leni .. dztsł"'~l:/ęi PS.,. 'Qbła«l." wlilkł .• : ..
4:v miejskiej, ale afli 1l10fflent..."ł powM nf) łamu n'8 jtll8t OdfłOwiei'h,t nikt Ą. , . . , "t o ł PJ'n'lłPl1 " ~~ ....
nigdy sam iObi~ trnd~~ei ~t.e fJtwa..- OD1e.uWJJ,. ztf,I".nJl
.•
I

nać nie wolno. leżeli dzisia.j tak glo..
śno w5 z ędzif' się mówi «) obronie ill~
r.esu rdz~nnie polskiego w Polaoc, to
przędew$zystkięm W l.Jod~i obrona. tą,
musi ~naleźć swój jaskrą,wy i dobitny
wyraz. Wła-'~tio w Lodzi ~ środowisku, w któreIn nlebezpiecznństwp
dow~ki~, jak nigdzietndziej prl!yhrało
zatrwaŻlljq.ce rozmiary.
Ntę tYlko
pned Klubem, ale wogóle przed całym .
Ruchem NarodQwym w LQdzl $tQ.nę1a
do rozwlQ,Zllnia nje~kle wjelkie i
zas~czytne ~adanie.
Od tego z:adąnia
szczer.emu Polakowi ucbylić się nie
wolno pod grożbQ. ~dfady najżywotniejązyeh interesów Narodu PolsJde.gQ.

ty.

Przyto~y1l5my wytej zdanie, wypowiedZiane przez p. kom. W()jewódzkiego na ostatni(lm p08iEld~tmtu Rady
Miejskiej, PQ~kręślajQ.,C Je.go w.aino~ć.
I znowu możemy tutaj paillu komisa.rzowi tylko przyklasn~ć. Istotnie......
przed radą miejskę, sto~ najważniejsze
zadanie, jakie obecn.i e ma do spełnie:nilł:, · Ą~m·$tw, tfź·eM. (lać
śmy na · to~Wrn-cali

budźtt. >M~..

uwagę ni~ .(lU
wczoraj. W sz.e'l'egu .artykułów wylta~
zaliśmy zupełnie wyrainje, że sI} sHy,
którym zaleiy na. uniemożliwieniu

spełnienia

miejski(lj i że trzeba tym silom pr~
ciwdzia!at. Apelowaliśmy do p. ko.
mis~·za. łtby uc~1ł wszystko dla
spiesznęgo uchwalenia budżetu. Apę-lownUśmy, wI~rz~e, i le to llczyni i wie,.
dz~e, te (Id niego wieJa zależy.
O ile \V teorji sfĄnowisko, zaj~te

,
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rad~ie

przez p, komIsarza w wyżej eytowanych. Ilłowach pokrywa się zę stanowiekie.m Klubu Narodowego - o tyle w
praktyce znajdujemy poważne 'różnice
i o nich to właśnie chcielibyśmy dzisiaj mówić. Jasno, ~z niedomówień i
uprzedzeniA, licząc si~ tylko z faktami.
Wiemy skądinęA, że p. l\,omisarz
Wojewódzki wyraża się o ..Or~downi
ku" do osób trzecich z wielką goryczą..
Powodem tego mają. być ataki, zami.esz
ezana rzekomo na łamach naszego pisma. a skierowane wyłącznie przeciwl{Q niemu; wiemy, że nawet·w zwi~zku
~~ sprawozdaniem z posiedzenia rady
miejskiej skierował skarg~ do 8Q.du za
popełnienie rzekomej znie,w agi. Nic
bardziej fałszywego, jak pos~dzanie
nas o chęć dokuczenia komuś. Te metody walki są nam obce. ObC6 dla.teg?, ponfe~aż )e8teśmy..pism~m rdzen~I.e pols~lem l c!lrześcl]ańs]ue~, a nie
zydows~uern.
.
..
. .Ą1e ~OTZ.ęCZY;. Miastu, trZęba dać bu-

. dHt · Rad7Łiec~LI{!lJl> , Nił-,;:p~\~.:~ą..;~a
, lY ! 9l\.f~5 . ~la

~~la\ą.ll}ośC! ,, 7.pyt ·'Yle1e
:Praę~ dlA .!Qiąfita
tra~tuj.e poważnie, ażeby z .tego tytu~u
Illozpa mu było teraz czyOlĆ pohopnJ.e

dal.dQ:vyodó.w .tia to.ffi.

taki czy inny zarzut. Niemal na każ
dem poSiedzeniu radni narodowi wyfainię naglili z ucbw.alęniem bud~etu,
zwracaję.c uwagę na to, że kążda gos-.
podarka .a w szc·zegóLności. miejska, 0- .·
partą. naprowizorjlltrl ł :przynosi O1ialitu s1!kodę•
A jak sit zachowały ifllne ·llgl1lpowania?
?
Na Jednem z ostatnich posiedz.eń
poseł Wolczyński
z B. B. postawił
wnIosek, aby obrady nad budżetem
trwttły nttjpóźnieJ do gndziny 12 w nocY. Wie.rzyliśmy panu Wólczyńskiemu.
gdy tnówił, te jest zwykle przemęczo
ny 1. że później prz.emęczenię to odbi, Dll'Old twlU'lIe lak kamień
• taka cJlwila dr~Jąca
ja się na nim w inne,j pracy - ale czy
oczekiwania,
radny Wolczyński jest tylko jedynym
l krttw gęsto, gorąc.
człowiekiem pr.a.cy w radzię miejskiej 'l
I lopot serc •••
I czy wogóle tego rodzaju umotywowanie wniosku mogło mieć istotne zna...
Hożo się ł)Oi przelamIe,
czeni,e dla tak powaŻln.ej sprawy? Inna
może coś nagle w ciemnościach rozblyŚJłio,
rzecz, że projekt jego przypadł do gU~
coś się splem. 1V'ytryśnie.,.
stu całej- opozycji, .wyrazem czego bfcoś pęknie,
ło oddanie za. nim wszystkiCh jej gło
Jakaś struna zalęknIe
I ~krzyczy się wlcltrem w l1rątw6rczyc~ sów. Coprawda wynik głosowania.
,
patOlI ach 7
przyniósł klęskę wnioskodawcy i jego
Moi., na sl!:zyty szaleni się wedrą
,
"państwowo - twórczym" kolegom
i rozedrą
.
partyjnym, ale ·klęska ta właśnie jest
niebiosa' .,_
jaskrawym dowcdemnegatywnego u. stosunkowania się całej opozycji do
=
budżetu.
,
Leęz GIc __
. Klub Narodowy, głosuję.c pl'Z.eciwko
ze zgrzytem strzałka s1JJlie się - na prawo~ wnioskowi, wyraźnie dał do zrozumiei chrypi znowu czas,
nia, iż pragnie pracować dla miasta
ł plynie •••
jak najbardziej inwnsywnie, choćby to
nawet działo się kosztem interesu osoNie pęknął głaz biswgo. Ta. właśni.e silna postawa monic się nie stało;
ralna Klubu Narodewego spowodowaIJ'lko w ciemnoŚcI k03ZJllIJrueJ JQlhrln'e
łl!., ż·e przeGiwnicy jego, czując się poC;O~ la!!llochało,
.
konanymi na najważniejszem o-dcincoś rozpłYDęło _ Pegazów kurzawą.,.
ku, pOłączyli się, by już teraz działać
Tyl~o spętane w loehach ludzkie duchy,
wlHlólnie, przeciw wspólnemu prze.ciwz!,b,.ęJdy glucho o l'dzawe ladolIcby.
I 'ylko łopet $01'C
.
.
niĘęwi. Na szczęśqie cały ich atak
gąsilący...
.
.
planowany był w tempie zbyt nerwo~
Jak płomled Co się ({opalnr
wem i dlatego się · ni.e udał. Ostatnie
I księłfe ~l'WlącJi · ; , .'
*ypa!l1d . potwlerdziły tylko ich·' sładQ""9,łm sln.J'cl~ mleflłlaQn" 8Wfęb bość. .
.
~
. , '
..
, ltOr'
.
Spółka
żydowsko
"sanacyJno"
- 50GdJlleś t.... PbllDJłd ",lll-Cych al. trusk,
eJali~tyezno ; ~ chadecka przegrała, bo
~ w :JIłó;Cg 8ię w;v~1
..
~l~opatl"znie żctradzila się z tern , że
I lIiQn' . .
:!
..
n~Jważniejl'!zem łeh zadaniem w ra" ;;i,1
d~i~ jest walka z 'Klubem Narodowym.
.: P k(')rni'sarz Woj-ęwódzki powiedztał, ~e prżedRadą ·miejską stoi do
róiw !fl.żpl;lia · naJkapitalniejsze zadanie,
t. J. bulbet. l'. komisarz Wojewódzki
nie Jest ~d".yn:t, bQ przepadł prly wy-

te$'o

ollowię.zku

radzi'8 miejskiej?
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stary i rutynowany
czem budżet jest
dla miasta i musi się trzymać ustawy,
która wyraźnie określa ostateczny 'termir. uchwalenia budżetu. P komisarz
\,"ojewódzki sprawuje funkcje przewodniczącego rady i ma do dyspozycji
tyle środków. że z całem powodzeniem
może prowadzić obrady tak. jak te3'o
wymaga interes miasta i dobry obyczaJ. Czy p. komil;'arz skorzystał ze
swoIch uprawnień i czy wogóle prowadził obn,dy rady miejskiej tak. aby
miastu dać w porę budżet? Nad tern
pragnelibyśmy właśnie się krótko zaborach. ale

jako

samorządowiec, wi~

stanowić.

Z całą lo:alnością musimy na wstę
pie stwierdzić. że OpÓŹnI en i~ prac rady mieJskiej zostało wywołane faktem
późnego ukonstytuowania się
samej
Rady. Dlaczego się tak stało, nie bę
dziemy o tem wspominan, bo rzecz ta
jest wszystkim dobrze zna.na. Tak, jak
obecnie tyle już czasu czel<amy na zatwierdzenie narodowego prezydjum
rr.agistratu, tak w swoim czasie czekaliśm.v na zwołanie rady miejskiej To
ostatnie właśnie spowodowało, że kalendarz prac rady został automatvcznie przesunięty na później. Kiedy jednak rada nareszcie została powołana
do życia. stracony czas można było jakoś odrobić. Wszystko można - tylko
trzeba chcieć.
Już od pierwszego plenarnego posiedzenia budżetowego rady' można było się zor~entować. jalde stanowisko
zajmą po!>zcze1ólne
ugrupowania w
stosunku do poprawionego przez komisję budżetu. Już wówcza:>: jasnem
dla nas było, że opozycja. pójdzie
na obstrukc:ę, uniemożliwiając nnrazie wczesne uchwalenie budżetu. Mówimy nnrc;z-je, bo w grunci~ rzeczy ona ",ogóle nie chciała b'.lcl-tetu antysemirkiego. Cała gra poszła zatem na
zwłokę. S,:,dzono przytem, że po zdradzie Chadeków, którzy weszli do rady
głosami narodowemi, nastąpią dalsze
rysy w Klubie Narodowym.'Vyda'e się
nam. iż taktyka opozycji była widoczna dla wszystkich. a więc i dla p. korrdsarza. \Vtedy jeonak nie slysz-eliśmy
zdania p. komisarza o tem, że budżet
to ważna rzecz.
Nie wątpimy wca!e w to. że f wówczas p. komisarz traktował budżet. jako na,ikapHaJniefsze zadanie rady ale twierdzimy i to stanowczo. że p.
komisarz - obojętn ie czy z własnej
czy innej woli nie przeciwdzi~ła\
tym siłom, które szły prze.ciwko budżetowi. Jeżeli dzisiaj dopiero I{lub ~a
rodowy znalazł się na jeclnej platformie z komisarzem. znalazł, że się tak
wyrazim~r. wspólny język w sprawie
budżetu, to o il~ łatWiej j prędzej moż
naby go było uchwaI1ć na początku,
gdyby to zrozumienie zaistniało wcześ
niej t. j. wtedy. kiedy przeciwne budżetowi siły zaczęły
dopiero porozumiewać się nad działaniem.
I
Jak sobie wyobrażamy przeciwdziałanie p. komisarza przeciwko tym si-

każdego radnego,

któryby

pontedz1alek. dnła 3 ezerwea 1935 :..; !;trona S

zachowY-1 by zawsze większość. Mógł to wszystko
re bić, a takiem postępowaniem zyskałby na.pewno powszechne unanie.

wał się prowokująco i obrażał uczucia
Polaków. l dla takich wniosków zyska.ł

I

Skoro jednak tak nie robił - widocznie nie chciał. lub uważał, że tak
czynić mu nie wolno.
(t)

•

Francja ma już nowy r
Na cz,ele gabinetu; złożonego z wybitnych osobistości, stoi BDuIsson - Cailleaux
minIstrem finansów - NrJwy rz.ąd urwIe łeb hydrze s,'ekula~yj finansowych
P a ryż. (PAT). O go,b:. lej w nocy Agencja Ha "asa poda ła z zastrzeżeniem e\\'entualnych zmian następu
jącą nieoficjalną. Ibtę członków gabinetu: prezydjum rady ministrów i mi
nisterst~"o
spraw wewnętrznych
Ferdynand Boui5~on ministrowie stanu
bez teki - Józef Caillaux. Edward
Herriot, Ludwik Marin i marszałek
PHain. sprawy za~raniczne - Laval.
spra\\'ied 11\\ ość - Pernot, obrona narodowa - zen Maur'n manllarkaPietri, lotnictwo - gen. Denain. prze-

Nadżwycza;ny

mysI i handel - Laurent Eynac. finanse - Palmade. oświata - ~larIo Rou;;tan, roboty publiczne - Paganon. kolonje - Rollin. praca - Fl'ossard, emerytury Pel'fetty. rolnict\\o Henri Roy, zdro\\ ie - Lafont. poczta
i teleltraf - ~Iandel. pod~ekl'etarz sta
nu w prezydjum rady ministrów Catala. Za!'tę.piellie ustępu:ącego ministra marynarki handlo\\ el Bertranda nastąpi po jego PO\\ rocie z Kowego
da <'dh"d7.ie ;:if' co ieg-o oowrocie z ~o
wego Jorku. P. Roy jeszcze nie wyra-

ambasador Hjtlera"

Zasiałuim llibbc"fł'op - nIa on lJOjBc!rać do Anglji na rokowania 'lłwł'sldc - Wyja~d delegacji niemiecldej do Lo,ulynl#.

B e l' I j n. (Tel. '''U. Urzędowo komuniku~ą. że
kanclerz Hitler mianował Joachima von Ribbentropa nadzwycza~nym i pełnomocnym
ambasadorem do speCjalnych poruczeń. Nominac~a ta pozoi"ta:e w zwiQ.zku z wyjazdem dele~acji niemieckiej do Lon-

dynu na rokowania

mOl'skie, której
nowomianowany
ambasador.
'
Koła niemieckie liczą. że amba8ador
Ribbentrop, który w cią.gu ub. roku

przewodniczyć będzie

występował. jako pełnomor.nik rządu
Rzeszy do spraw rozbl'o:eniowych cieszy się zaufaniem kanclerza. a zarazem ma przychylną opinję w AngljI,
wobec czego będzie mógł dla Rzeszy
niemieCkiej zjednać Wielką. Brytanję.
L o n d.v n. (PAT.) Rzeczoznawcy
niemIeccy do sprawy zbrojeń morskich
przybęd) do Londynu jutro
samoIotern. Rokowania rozpoczną się we wtorek z udziałem 'ministra Simona.

NO\VY PHEMJER

Atmosfera, w której
wróżyła

robił się budburzę, która

wreszcie nastąpiła. Pan komisarz na
ostatniem posiedzeniu powiedział inne, nie mniej ważne zdanie. Mówił, że
nie zezwoli na odczytanie deklaracj i,
bo jest przekolOany, że wywoła awantury i znowu nie będzie można debatować nad budżetem.
Właśnie! Szkoda. że p. komisarz teraz dopiero wyraźnie przyznał. kto uniemożliwia uchwalenie budżetu i że
n~e należy dopuścić do odczytania obrażającej uczucia Polaków deklaracji
Żyda Mincberga. Dlaczego jednak dopuścił do częściowe10 odczytania je.i
na jednem z poprzędnich' posiedzeń?
Mało tego gdy po odczytaniu obraźlIwych zwrotów w deklaracji na 0wem posiedzeniu doszło do buh:y - p.
k~misarz powiedział,
że
ostatecznie
"już się st~ło i że (lalej deklaracja nie
fest obraźliwa". Przedtem zaś dodał,
że jego zdaniem, deklaracja ta nie może wogóle nikogo obrażać. Nie będzie
my dyskutowali z p. komisar~em co
może a co nie może obrażać uczucia.
Polaków. My w tei sprawie mamy swój
sąd i to nam w zupełności wystarcza.
Ale poco wogóle p. komisarz dopuścił
do odczytywania deklaracji, która nie
miała nic wspólnego z budżetem? Dlaczego wogóle pozwolił mówić radnym
o rzeczach nie związanych z budżetem?
Dlaczego tolerował prowokacje? (Na
jednem z posiedzeń zamiast o budże
cie - Żydzi mówili o bi!"kupach katoi:cklch). Otóż ,..:łaśnie. Są w radzie
silv, któr"m 7.ale.ży na nieucbwaleniu
bu·dżetu. 'Dlate'm cd\\'racają od niego
uwagę i prowokują by wywołać awantury. P komi!"arz mógł tym siłom
przeciwdziałać - ale tego nie robił P.
kom i "nr1 7A kn';"i'·m ra7.em mÓJrł stawiać wnioski do rady o wykluczenIe

zi! z,god\' na przyjęde teki.
P a ryż. (P A T.) Palmade zrzekł się
teki finansów, wobec czego stanowisko ministra finansów obejmuje Caillaux Odmówił również udziału w rzą
dzie Henri Roy, wskutek czego tekę
l'olnictwa powierzono Jacquier, który w gabinecie Flandina był ministrem
pracy.
p a ryż, (Tel. wł.). Utworzenie nowego rządu we Francji przyjęto naogół w prasie fracuskiej
przychylnie..
\Vszystkie dzienniki są zgodne w ocenie sytuacji i twierdzą, że wszyscy
szermierze dewaluacji zostali odsunię
ci od rządu, którego naiważniejszem
zadaniem będzie obrona franka i uzyskanie pełnomocnictw dla skuteczniejszego przeprowadzenia tel ~a;ki.
Równocześnie prasa donOSI o rewizjaCh. przeprowadzonych przez władze
sądowo-śledcze w instytucjach
finansowych w Paryżu. \Vładze opieczęto
wały bank
prywatny "Tumin et co'"
W urzędach pocztowych przychwycono depesze o charakterze giełdowo-fi
nansow,vm. mające charakter spekulacyjny. Ponadto przprowadzono rewizje
w instytucjach finansowych. oraz wydano szereg o~trych zarzącl'~eń. mają
cych za zadanie położyć kres hydrze
spekulaCji.

I

łom?

żet, wyraźnie

FHANCU~KL

Międzynarodowa

spekulac.ia walutowa, która w dużej miE'rze doprowadziła
do dewaluacji w Belg-ji, w ostatnim czasie skierowała swój atak prz('ciw'
ko frankowi francuskiemu. Pod wpływem tej akcji spekulacyjnC'j rozpoczął
się poważny odpływ złota z Banku Francuskiego. Przeważnie kieruje się
ono do Londynu, o@kąd wysyłane jest drogą po\vielrzną. Powyższe nasze
zdjęcie przedsta\"ia moment ladO\van ia przesyłki złota francuskiego z samolotu w porcie lotniczym Croydon pod Londynem.

t6łte

plamy,

rancja,

P~EG~
opaleniznę usuwa pod gwa-
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Do jakich wni,osków,

urągających
Napisał

L w ó w, 1 czerwca.

01 czasll unj! z Litwą i ZWYCięstwa
pod Grunwaldem zrozumieli wszyscy
Polacy, jak doniosłem wydarzeniem
dziejowem była ta łączność państw i
narodów dla wspólnej obrony i zabezpieczenia swej przyszłości. tak w stosunku do zaborczego Zarhodu. jak do
rosyj!>kiego Wschodu. Pamięć o tym
fakcie dziejowym zachowała się także
w okresie naszej politycznej niewoli.
zrodziła haslo bojowe .,za naszą iwaszę wolność" i przt'kazała wolnej Polsce troskę o ulrzy 111 Y\\ allie jak naj lep-

naszej historji, .doprowadza

i marzycielstwo
p ..of.

zaślepienie

ideowe

Stanisław Głąbłński

szych stosunków z pobratymczemf narodami. Wiemy o tern dobrze. że mimo
powszechnych zapewnień pokojowych
i paktów o .,nieagresji" przyjdą jeszcze
na Pclskę ciężkie czasy i nie możemy
lekceważyć sobie nastrojów. jakie w
ch".:ilach krytycznycł! przenikać będą
umysly I zachowanie się ludów sąsiednich. mająCYCh na naszych ziemiach
poważne ilości swoich braci plemien·
lnych.
Nie wynika stąd jednak wcale. abY-j
śmy z tego tytułu mogli godzić się na
kwestjonowanie ~ranic Rzeczypospolltej, abyśmy rezygnowali z Integralnej

przynależności naszych kresów wschodnich c10 pallstwa. abyśmy z Obawy
przed możliwem lub ul'ojonem niebezpieczellstwem w prźyszłości naruszali
pierwszą i najważniejszą podstawę naszej siły i niepodległości jaką. jest obszal' państwa. idea państwa narodow&go i cała ludność "'ierna i oddana Hzeczypospolitej.
Okazywanie
slabo~cl
pod tym względem, 8klonność do ustępstw i kompromisów, wcale nie
wzmocnią naszego stanowiska w obliczu samychże naszych pobratymców
leC'z zdolne s~ IlpotęJ!OWAĆ ich ządani~
i apEltytl' d~ takle!. g:.'.nic, które bQdQ.

-
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o~ółem 300 pOsłów I senatorów. Za pro-

jek tern ośw iadez" li :5i~ WSZVl:ioCv. przeciwko proJektowi nie ~loso\'ał nikt.
Po Dosied7eniu klubu odb"ło si~ posied~enie prezydium klubu ażeby laknaisz.\"Ix·iej załatwić dal.-sze formalnoŚfi.
Projekt ordmacii wyborczej do Sejmu
jest iuż do:,otateeznie znany. Z I'Ozlł\ai
h'ch ~z,c7.egółów naibardziej charakterystyczną jest jedna zmiana. Mianowicie mandat poselski otrzymają dwaj
kand\'daci w okr~u. którzy otrzvmali
naiwiekszą ilość gtosów. nie mnie'j jednak niż tO tYSięcy. \V poprzednim projekCiE' cdra ta oznaczona b"ła liczbą
15000. Jeżeli chodzi o Senat. to szczesróh' oroiektu ord\'nacji wvoorczej są
także iuż dostat~znie znane. Prawo
wyboru do Senatu bedą mieli odznaczeni orderami, osoby z tvtulu w"ksztalcenia i z tytu~u zaufania ob ... wat~18kle
IW. 0rzewodniczacv or~anizacvi I stowarzn:zeń
wyższei uiyteeznośd
pubJic?nE'j. samorzad6w terytor)ślnn'h,
przedstawiciele gmin [ członkowie pi,,stuiacv stan<lwiska z ""yooru w samorzadzie !!"~p(}darczym itd.
Z o~ólne..i liczby 64 s~natorów, którzy będ~ wybrani. nrzyn:lda n'l miasto Wars7awQ i woi. kieleckie i lwowskie po 6 senatorów, woj. warsznwskie i łódzkie no 5, woj. lube!~kie. woł~'ńsk:e. l-r!lkowslde I pozn1ńskle po
4, woj. wileń~kie. biało!"tocki". tnrnopol!"kie oraz śl~,+ie po ~. wol, pomoTskie. nowogrod7kie. poleskie I etan!sławowskie po 2 senatorów.
(w)

Prze,fł S' raik~~m
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Skok lotnika do m1JrZa

N. I. R. A.
na tle całokształtu polityki Roosevelta
NIEBIESKI ORZEL EMBLEMAT N. L

W środowem WYdaniu
~ł6wnt>m

"I\urjera" zazna-

czyłiśmy iuż. że

n. A. (National Industrial
Recovery Act. tj.
usta\\a o uzdro·
WI . . OU. PAD
wleniu przemysIu), kt6ra - jak wiadomo - u:mana
została przez trybuna' najwyższy SIa·
nów Zjednoczonych za akt. sprzeczny
z konstytucj~. była tylko fra!lmrntem,
jakkolwiek b. ważnym, programu gospoctarczego prez. noosevelta. Ponieważ akcja reformatorska obcrllegl\
prezyd~nta U. S. A. jest jedyni). w swoim rodzaju. niechaj z okazji donio'
Słych wypadków, zaszłych w \Ya8zyng'
t onie, wo 1110 bę d z i e nakreślić syntezę
tejże akcji.
cała akc!a antykrY7ysowa rządu
waszyngtońskiego stanowi jakgdyby
tryptyk. którego częścią główną jettt
reforma monetarna i finanso\\a. a
boczneml częściami: reforma a~rarna
i przE'myslowa. Tylko zarządzenia polityki monetal'llej i finansowej uzyN. I.

Ił.

A.

ne wywołanie spadku dolara. Spowo10walo to nastrój całkowi('ie odmienny od poprzedniego. Przywrócono nastrój przedsiębiorczości. Zaczął się
I'uch w Intt'resarh.
Sam spadek dolara m6/%ł by~ ierlv'lle nunktem wyiśrla dla reformy finan!lowei. Porłtr1.vmv\\'nnle na!ltro;u
nr7.erl!li~biorr'7.o~('i '''1'7.\' pomocy ,;etałe·
"'0 lub periodYC1Of'<!'O obni';ania kursu
10lnrn nrowall711ohv cło nnąrchlc 7 nf>,ł
;nfll1ci! Rf"loClevf>It 7naln.,ł or1powlE.'clni.
'ak łwlE.'rrlził. ~posób, mianowicie na'
~tQnt1jąCV:

Itft

Po obn'?E'nht 1011''''' ~olArA "0''V
'Jroc. 1~0'0 nonr.,prinlE.'l' wy~o1(o~('1. 7anl\~ ?ło·n now;l'ks1.vł !l1(' automntv('z'lie <lo 7 mllinrfł6w rioln.r6w. 1"0 n07WO1110 na no.1'l!e!"lf'nlf' krf';"t;~~ b~7,kO.
\\'vch w r~.,fe no t r7pbv n
• l"'1 ll\r·
t16w dol"rów. fi nA CI I E.' ił m , o 1c l' o t
'" o 7.wi"k"7f'nl .. 6\\"('7p"",'('h krf'<l,.t6w
7, 1\ c.,-<> , a , ~f,. Infl<l,.ln krprivfowl\, Z'\C7p'
to sil' wtlar"l1ni" krf'('l\'.ów rlll 7:",.in
~
t. r1 Irł",lf" 1łf'
'!osnou!'tr,..,p .. n. ,.,r7V fin ·rt' fi
tl
('onc:;fr,·(' o'1 Fin"""" ("or"'or~tl()fI .Prł.ha ta ierlnnk nIe urif'Ja "I,.. !!'~"Ż zvr1e

I

"'O!l~o~"'l'r7,e

('l,,, .. n'l'\

nikłą chłonność

na kredyty publi(,7.ł1e.

l1,órn~kó'J W Am'eryce
Was z y n g t o n. (PAT) 45().OOO .S\"6tników zapowit>dzia~o straik od i6 czerwca. o ile priedsięb:orcy zechcą zmniejszyć place robocze,

Audlenr;r:8 li mi'n. B~ka
War s z a w a. (Tel. wl.) Minister
Beck przyjął wczoraj nuncjusza apI)stolskic~o mS'tr. Marmv.~~iego.
Mimster J~dr7.ejcwicz przyjął pre7.ydjum
ukruiń81de~o towarzystwa naukowego
im. Szewczenki We Lwowie.
(w)

Okólnik ministra spr. wewn.
War s z a w a. (Teł. wł.). Mtnlsterjum spraw wewnętrznych wY!)tosowało do
wo;ewodów, przewodniczą
cych wydziałów powiatowych l prezydentów mIast okólnik w sprawie ulgowych spłat zal~głości w samoistnych
daninach komunalnych. Okólnik poleca, ażeby wstrzymano za ległości, powstałe w okresie do 31 marca 19M r.,
jak::> podlegajlJ.cych umorzeniu względuie odroczeniu.
(w)

Schyzma W Grecji
wł.)
Kościola

A t e n y. (Tel.

W gronie pragr~kiego wybuchł ciekawy zatarg.
Część duchowieństwa greckiego wystąpiła z żadn
niem u::unięcia z Kościoła wprowadzoneg-o przed paru laŁy nowe~o styll,l ł zastqpienia go z powrotem kalendiarzem
starMO stylu (jul.iańskiml. ZndanlE'
przedłożono rządowi, który po:/:ostawłł
decvzj~ synod.owi.
ArcYbiskup ateński
oraz synod
oświad{'ZyJ! sie przecIw tym tądanlom
wobec czego niezadowoJeni metropolio
ci. którzy wysunęli iądanie. nadesłali
piśmienne oświadczenie o wv~tllPieniu
& Kościoła ~reclde«o i o proklamowaniu schyzmy
w.os~awnego

~

---

Powódź

W Coltlrado

Urzędowo
komunikują,
te minister
wojny, główny dowódca arm ij niemiecIdei gen. BIomberI!' wyieżdża 1 czerWCa \W(
trzydniową
podróż "sI11thowa,
do Prus'
Wschodnich. Blomberg będ~lc )becny w
cza.sie turnieju ""o'skf\we!1;» w \Vystruciu,.'
ponem dok·:,oo jn"nl'kcii kilku garnizonów okr~gu ws~hodni")-pru5kiego.

ło

War s z a wa (Teł. wl.) Trzej wybitni duszpasterze polscy w .-\meryce
ks. prałat Bojanowskl. redaktor "Przewodnika Katolickiego", k~. prob. Żmi
jewski i ks. prob. Michułka zatrzymali
się \1/ Paryżu w drodze do Polski, gdzie
8p\,dz~ wakacje letnie.
Z Paryża do Warszawy towarzyszyć
będzie gościom amerykańskim ks. prałat Aieksander Cysld. który odgrywn
bardzo wybitnę. rolę w życiu duchowieństwa polskiego we Francji. (w)

S z a n g b a j. (pAT.) W~adze slł
ogromnie zaniepokojone wOJ5ko~\'eml
dzIałaniami japońskiemi w Chmach
północnych
Akrja japońska je!:'t o
tyie niespodziana. że nastf,l.pila po
pr7.yjaznym geśrie rządu tokij5klego,
kótry wyraził się w podniesieniu posel5twa w Chinach do rangi ambasady.
Oberme tOf'?ą ;;:ję rokowania pomiędzy
s7.tabem głównym armji kwantuń
sklej. a chlń"kim min wojny. Obawiai" się tu jednak ak~ji japońskich
~.
kół .mHltaryst~cznyr~. kt?re zdec~doIwaOle wywoł? lą .lam leszk.!. aby po_or~
szyć. sfosun~1 mImo przYla70ego ..stll;~
nowlska, zaJęter.ro przez rząd toklJskJ.

-

Prlew~e!len~e nvkJk m.atki
ś. p. nl~rSZ. P'łsu!łsldeflo

Rod.aey Z Am,erykl

Zaniepokojenie wChinach

N o w y Jor k (PA T) W stanie Colora<io przerwana zostafa w!'kutek
gwałtownej
powodzi
komunik1cja,
pozrywane tory kolejowe I drogi. ~Iia
sto jest pod w{)dą. ~[ieszkańcy. slm~'
pieni na dachach domów, oczekuję. na .
przybycie kolumn ratunkowych.
JeJna z wio~ek zo~tała całkowicie'.
zn is?rzona 1 domy porl\'ane przez
wzburzone fale. Colorado Springs jest
pOf,!rążone w ciemn{)ściach
Zachodzi obawa, że powódź spowo- '
dowala znaczną ilość śmiertelnych wyparlków, Dotychczas wyłowiono zwło
ki 8 osób.

tysIęcy

p u s t y l k i. (PAT.) Dziś nastąp:
przewiezienie śmieJ'tel nycb guząt
ków ś. p. matki Mnrszałka JÓ7efa Pilsudskie~o Mar;! z Bilewi('zów Pił!:'uds
kiej z Sugint n:t Litwie do Wilna.
gdzie spoczną w kryncle kościoła ostrobramskiego św. Teresy do czasu
złożenia ich w mauzoleum na cmentarzu na Rossie..

M os kwa. (pAT). Agencja ..Tass"
donosI. że znany ze swych skoków ze
5pac!ochronE'm Alt>k:;:androw dokonał \V
Suchum J:O raz pierwszy w historji lotnictwa skoku do morza. Aleksandrow
"y:;:koczvł z sarr.ololu na wv:;:okości
2500 m. w odleg-lo§ci 6-i klm. od brzeIW. otworz~'l scadochron na w,'sokośd
1350 m. pocze01. b(dac na 20 mtr nad
woda. odrzucił s.padochron i spadł do
morza.

*

.. Wieś olimpIJska" powstnJe pod Berlinem 'w Doberitz) w związku z
pjadą. Zamieszkają w n1ej uczestnicy Qlimpjady.
skały

przyszłq

.

Ollm-

bezpośredni, decydujQ.cy wpływ
\Vobec tego Roosevelt zdecydował
ua rezultaty walki z kryzysem. Hefor- się na Inną fOl'D1ę oży\\ ienia życia gomy: agrarna i przemysło\\a - wbrew spodarczego. mianowicie na pod:ęcie
ogólnemu oczekiwaniu - nie wydały robót publicznych, zakreślonych na
olbrzymią skalę. Szybkość. z jaką podpożqdanego rezultatu.
Owa sławna N. I. R. A., polegająca jęto roboty publiczne. przekracza eugłównIe na ustanowieniu maksymal- rope:skę. wyobraźnio: oto dnia 8 listo,
nej ilości godzin pracy i minimalnych pada 1933 r. Roosevelt pOWiadomił pra'
płac. miała. na celu:
z jednej strony sę o nowym planie robót t. zw. cywilnych, a już w dwanaŚCIe dni później
zapobiegnięcIe strajkom i rozruchom
pierwszą
tygodniówkę
soe:alnym, z drugiej zaś strony zwięk otrzymało
szeniE.' konsumcji I zmniejszenie bez- 1.108.692 robotników, których zdołano
robocia. Żaden z tych celów nie został zatr1.ldnić przy pierwszej transzy row pełni osiągnięty. Wprowadzenie ko- bót. W niespełna dwa miesiące póź
deksów pracy wYwołało rozliczne za- niei Ilość tych robotników wzrosła do
burzenia na tle socjalnem (pamiętny 3.600.000.
strajk w przemyśle włółdenniczym!);
Ameryce przyśwleca!ą wzory nie·
ilość bezrobotnych prawie nie zmaladawnej przeszłoścI. Ekspansja kredyła; sila nabywcza ludności prawie ni~
tów w czasie wojny była jednocześnie
wzrosła.. Teraz, w dodatku: N. I. R. A.
warunkiem i skutkiem dokonania ol,
uznana. z!>stała za pozbawioną podsta- br?:ymich wydatków państwa. Roose·
wy prawnej I
velt teraz mówi: niecha.! pa6stwo
Podobnie jak rerorma. przemysło przedsięblE.'r7.e wydatki na roboty puwa, r6wnież I reforma agrarna nie do- bliczne. a ekspans:a kredytów przyj.
pisała.
Zreszt'l. trzeba przyznać, że dzie jako skutek nieodzowny I zdaje
sa.rn sekretarl'! stanu dla spraw rolnic- siQ. że ta właśnie irtea iest myślI). przetwa. Henry \Vallace. w swoim rapor- wodnią programu Białego Domu.
cie do prezydenta Stanów Zjednoczo·
N. I. R. A., jak rzekliśmy. jest tylko
nych wypowiedział się w 7.asadzle fragmentem ..... oczywiście b ważnym
przeciwko reformie. którą zmuszony .- ale tylko fragmentem o~ólne~o plajest wcielać \\' życie.
nu. Nieoc7.ekiwany wyrok Trrbunału
jest
wydar7.enlem
o
Tak wiQc tylko polityka monetarna Najwyższego
stanowi trzon polityki ~ospodnrczej pierwszorzęllnej doniosłości polityczRoosevelta. Jest Oila bardzo ciekawa: nei dla rZQ.oów r1emokratyczn\'ch Ame·
ryki. ale całkowicie IInji polityki go·
Dopóki wierzono w ł1ienarUsz8Inoś~ spodarczej n I e wypacza. Inna rzecz.
dolara.. był on w przekonaniU obywa· że nigdy nlewfarJnmo. jaki wvnik tłać
''-'li amerykańskich (i nłetylko amery- może skrzyżowanie się polityki ~ ekokańskich) najlepszą ucieczkę. orJ nlenomiką. ...
bezpieczE'ństw okresu kryzysowego. Z
powodu nieustannego spadku cen kazda inwestycja. każdy zakup rzeczy ruzachlDrował
Chomej czy nIeruchornej połączone byty ze stratą Je ,lynle "osiallanie dolara
L o n d y n. (P A n. Ag~ncja Reutera
lawało •. gwarancję" utrzymania. ba!
lonosi urzędowo:
'lowlększenia ma;l)tku
Stęd zachęto
Król Jer7.y V zanif'mó~ł na lekkie
10 te1auryzacji. StQ.d marazm w inte
'.lrzeziębienie Dla ostrożności za lerono
resĄ('h.
królowi. abY nie opuszczał mieszkanIa.
Roosevelt zdecydował się na 81.tuez'

Król J·erlY

Senacka koml~.la spraw zagr. Francji
1>0 dokOoT1 cniu \\ymlanv pOglądów na temat
położenia międz~·narodowes:o. a w "Z('!l'1!61ności na temat ostatnich podróży m'n.
I.avala oraz rozmowy kanclerza HItIt'l'll,
J'lot'/tanowila natychmiast po ukon"tyt'I,,""ąniu się nowego rządu zwrócić si", no mir,I!ltra spraw znQTnnir'lnyrh z prośbl\, by
poinformował członków o sytuacji.

*

,

*

.

Bvly premjer Flanelin w najbliszych
dniach zamierza wyjechnć do swego mnjątku na rekonwaIOto(,E'ncję,

Wybory do parlamentu m-ocklrgo odbędą się dnia 9 czerwca.
\Veźmie w nich
udział ol<oło 30 stronnictw. ~nipo\,"n~nll'j
~zemi są

pa,rlle Tsnldarisa i Kondllisa 0- .
raz pa.rtia l\Jetaxn"l\ Imon:lrchi"t~·C"znn).
O'lInmv !,opiern iące Venlzelosa nie blol't\
uclzl!\Ju w wyborach. Opinie. !,ubliczna liery się z sukcesem ),Je traxasa.
"

*

'V DaTl1n~zln: odbylo się ~traC"l'n!e (,'I!terech Amb6w. skazn D~'('h za zbrodnię ",01"d(>r5<twa na karę ~mierC"j pr'lE'Z nowic'z\?nie, F.!!'zel<uri'l ndbrla ~ię w ('7,esnvm rolnI, lem na iedm'm z . 2ł6\.\ nYCh nln('6~, . VI
centrllm miAsta. I?dz:e u"tRwiono r'ltl"~y
"7.uhipnice. CiałR c:trarnn~'rh pnzo!Otl1 wiono na szubienicach przez przel'z!o godzln~.

*

Prezydent noosE've!t na knnferen.'lł
prasowej oś .\'jarł<'zyl. 1:e w\'rnk nnjw,",
":r.e!!'o fryhunnlu w srrawj(' ~. n A. t)rJ.
Nera r:mrlowi prawn w\"kon\"\\'anil1 k'lDtroll nno war"nkSlmi eknno'11!('zn('mi f
Rn('llccznemi. R?qcl amerykańold il'!Ot ;ed~'nv nn świerie. ktć>ry nil' I"n"iadn ł('(!:,
prawa, Za 4 c'lv 5 lAt· nA!"ód mu"j 'lię
wYT'owi('cl?icć. czy taki stan rzeezy mil
!8tnieć nadal.

* ~min ooh,",,,, olę
W angiel!'k1el izbie
c1rsku!,ia nAd poJlt~' I\1l 7~Hlrl1ni('?nf\. Porus:r.ono nropn?\"('i~ nll'mi('cld" w ~pra"'ie
zhroiel~ mnrQkirh
Minlofer Frl"n 7n ....)w~ec1zlał. 1:e oferta kanc!erza TTitlel'a b~
~zle wyl<orzr~tana .

.

*

Pol!cia bE'rJh'l.::ka nre!'zfl'wa1a hl1nli~
<,szue:t6w między na I·odowych. którA ter')ry:r.owata hO!!'l1te 'pr1n,.,~tki. \'\'dnrl7";~H' .)d
!'lich w\'·nJde oum,' 1\'11 (,7"le hSll1rlv .. I'l ,t
nrunon n\'t7el\. \Villv Pf'>r!!er i F"erhfl~'1t
R')!ł"rk. P('7.11 tern I1rE'''?t"'''fłn,, ~ n"ć>h
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WSPÓlCZESNA POWIEŚC SĘNSACYJNA

ANTONIEGO HRAMA

bie mimowoU tytuł książki Marsley'a.
Lecz dziwne, że czytając tę, przeciętną
zresztą powieść
egzotyczną,
takiemi
właśnie wyobrażała sobie oczy dzikiej
Hasuczi.
Tymczasem Arika zbliżyła się do
ogniska, zatrzymując się jednak \lo
pewnem oddaleniu od Anity, co wcale
jej nie przeszkadzało uważnie obejrzeć przybyłą od stóp do głowy.
- Ariko - rzekł Jack rozkazujQ.cym tonem - przygotuj dla Miss posłanie w szałasie. Nazbieraj najmięk
szych traw, przetrząśnij je gronami
pochnącej tears i nakryj nową, najlepszę. skórą. Wichita i Ross ci pomogą! ...
Dziewczyna zawahała się chwilę, a
w jej ciemnych, złych oczach Anita
dostrzegła jakieś groźne, nienawistne
przebłyski. Ale jedno spojrzenie Jacka
wystarczyło, aby natychmiast pobiegła
spełnić wolę rozka7.odawcy.
W niespełna pół godziny później
Jack wprowadził Anitę do szałasu,
przyświecając smolnem łuczywem, I ułożył ją na miękkiem, świeżo przyg0towanem przez Arikę, ·posłaniu.
- Śpij spokojnie, Miss - rzekł, zabierają~ się do odejŚCia. Ja ułożę
się podedrzwiami i będę czuwał nad
twoim snem, którego nic nie zdoła zakłócić. Stada rozkazałem Odpędzić daleko. ażeby wczesnym rykiem nie zbudziły mej dobrej wróżki ..•
Ale Anita przypomniała sobie, ż~
przecież. gdy ona tu przybyła, w namio~ie spała Arika. a teraz nie ma jej
Anita usiadła na dużym głazie na- tutaj. Czyżby więc Jack i jej kazał nokrytym owczą skórą i jakby zażenowa cować w polu? .•
Chciała go o to :lapytać, ale cowboy
na obecnością obcych, wpółdzikich ludzi, utkwiła spojrzenie w buzujących opuścił namiot wcześniej. nim dziewczynie przyszła ta myśl do głowy.
płomieniach dużego ogniska.
Ale Jack, domyślając się tego, rzucił Wprawdzie, jeżeIl miał spać przed namiotem, wystarczyło tylko zawołać.
stojącym obok cowboy'om jakiś krótki, niezrozumiały dla Anity rozltaz a zjawiłby się niehybnie, lecz nadludLi rosłe sylwetki drabów prawie na- ko wyczerpana dziewczyna nie mo~ła
się już zdobyć nawet na ten niewielki
tYChmiast zniknęły w pomroce nocy.
. Nim jednak Jack zajął miejsce na- wysiłek.
Jednakże, pomimo zmęczenia długo
p'rzeciw dziewczyny, z szałasu wysu ..
nie mogła zasnąć. Ilekroć razy przy'
nęła się niska, rozczochrana kobieta
i mrużąc oślepione blaskiem ogniska mykała zaczerwienione bezsennością
oczy, spojrzała w stronę Anity i cow- powieki, widziała wpatrzone w siebie,
boy'a.
dziko płonące oczy metyski.
A Arika, której miejsce w szałasie
Nie wiedzieć ezemu, Anita chwyCiwszy spojrzenie tej, młodej jeszcze zajęła blada, tajemnicza dziewczyna.
w tym samym czasie wiodła z Rossem
choć zaniedbanej, kobiety. doznała jakiegoś niemiłego, jakby trwożnego u- Shunklinem jakieś ta:emnicze narady,
czucia.
zaszyci w gęstych zaroślach czami- Złe oczy .•• - przypomniała so- zalu_

20)

Streszczenie
Z pałacu mr. Chlldsa wykradzioną
zostala córka jego piękna Anita. za.rę
czona z Polakiem, inyżnierem Stefanem Ronickim W pozostawionym liście rabusie dziewcząt domagają się
wysokiego oku ,m. W porwaniu od·
grywają rolę znani nam już z pierwszej części powieści Kameleon "raz
Ludwil< Blum, którzy działolność ;1\\0,
ją przynieśli z Europy do Ameryki. Pomocnikami w akcji porwania są m.
in. gangster Bill Jak i stara wiedźma
Agata. Owal ostatni spiskują Jednak
przeciwko Kameleonowi. aby sumę
okupu zdobyć dla siebie.
Wykrycia
zbrodniarzy podjął się osobiście Ila·
rzeczony Anity. inż. Ronicki, spostrzegłozy.
że
zarównc
adwokat
Childsa jak i Jego sekretarz IB.uml
należą do szajki zbrod'liarzy. których
maią wykryć.
Ronicki czyni poszukiwania na wlasną rękę I wpada w zasadzkę na.stawioną przez zbrodnia,..... y.
Odnajduje jednak narzeczoną. IE'CZ
gdy U\ aża ją już za uwolnioną. ta
znika mu znowu z oczu, uprowadzJna
przea Blumll.
O uprowadzeniu Anity przez B1uma
nie wiedział nic Kameleon. który spotkawszV się z Billem Munktonem. posądza tego o sprzątnięcie mu z przed
nosa oltupu za porwaną dziewczynę.
Uwil!zlwszy Billa z pomocą swych
zbirów. sam wpada w ręce poIicme·
nów, których naprowadził na ślad Ronicld Tymczasem Dlum.
zakochtany
po uszy choć bez wzajemności w Anicie. uwozi ją z sobą z pomoc/ł szybkiego samolotu.

Miłość

cowboy'a

Anita obudziła się wcześnie. Pomimo to czuła się wypoczętą, gdyż widocznie świeże stepowe
powietrze
podziałało orzeźwiająco na. wyczerpaną dziewczynę, dają.c jej nowy zasób
energji i zdrowia.
Leżą.c jeszcze jakiś Czas na. miękkiem posłaniu w nędznym pastuszym
szałasie, przebiegała w myślach straszne przeżycia ostatnich dni, dziękują.c Opatrzności, że pozwoliła jej uniknąć gorszego postokroć losu, jaki niechybnie spotkałby ję. w okrutnych
szponach Bluma.
Obecnie jednak czując się bezpiecznę. pod opieką tego
dzielnego, choć
może nieco dzikiego cowboy'a, jakim
był Jack, wierzyła, że przy jego pomocy zdoła wkrótce dotrzeć do najbliższej stacji kole;owej, a stamtąd odjechać do Chica~o.
Na tę myśl serce Anity zabiło radośnie, a
przed oczami zamajaczyły
postacie ukochanych os6b: matki, ojca
i Stefana. Niepohomowana fala tęsknoty ścisnęła serce dziewczyny aż do
bólu. Wiedziała przecież, jak bezgraniczna rozpacz musi pożerać te naj·
droższe istoty, które może już zatraciły
nadzieję na odzyskanie ukochanej
córki i narzeczonej.
Uświadomiwszy sobie tę okMltnQ.
prawdę, zerwała się z posłania, aby
biec jak najpredzej do naj bliższej stacyjki i telegrafirznie zawiadoml~ Ich
o swem, cudownem wprost. ocaleniu.
\Vybiegła przed ~załas. aby odszukać Jacka i prosiĆ go o pomoc.
Jednak pierwszą żywą istotą. jaką
zobnc7yla wychod71)C 7 namiotu. była.
pocllyloua. nad sl<.L.Uo Ucjicew siO ogui-

ciężko, usiadła

na miekkiej murawie.
dalej?.. myślała g()r~czkowo, nie wiedząc, ezy tak. jak
jest, ruszyć przed ~ieble, w nadziei dotarcia do jakiejś ludzkiej sadyby, skąd
łatwiej byłoby dostać się do najbliż·
szej stacji kolejowej. ezy też zaczeka~
na. przybycie Jacka. który znając oko·
Iicę-, odprowadzi ją. lub ",skaże właści
wy kierunek drogi.
Jednakże po dłuższym zastanowteniu dziewczyna. odrzuciła. to drugie.
\Vprawdzie wczoraj była. nadludzko
wyczerpana i nie reagowała na wiele
dotyczących jej spraw, tern
niemniej
jednak dostrzegała, że opieka, jakiej
doznała ze strony Jacka, nie wypływa
ła z Jakichś samarytańs.kich pobudek,
lecz kryło się za tem coś więcej ...
Pod wpływem tych rozważań Anita znów przypomniała sobie dziewczynę o złych oczach i zimny dreszcz na
nowo wstrząsnął jej drobnem ciałem.
- IHo to jest? .. - rozmyślała. Nie wydawało jej się prawdopodobnem, aby Arika miała być żoną Jacka.
Młody, przystojny chłopak
nie mógł
mieć, zdaniem .Anity, tak dalece wypaczonego f!ustu, ażeby wziąć za żonę
dziewczynę, której oczy, będące zarazem odzwierciadleniem duszy, nie tylko że nie ma:ą w sobie nic z kobiecego
ciepła, ale przeciwnie, odpychaj~
jakąś, żywiołow~ wprost,
nienawiścią.
W dodatku z żoną Jack nie postępo.
wałby w ten sposób rozmyślała da
lej - jak to widzi ala ubiegłej nocy,
kiedy poprostu wypędził Arikę z namiotu, aby w nim dać wygodne schronienie jej, bądź co bą·dź obcej. kobiecie A zatem metyska jest co najwyżej
służącą i kucharką. w jednej osobie - przyszła do przekonania i to przeświadczenie pozwoIJlo Jej zbyć się na-
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tej lJacdd

Pragnęli 8erdec#'H'le
(Ol I ja ba",ho ,r;er~ę)
Jef'"ego ~ blsl.·IIIJ ó.e
08,,,aro.Dać 8~czerze.

robić

padających ją skrupułów, że może swą
obecnością w obozie cowboy'ów wpro-

wadzić rozdźwięk między

tym dwojgiem ludzi.
Ale w takim razie - myślała znów
po chwili - skąd ta żywiołowa nienawiść Arikf do niej? .. Czyżby to wynikało jedynie z jakiejś czysto anato·
micznej struktury oczu dziewczyny? ...
Nie! - odrzuciła to przypuszczeuie. Spojrzenie Ariki było zbyt wymowne,
ab~r nie miało być odzwierciadleniem

nurtują"'lch ją uczuć.
Ale tok tak rozbieżnych myśli
przerwał dziewczynie głuchy, odległy
tętent konia. Anita spojrzała
w tym
kierunku i z odległości kilkuset metrów dostrzegła pędzącego w galopie
jeźdźca, który leżąc niemal na karku
wierzchowca, zdawał się z nim razem
tworzyć jedną. nierozerwalną całość.

, skiem, metystka Arika.
Ale Jack widocznie dostrzegł Anitę
Anita dostrzegłszy ją doznała na- już z daleka, gdyż nagle wyprost ogłego uczucia lęku f chciała już za- wał się na siedzeniu j jeszcze silniej
wrócić, aby napowrót ukryć
się
w ścisnąwszy konia piętami, przeszedł
ciemnym l:lzałasie, gdy tamta odwró- do szalon~o galopu.
ciła twarz w jej stronę i spo:rzała na
Ale odgłos zbliżającego się jeźdźca
speszoną. uziewczynę ponurym
wzro- jeszcze wcześniej pochwycił wrażliwy
kiem swoich złych oczu.
słuch Ariki. Metyska zwróciła głowę
Wtem jednem, krótkiem spoj.rze- w tamtą. stronę l, przesłoniwszy dłonią
niu było coś z żywiołowej wprost nie- oczy. z niezwykłem za:ęciem obserwonawiści i szyderstwa zarazem; coś z wałl!. nad:eżdżającego cowboy'a.
sugestywnego, hypnotyzującego spojTymczę,sem Jack pOdjechawszy do
rzenia jadowitego węża, który obez- Anity na odle~łość kilkunastu kroków.
władnia ofiarę. ale nie pozbawia jej
osadził
konia niemal w
miejscu
świadomości, aby mogła czuć i ci eri zwinnym. błvskawicznym ruchem zepieć do końca...
skoczył z siodła.
Na szczęście trwało to krótko. MeDziewczyna dopiero teraz, widząc
tyska napowrót pochyliła się nait go w pełnem d7.iennem świetle, stwlerogniskiem l poczęła rozdmuchiwać . dziła, że JacI{ jest typowym, urodzosłabo żarzę.ce się węgle.
nym synem stepu. jakich dotychczas
Anita odetchnęła, jakby kto zdjął o<:~ll;tdała jedvnie na filmach .wiakżeż
jej z piersi jakiś straszliwy ciężar. kt6· bladem oda.aniu najlenszych nawet
ry przygniatał ją, pozbawiając odde- aktorów. Jego ogorzała, tryskająca
chu. Szybko odwróciła się wtył i po- zdrowiem twarz. w"smagana porywa.
częła uciekać od obozu.
mi groźne'1'o tornada, spalona słoń.
- Byle dalej ... byle dalej!... cem, miała w sob·le. obok beztroskiepowtarzała w myślach bez przerwy, go, życzliwego u~miechu. coś z majeczujęc, że następne
spojrzenie Arjki statycznej powagi legendarnych już
potrafi ją zabić.
dzisiaj wodzów krwiożerczych PawniW dodatku, nie wfdzl).e wokół ani sów, Siuksów. Komanczów czy Arikażywej duszy, wyimaginowała sobie, Ż'1 rów. Rozumne spojrzenie stalOWYCh
Jack, tak dotyt:'hczas uprzejmy i do- oczu te'?o młodel\"o cowboy'!\. wyrażało
broduszny, umyśln;e zostawił j~ tu !"tanowczość i nieu~lętość żeIA7.ne.i wo·
sant na sam z metyską.
li. nieznr>'S7~cei sr>rzeciwu ani wahaAle kiedy ubiegłszy kilkaset kro· nia. I g~yby ~Ie ten życzliwy. bezfroków obejrzała ~Ię poza siebie. przeko- c:kl \1śmlech, laki w tel chwili miRł
nała się. te Arika. jakby nie zwraca· dla A!"Iltv. wvrlawałbv sIę rac7.ej Ilro'Ź ·
jąc uwagi na jej ucieczkę. zajęta jest nym lastrzęhil'm. który nie liC7l'1C się
riale~ rozpalaniem ogniska.
7. wlA!<nemi "iłami, uderza
na każdą
To ll~p')kniło Anitę na tyle. że za- napotlmnt:t ofiarę.
trzy wała 5it Datychwia.sL i dYSZIłC
(Cl~g dalszy następI)
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Ł6d~kle "EXIJre8Iac~ki"
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Pi8ali na 8~paltach

Dntłdem tlustym, gł'ubym

Azj"fl/ckle llrednle
l 811lalone duby.

Lec#: Im to nie

pr~esdo

J"k ~alJ(lch 1181e1, 811:(((lów
U' ~;t:'o za I~"r/~ bl'atków
l ja~da do sądu.
Tera:łl będq tr~ęś1i

Pr~ed "hn 1JOI'cięłami,

A "ulie s;t: "",ret

Poznają #: I~)·atl~ami.

Jeden

#

POJłOĆ #
l)ostał

Drugi -

redaktorów
teJ refleksji

ju.i

oblędu.

"pOple/isji.

H. a d e.
Ł6dzkie

widoki

Galeria "Luvru"

- Ha.llo! Czy to mieszkanie państwa
Hajlhitler?
- WiI:cf
- Całuję roczki pani Sary Haflhitlerowej?
- Sie na ndo pewnego ~topnia myl~
O co się rozchodzi?
- Już wiem! Mam przyjemność z cloci/\ Polą?
- Zupełnie wprost przeciwnie. Atoli
kto mówi?
- To wyście mnIe, Regina, jeezcze lU'
glosie nfe poznawacie?
~ C<> znaczy jakobym ja r.1e pozna·
lam! To ten wariat Moniek. nieprawdaU
- Rzeczywiście tak. Dzwoni~, albo.
wiem spragniony jestem rozmc wy z ,,'ami. Apropo spragniony, czyście już byliście w .. Luvrze"'l
- Z powodu zapytywacie. Zaproponować mi chcecie?
- Zawsze WaB proponuję, Regina, -wiecie że ;a na waB jestem plee. Niekoniecznie zaś do "Luwru". Wi06na jest wyjątkowa okazja. To nie zawsze bywa._
Natomiast wy, Moniek, zawsze bywacie
świnia.
Nie obrażajcie mojego dziewiczego wstydu.
- ~je rozumiem. coście macie na myśli.
Ja natomiast chcialem WaB zaproponować cóś zupelnie komilfo f sezonowo. Naprzyklad byśmy poszliśmy do parku ...
- Moniek, przypominacie mi niemiecką markę.

- Zpowodu mocny kurs.
- Nie, z powodu brak pokrycia zlotem.
- Trafnie odgadywacie...
- --łspółczuwam się z wami z tego
powodu. Opowiedźcie w takim razie co
do "Luvru".
- Coś nadzwyczajnego - prawdziwa
Europa. Teraz tam rala Nowomiejska
chodzi I Cegielnia tyto Powiadam wam tam czuć . cywllizację. Szampan z automata! Macie pojęCie, co!
- Aryjczykowie chadzają tyż?
- Sie spodziewam! Co piąty - to aryjczyk, a przynajmniej wychrzcony! Bogactwo typów. Wyobratajcie sobie. Regina, zasiadacie na boku W wysokim stoIku,
zupelnie jak w Ameryce i macie wszystko
do dysponowania. Może być śledź w oliwie, albo szprotki, albo kanapka ze serem.
Z prawej strony macie starozal\Onnego w
chalacie. z lewej starozakonnego bez chałata. Luksus i \\'ogó1e.
- Robicie mnie oskomę...
- Mnie wy to powiadacie? Jabym
tam siedziałbym cale dwadzieścia cztery
godziny I bylbym oddechalbym kulturą...
- t\foniek?
- 2:e co?
- Sle zapytywam WaB - ml!tczyzna
wy Jesteście, stuprocentowy dżentelmen,
czy natomia8t zwyczajny szmondak? To
wy mnie idziecie opowiadać o owym lokalu, wy.stawiacie na pokusę będąc jakoby turecki święty. Albo - albo. Rozumiecie, jestem kobieta z honorem.
- Okej. Sie robi. Za pól godziny mam
pieniądze. Sie zapożyczam. A WÓ\\CZaB
szalejemy. ('o?
- PrzE'konywam się, że macie VI' sobie
coś rycerskiego...
m-t

'JRiJm·an Dm'owski"
nr. 22 "Wielkiej por§kl"
Adr.: Poznali. św, Marcin G:i
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Wszystk.ie odłamy obozu ,,sanacyjnego"
... każdy ze swej strony" _ WY8t.,PUjft,
teraz w : 11 .,praw.dziwyc~" spadkobier:
ców .myśII Józef~ Plłsudsk~eą?: tak .czym
Sl~~ek z o.taczaJącą go "elItą . ~~,k - KośCla~kowskl z "demokraty.cz~emI elementaml, tak - Janusz Radzl\nlł z "Czasem"
i tak ostatecznie _ J~drzej l\1oraczewski
ae t\wyw "sanacyjno". soejallstycznym
Związkiem Związków Zawodowych.
O Moraczewskim donosi iydows1(i .,Nowy d.tiennik", 40brze wiedzą,cy, ja.k w tęj
trawie iłiszczy.. co n~tępuje.:
"N.a ostatnte~ posIedzenIU .Z. Z. Z.~.
pl'emjer. Jędrzej M?ra.czewskl WygłOSIł

:::~~~I~~cIir!eo~:~~ej~~'na:~o~:fI1;lt~
nadające się do druku ustępy.

Woclle p.
Moraczewskiego marszałek Pi łsu d;i;k i był
zwąleimikiem kursu lewicowego. ' Rząd
powinien się zastosować do tego kursu, ei
zaś, którzy nie umieją tego uczynić vi obecnej Ciężkiej ch wili, winni lli'Itąpić."
No, no! Czy to tylko nie - "wybryk ..ntypaństwowy"?.~
.

Klub "sanacyjny" wkrakowskiej radzie

miejskiej nie (h(e trzeciej wi(eprezydentury
"
.
Żlld~i obur~eni na •.• ."s"nacj~ 1
Kr·aków,30. maj4,
Istniały co do tej sprąwy jakiejś bliżej
NIL posied~eniu st\.nacyjnego klubu ogółowi nieznane umowy między B. B.
". k'
ł d
..
.
a "uli"~ żydowskn".
.
ral-lZlec l~g() przyaz o o 8CyS.11 pomlęSta""'· k kl'C'ubu radzieckiego B.
d~y katolic.ką. a żydowsk'ł grupę. tego
nOWIS . o
. .
klubu. Powodem 8Cy"ji stała się spra- ~. ma t~m WIększe Z?aCZeOle, ze na powa trze.ci~j wiceprezydentury. Klub sIedzen~u przewo~m~zył S8.t;n ... pre~y:
"sanacyjny" wypowiedział się za skreś- den t mlRsta Kaphckl. Prze.CIW trzecIe}
leniem w budżecie miejskim etatu tn:e- wiceprezydenturze wypowiedział się
clego wł.Oeprezydenta. Było to kamie~ także preze klubu dr. Radzyński.
niem obrazy dla. "sanacyjnych" ZydóW
Zydzi uważają. stanowisko klubu
którzy ~naleźlł sle na sanacyjnym po- 'ss,ńacyjnego za złamanie umowy I na
dwórku w nad.ziei uzyskania. różnych -znak protestu opuścill deJllolłstracyjkorzy~ci dla. narodu "wybranego", ~8 posi.Gdzenie.
mięCl~Y innem! także obsadzenie Ży- . , ZydzI grożę.· sanacji "ulic," żydowdem fotelu wiceprezydenta mia~ta. skę.{?)...
(M)

Alarmujące wieści

.

*

:2;ydowski ł6dzki "Głos Poranny-' po
ostatnich zajściach w radzie miejskiej ~ą,
mieszcza drugi napIlStliwy ;t.rtykuł i daje mu tytuł "Nie cyrJ.:, lecz zwierzyniec".
Z tego wynil<a, te 2;ydzi. mimo dotychczasowych smutnych doświadczeń; nie chcą
zaprzestać prowokowania polskiego społe·
ezeństwa, aiego instytucje obrzucają dalej zniewagami. Sytuacja na izczęście
tak się układa, że im bardziej będą :2;ydzi
prowokowali, tern gorsze dla nich będą
następstwa.

W wspomnianym

artykule mieści się
ordynarna napaść nllo Klub Narodowy w Łodzi za jego stanowisko w sprawie teatru. Autol' artykułu zestawia dwa
fakty: subwencję dla teatru, którą Klub
Narodowy zamierzał zmniejSZYĆ, i wniosek tegoż ldubu o zmniejszenie podatku
właścicelom nieruchomości i 'l tego zestawienia. wyciągą oszczerczy wniosek,
jakoby Obóz Narodowy był przeciwko lmlturze i sprzyjał kamienicznikom kosztem
rohotników.
W samej spra.wie mamy tylko tyle do
powiedzenia, że teatr, jeśli chce czerpać
ze'" świadc2eń i dotacyj publicznych, m'l~i
sP!lłniać wobec rdzennego społeczeństwa.
podjęte przez siebie obowiązki. Teatr lód.zki I\ie zdał pod tym względem egzaminu,
a Klub Narodowy nie ' ma' zamiaru dawaĆ
pieniędzy placówce, której działalność u.
Je.[Za ·krytyce 'rdzennie- polskiej opinji pubIiczn. ej. StanowiskiślD:l' t;wóJem {)ślrte~.a:
kteM'W'nidt·wo -'te!lt-Fu:l»'t~d 'da:fstem ~"Itltl),
te1i~'ówimfcm' sobie -obo\v,a,zk{)W. Z te"e; '
jaR:'!~ !{lub NarOdowy pojinu1e 'tol~ teatru
oraZ' ze swojogo .tanowi~kĄ w sprawie
subwencji w każdym razie nie będzie Il1ę
tłumaczYł :2;ydom.
Jeśli chodzi o obnł:tk.ę »Odlltk.u wIdeł
cle10m nieruchomości. to Klub Narodowy
miał na względzie
interes. tych właści
cieli małych domków, którzy są, Pfzedstą.-.
w!cielamf warstwy ro!Jotnic!iej tlollIJdej,
nękanej przez kryzys i -pozostajltcej ezęato
bez pracy. Klub Naro4owy składa się f;
przedstawicieli polSkiego społeezeństwa I
kierUje się w swojem postępowaniu etyką
ehrześcijańsł,ą i nie będzie nigdy licytował się w demagogji, uprawianej przez
2ydów względnie ich lewicowych pachoł
ków.
O Ilil :2;ydoin nie podoba się w tej lIprawie stanowisko Klubu Narodowego, to
jest to ich rzecz. leśIi natomiast usiłują
również

kopa~ . nienawiść pomiędzy jedną wal"lItwą

spo1eczeństwa

polsldego, a drugą, gorzoj,
jeśli przy pomocy fałRzu uslłujt\ tumanić
społeczeństwo,
przekręcać prawdę, wmnwiać w opinję publiczną, te obrona interesów ludzi biednych jest wysługiwaniem
się burżuazji,
to w6wczas tego rodzaju
metody muSZI.\ się spotkać i spotkają się
napewno z nllletytą. reakcją.
Obóz Narodowy zdaje sobie spt'awęz
niebezpieczeństwa, gdy wrogoWie narodu
mogą bezkarnie
karmić społeczeństwo
kłamstwami i wie, te w przeszłOŚCi demagogja i kłamstwo święciło triumfy
kosztem naj:tywotniejszych interesów łu
du polskiego.
W inferesie tego ludu
kłamstwa, oszczerstwa i prowokacje nie
mogą być odtąd bezkarne.

Biskup lubelski
na audjencji u Ojca św.
War s z a w a. (Tel. wł.) - Papież
IPrzyjął na prywatnej audjencH bisku'Pa
sufragana lubelskiego ks. Ad.olfa Jało
wiokiego. Pod-czas audjencji wspominał .o swoim ' pobycie w letniej rezyueneH w Castel Gand.olf.o, .gcEzie w kaplicy
sw(}.iej posiada drogi mu .obraz Najśw.
Panny Marji Czt;stooh.owskiej iprzY\f)(r
mina:.lq-cy mu i.lIni1.owaną Polskę i ptęk-_
ne obrazy Porof. R.ozena.
(w)

Epidemja anginy
War s z a w a, (tel. wł.) Lekarze
stołeczni
zaobserwowali
niezwykle
wielkQ. liczb~ zachorowań na a.n~iM.
która w niektórych okolicach przybie.
ra charakter epidemic:-;ny. Przyczynę·
rozszerzania s10 anginy jest niew~t'Pli
wie raptowna z01ianIL P06Qdl. (w)

-

o głodzie na' 'wsi

..

Luflnf)"ló 8ka.ana jest •• a dobroc~lInność i pomoc
W Ił. r s z a w a, . (tel. wl.) Tegoroczny kę społec~ną..
Pod

sąs'ied~twa

Nadzór nad komunalneml
kasami oszclę~ności

wpływem alarmujących

doniesień o głodzie na wsi ceJ1tralne organizacje samorządowe wystą.piły z apelem do powiatów i gmin o natychmiastowe podjęcie przez samorzę.dy akcji
społecznej na wsi. Znawcy stosunków
wiejskic.h uważają., że wYstąpienie tych
biernie w oblic2;U przednówka i nie organizacyj centralnych jest spóźnio
ne, jeżeli chodzi o rok obecny.. W czapode,jmują. dotychczas żadnej akcji z
si~ bowiem tegorocz.ne,go przednówka
tytułu
opieki społecznej.
Istnieją
wprawdzie na podstawie dekretów t. głodująca ludność wiejska jest skazazw. opieJeunowie społecznj, ale są oni na na dobroczynność i na pomoc są.(w)'
pozbawieni wszelkiej możliwości dzia- ' siedztwa.
łania. wskutek braku funduszu na opieprzednówe~ ną. w!i zapowiada się niezwykle ciężko. Z różnych stron kraju
nadchodzę. wiadomości,
że
ludność
więjska jest pozbawiona wszelkich zapasów kartofli i zboża, któreby umoż
liwiły wytrwanie do nowych zbiorów.
Władze' samorządowe zachowują się

W Ho1l1wood istnieje szkoła gwiazd filmowych. Na zdjęciu . widzimy szereg adeptek, marzących o Wielkiej karjerze filmowej. .

Klęska pożarów
w powiecie zawierciańskim

War s z a w a. (Tel. wł.) Inspekto.ratowi bankowemu ministerjum skarbu rozszerzon.o działalność. Otqymał
.on również nadzór nad g.osPOdlarką k()oo
munalnych kas oszczędności.
(w)

Ułaskawiony

zabójca

Wa rs z a w a. (Tet wI.) Pan Prezydent Rzplitej, k.orzystajnc. z pra wa lą.
sld, zamienił Władysław.oWI Szczuraszk.owi, który w pow. krotoszyńskim zamordował 15 strzałami rew.olwerowemi męża sw.ojej prz.yjaciółki, Pieniążka,
karę śmieroi przez powieszenie na karę
dożywotnieg.o więzienia..
(w)

w

49 stodół, 2Q domów. tni.es~kalnycll~ 8 obór
Powiesił się. .w.lęzieniU
Sb'aty wyJWs~ą't:luór4 61,()QO ~t
, p.a··q nQ.w ę'r; :<~A!:) Ob~atel h·o:. ~
'. Za wf", o {~,·1.:.·&·'Ostatnr tj:l1z1eń· MwSktego. Ogółem- spaliło 'si~ 2 ·d~rnr·. le:nders$i
_Werge~blls areszJo'\yany za.
Ub. nl. przyniÓSł ·dla powiatu zawier
mieszk., 'skhtda!Q,C0 się z · 9" ubikacYJ, niedozwolonY ha.ndel walutą, '!' 'nocy ,
ciil.ńskiego nienotowaną dotychczas ioraz O' obor i"2 szopy. Straty wynoszą. na 28 maj~ powiesił się w wi~zieniu w

Og6le",

f!

.

spłonęłoI

8~01!1l (}t'a. 2krofDy i · koń -..:
p

lość pożarów,

które wyrzą.dziły olbrzy- około 8 tys. zł. - 28. ub. m. wybuchł
roie szkOdy W zabudowaniach gospo- pożar w Żarkach. Spaliła elię stodoła,
tiarsklch i c:zościowo w żywym inwęn- należąca do Marjanny i Józefa Wytanu. W tymokresfe czalU straże po. tl'ychowsklch. Strata sięga 1000 zł.
żarne były nieustannie alarmowa,ne
W dniu 29. ub. m. zanotowano aż. 3
przerll:iliwem , wycfem llyren fabrycJ;- pożal'y, w trzech miejscoWościach, ponych, zwi/'l.$tujł}cyoh o sial~jtJ.cym ży- łożonych w różnych kierunkach od Zawioll,\ który był ga5zony. nieraz.., wy- wiercła, 'a, mianowieie~ we wsi Wysotęii3niem nadludzkiem, przez straia- ~a LJdówka, W Zarkach i w Jaworznł
~ÓW. ratuj,cYCh mienie ludzkie.
lm. W Wysoce SPłonęło 6 domów mie"Czerwony Jeur" nawiedził miejsco- szkalnych f 6 stodół. W :2:.arkach straw~nt powiatu zawierciańskie:;-o prawione zostały 42 stodoły. W Jawor~ni
wie, że w P<lrzą.dkowej kolejno'ci pod ku spłonęło 11 zabudowań gospodarwzględem daty. I tak, w dniu 26. ub. m.
ski ch. Straty wyrzą.dzone przez pożar
powstał pożar we wsi Jaworznik, gm.
w tych 3 ostatnich miejscowościach
ŻarId, w zabudowaniach Walerji Malwynoszą. ogółem około 50.000 zł.
<'Z-ewskjej, trawią.c dom mieszkalny, 2
We wszystkich wypadkach pożaru,
chlewy i 2 S7,{ py W czasie pożaru spa- przyczyn nowstania ognia nie żdoł8Jno
!iJy się również 2 krowy i l koń. Stra- narazi~ ustalić. Dochodzenia jednak
ty wynoszą 2.500 zł. - 27. ub. m. okolo trwają nadal.
godz. l-ej, wybuchł pożar w Zarkach,
Nasuwają. się poważne podejrzenia,
w ?:abudowanlach Pawła Szczepm1.skie- że niektóre pożary mogły być sp owogo. Pożar strawił zabudowania gospo- dowane przez zbrodniczą. rękę. ,
dars~ie Szczepańskiego i Stan. Nowa-

Papenburgu. Przed śmiercię. Wergenbus spisał testament.
.
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Nie zamykaj drzwi
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Afganistan i Polska - Co to Jest ghetto? - Prawo I pra'ktyka - Ghetto twierdzą
'narodu "wybranego" - Zanika czy umacnia się - Czyja wina?
Ł

6 d Ź, 1 czerwca.
których jest stosunkowo o wiele więcej
ZYdów, niż w Łodzi. Na.leży do nich
Grodno, Pińsk, BrzeŚĆ nad Bugiem
i wiele innycb, a w Warszawie naprzykład czy Wilnie jest icb mniej więcej
taki sam procent, jak w Łodzi.
Nigdzie jednak ni.e odczuwa stę
tak sUnie obecnośći ZYd6w ~ jaJ< wła~..
śnie
.,Polskim ..[\.t\tncl1el>trze",1."0 też
nigdl!:ie może Polak nie jelit takwraiJi·
wy na. problęmy, ~wlQ.~ane z żydowstwern, jak w Łodzi.
.
Prze" paru tlnlą.mi pra.sa. podała
wiadomOi~ . o wprowad~enill w Alga,...
nifltanli prawfl. o tyd"wlkieh lJhettach.
CZyta.j~ t~ wiAcJom~ć . obuna.ł
$it
cdowł~k wychllwany w Zll~a.<Jłteb . dElmokra.ojl i lf\ler31lzmu:
- :Qarbarjal Zacofany a:p;je.tycki
kraj - wprowadzaj Q. w druglęj ćw1erIstnieję.

w

w Polsce miasta, w

,

•

ci XX-stulecia to, co już dawno nie niących się przeciwko temu Zyd6w w
istnieje w cywiliz9wanych krajach!
ghetto, czy też sami Zydzi stworzyli
Natomiast nieu-przedzony i baczny ghetta, a. ustawodawcy tylko prawnie
obserwator zdaje sobie pytanie:
zatwierdzili istniejący stan rzeczy?
- A czy w Polsce ghetta istnieję.?
A przedewszystkiem co to jest
Polska koniltytucja wart. 7 powia- ghetto?
da wyraźnie, że nikt nie może być poGhetto - to dzielnica miasta zazbawiony przysługujQcych mu z tytułu mieszkała przez . Żydów, wyodrębnio
obywatelst}Ya praw i przyvyilejów, ani nych z pośród ogół1,l mieszkańców, ży
ze względu na wyznanie, .ani ze wzglę jąCYCh swem własnem, żydowskiąrn
duha \lrodz~ńiev'-:- ghetto ;>:aŁęm w życiem, naszQ.cych w.yróżniające się uPolsce nie istnieJe. Ą jednak? .. , .
biOI~y i posiadających własne swe inLudzie o Hberalnym i demokratycz- stytucje.
nym poglę,dzie na świat mówię. zazwy.
Ghetta istniały w Europie długie
czaj o ghettncb, jako . o _j~dnym ~ bar- wieki. DQpiero rewoluc.ia francuska.,
banyń kich objawów "ciemnego" śr-Eld- głoszą.ca hasła demokracji
i Hbera. nlowlec7:a. Zdanlel'l) ieb, Ilielltośc'iwi Hzmu, znio~ła prawa, nakaZUjące Żyśredniowieczni wład:~y wtloc~yą bled- . dom zamieszkiwąc o<irębne dzielnice,
nycll Zyd6w"'fil gh~tto. odebl'ali im nosić odrębne :>trojc l Eyć .1 obrębie
ludzkie prawa, poniżyli ich i limębiU ... własnych inętytucyj. ~dawać by się
Czy tak jedria)r' byłO w istocie tze. musiało, że Zydzi skwapliwie ~korzy
~2 Q;y to Aryjczycy wtłocz,yU, bro- sta.j~ Z moinoŚci %-likwldpwania tak

'
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z!lienawidzonego przez nich, jak głosi
Bóle" łolOdku, ściska.nie w dolku,
h, ghetta ... Od tego czasu minęło pólobstrukcje, gniCie w kiszkach. gorycz w
tora wieku - przyjrzyjmy się polskim
ustach, złe trawienie, bóle glowy, oblomiastom.
żony ję-zyk i bladl! cerę łatwo USUłlę,Ć
C#lonkowie klubu ,,Ma~u,." nie Bił .adowoleni .e swego
Zajrzyjmy w Wilnie na t. zw. "staprzez częste stosowanie wody gorzkiej
re miasto", pomiędzy ulice Wielką.,
p,.e~e8a
Franciszka-Józefa.
biorąc
wieczorem
Zawalnę., Trocl~ą i Bazyljańskę.. Ani
G o s t y n ł n, 1. 6. Pan mec. Święcicki .. Mazur" werandę obok kiosku na przed udaniem się na spoczynek pełną.
jednej chrześcijallskiej twarzy, ani
szklankę takowej.
jednego polskiego słowa typowe przywódca "sanacyjnego" zbankruto- sprzedaż lemoniady t piwa.
wanego
Klubu
Sportowego
"Mazur",
Pan
mec.
Święcicki do malowanIa
T tOł5
ghetto. To samo Widzimy w Warszawie na Nalewkach, w Krakowie na będ~c zadłużonym po uszy, stara się tej werandy wziął nalarza Żyda, pojakoś pokryć długi. Ma kiosk wydziermimo tego, że ma w swym klubie PoKleparzu, w Łodzi na "Storówce" .••
żawiony
od
magistratu,
wzil!ł
stację
laków malarzy. Na tym tle powstala
Kto dziś zmusza żydostwo do noszenia odrębnego stroju: ehalatów, benzynowQ. "Nobla" w dzierżawę, a 0- wielka kłótnia ' mic;dzy członkami, a
hecni e magistrat buduje dla k.lubu panem mecenasem.
"chasydzkich" czapek i t. d.?
Kto im broni dostępu do polskich
instytucyj, a zmusza korzystać z ,,sIJ..
.
., .
Od p. Dominika Mad~jki, wy~awbędzie
maja p~zedstawla się k~ahrlkaeY~Ole ey "I{urjera Lwowskiego" otrzymujemy
dów" ślepych Maksów?
nast~puJąco: pszenica oZIma 2,8, zyto poniższe pismo:
. Kto broni im posługiwania się języ
War s z a w a. (Tel. wł.). PrzymrozkIem narodu, śród którego mieszkają. ki ubiegłej nocy wystąpiły na znacz- ozime 2,8, jęczmień oZim,V 2,6, pszeni"Jako wydawca "Kurjera Lwowca jara 2,9, żyto jare 2,7, jęczmień jary
od wieków?
nych przestrzeniach kra,iu i zważyły 2,8, owies 2,8. Stopień dwa oznacza skiego"
i "Kurjera Powszechllego",
POSługUją. się wlasnemi prawami kwiaty trnskawek, ~najdujących si';1
podaję do wiadomości,
że
zarządca
stan
mierny.
Kwitnienie
sadów
odbyi własną. odrębną etyk~
właśnie w okresie kwitnienia.
przymusowy pierwszego z tych pism,
wa
si,ę
w
warunkach
niepomvślnvch,
Czytają własnę. odrębną prasę we
Ponieważ poprzednie mrozy majoNajwieksz.e sz.kod.v zaobserwowano w mgr. Aleksander Blażejowskl we Lwowłasnym języku drukowaną.
we zniszczyły kwiaty czereśni i grusz woj, warszawskiem, nieco lepsze w w~ wie, dokonał bez mojej wiedzy i wbrew
Zakladają własne instytucje gospo- w kołach ogrodniczych uważają, że tejewództwach zachodnich i krakow- mojef woli zmiany dotychczasowego
darcze i społeczne.
goroczne zbiory owoców bęcł~ bardzo skiem.
kierunku Narodowego obu tych pism
(w)
Powoli tworzę. własne wojsko!
nikle i spowoduj~ ich drożyznę, Najna kierunek "sanacyjny··, że fakt za, Żyją odrębnem życiem życiem lepsze stosunkowo widoki na urodzaj
mieszczania w tych pismach mojego
ghetta!
przedstawiaj~ jabłonie. Tak samo zoKsiążka
nazwiska jako IcL wydawcy, wcale nie
Dziś najbardziej nawet fanatyczny stały uszkodzone pOla z pomidorami.
w połowie czerwca b. r, ukaźe si, oznacza m<ljej zgody na dokonaną
zwolennik liberalizmu i równoupraw(w)
zmianę kierunku i że przeciwnie wszelw
nakładzie ,.Głosu" ksią.lka o Romanienia wszystkich obywateli nie może
kiemi sŁojącemi mi do rozporządzenia
nie
Dmowskim.
Cena
ksi3Żki w hanpowiedzieć, że Żydzi
są do ghetta
dlu księJarskim wynosić będzie 2 zł. środkami legalnemi walczę z powodu
wpychani. Bo ghetto to przedewszyst50 gr. Wszelkie zamówienia kiero"a6 naruszenia moich praw wydawcy, okiem nie takie czy inne prawo, lecz
W a r s z a wa. (Tel. wJ.\ Stan za~ie należy pod adresm: Poznań, św, Mar- raz o przywrócenie tym pismom napopraktyka. Prawodawca zazwyczaj dą
wów czterech głównych zbóż nakoniec cin 65, e ·- '. "Glosr....
wrót charakteru orga.nów Stronnictwa
ży za życiem i w swych ustawach jeNarodowego.
no utrwala formy ludzkiego spółżycia,
wytworzone przez praktykę. I nieży
mgr. Dominik MacieJko
ciowe jest to prawo, ktÓre nie uwzglę
Zakład
dnia naturalnych for-m życia, lecz uparcie za pomocą paragrafów usiłuje
nagiąć
życie
do sztucznych nieziszczalnych koncepcyj. Może być ład
PIGUŁKI REFORMACKIE
nie nawet i pozornie szlachetne, lecz po'-"#
•
STOS~J~ SIĘ:
zostanie tylko martwą literą.
z a w i a d a ID i a P. T. K I i e n t e l ę, ż e z d n i e m l czerwca r. b.
JAKO REGULUJĄce ZOŁĄDEK.
Czy żydowskie ghetta w średnio
PRZY CIERPIENIACH WATRO BY.
•
•
wieczu są nienapotykanym Vi' życiu wy- ,
został przeD~es~oDy
HAl>MIUNEJ OTYŁO S CI.
j ~tkiem? W zagadnieniu żydowskiem
U$MIERZAJ~(E HEMOROIDY
może ponosić nas takie czy inne uczut PRZY SKŁONNOSCIACtt
DO OBSTRUKCJI S,,- ŁAGODNYM
cie - przyjrzyj my się podobnym objabOOKIEM PRZECZYSZCZAJĄCYM
wom na innym gruncie. Ghetto boużvcla ,- t OIGUŁkl N. '011111..
w iem - to jedna z bardzo starych
form spółżycia ze sob:,t Judzi. Dziś na
DR S 337,
całym świecie istnieją. ghetta, jeno inaczej się nazywają..
Czem są koncesje Europejczyków w
Chinach? Są to typowe ghetta - biały
nosi odrębny strój, zamieszkuje wydzielone terytorja, rządzi się nie ogólno - krajowemi prawami, lecz wlasnem prawem obcego przybysza. Czem
s~ jeśli nie gbettem chińskie dzielnice
w miastach amerykańskich? Czem w
rlawnej Moskwie były "niemieckie sło
body"? Czem są d:delnice europejskie
w miastach Małej Azji?
Żydzi do Europy przyezli jako hanwszystkioh boiskal'h w godzin.acb rannyc.b
N!L za.s~dzi~ po~umienia z poszczegól.
Lekka atletyka
i popołudniowych odbywać su: będą da.
neml kraJamI, Dlektóre .państwa .repredlowi emi'rl'anci, zamieszkali w odręb
Lódf w BIałymstoku. W dniu wczo- sze rOl.!lrywki , w grach sportowych. W zentowane będą na kurSie przez WIększą
nych dzielnicach, rzę,dzili się własnemi
prawami, żyli wlasnem zamkniętem rajszym wyjechała z Łodzi do Bialegost/)- hazenie, ;ak się motna zorjentować, mi- liczbę uczestników. l tak: Polska - 4, Auprawodopodobnif! str.la - 5, Niemcy - 14 najlep.:;zych sę
ku lekkoatletyczna reprezentacja nasze.:co strzostwo przypadnie
życiem - jak dziś Anglicy w Chinach,
miasta. W składzie Łodzi nie zanotowano doskonałej drużynie .,J. K. P.", w koszy- dzi6w, poza tern - Danja, Szwecja, SzwajChińczycy w Ameryce, Niemcy w daw:tadnych zmian, wy-jechali ci. co' zostali kówce męskiej w tabeli prowadzi "Trl- carja, Luksemburg, Holandja i Węgry _
nej Rosji... Prawodawcy tylko ulegnli- wyznaczeni. Zawody powy:tsze , jednak umf", zaś w siatkówce, nie wiadomo je- po 2.
zowali ten stan rzeczy z punktu widze- należy zgóry przesądzlć na korzyść go- szcze, kto otrzyma zaszczytny tytuł miPływanie
nia praw krajowych. Nikt Żydów nie spodarzy, bowiem w sldad Ęialegostokll strza okręgu.
"wpychał" do
ghetta, jak dziś nie wchodzą czołowi lel,koatleci polscy z "hFik, PoJak amerykański startował w
sportowe
"wpycha" Anglików do Szanghaju, jak giellonji", którzy na zawodach ostatnich
Budapeszcie w biegu na 100 m i uległ nieuzy.skali
wyniki
dochodzące do rekordów
nikt nie wpycha Japończyków do Mao- polskich.
Turniej ollmpijs.d ' pUce ręcznej. W spodziewanie 'W~owi Csikowi, Do 50 m
dżu - ko, Włochów do Abisynji...
ramach igrz} sk olimpii&kich w Ber!wie prowadził Fik przed Niemcem Fischerem.
"Lo lL S,- - "Warta". W dniu dzisle.~- W36 roku odbędzie się pierwszy olimpIJski Oopiero po nawrocie Csil{ nawiązał walk~
Zydzi uważają się za. naród "wyi pokonał Fika o długość w czasie 5S.6,2.
brany" i patrzą na. nas z góry - jak 8Zym na , stadjonie sportowym Ł. K. S turniej w piłce r~cznej.
go~zinio 17 odbęd2'!le ~ię li~owy mecz poFik 59,8,3. Fischer 1:00.~. Zawody Odbyły
Orgn,nizator
tego
turniejU,
MltdzynaroAnglik patrzy zgóry na Chińczyków omiędzy
"L. K S:" i "Wartą" 2'! Poznania,
się w basenie 50, metrowym.
czy Hindusów - to oni nie chcą się Mecz ten Jest oczekiwany pl'zez sporta" ą down Federacja Piłki Ręclmej, celem zagwarantowania walczącym drużynom UI!Umieszać z otoczeniem!
Łódź
z wip.l1dem zair.teresowaniem.
Piłka nożna
Coby się stało z żydowstwem gdy- Ostatnie zwycięsł\va tych zespołów d 'I. in tralnycb sędziów i stooowania identyczo
mistrz. ligi walczą w niedzielę: ..I .KS"
by nie ghetto? - Oddawnaby nie ist- najlepszą rękojmię. ~e mecz ten będ7.;p nych przepisów gry, - zaprosila do Berze wszysll<ich paMtw. które wezmą
.. Warta" w Łodzi, .. Legja~ i "Warszaniało jak nie istnie.ie niemieckie niezwykle zacięty i trudno z~óry przpwj - lina
udział w turnieju,
po iednym uczestniku wianka: w \Vars awie.
dziać wynik. "L Je S." pod okiem trp·
"Craoovia" j
mieszczaństwo i włoscy artyści w Polr.era Czais'cra pnygotowal sie do te~o na specjalny kurs przeszkoleniowy.
"Ruch" w Krakowie; ,,\Visla" i .. Pogoń"
sce, Mniejszość, która nie tkwi w ,\,het- meczu niezwykle slamnnie. Natomia~t
Kierownikiem kursu będzie prezes Fecie bardzo rychło się asymiluje i roz- ,.'Varta", iaJ< nam wiadomo. przyjerhaln deracii. Ritter von Balt, Kurs tnvać bęJzie we LWQ\\;e.
PZPN zwrócił się d.J M. S. Wojsk. o rozpły'wa.
do l.odzi w swoim nili!'lilniejszym sl{laclzit> od 12 do l czerwca, Uczestnicy kursu ob- , patrzenie
1pxawv płk. Rudolfa. Za.r·z;\d
i
ró\\"niet
c1qtyć
będ7.ie
do
wywiezienia
z
~orwować
będq
w
d
n
i
I.
H)
częJ'\\'ca
fi
na
lowe
Żydzi
zrozumieli to wkrótce po
rozgrywki w pilce ręcznej o miiltrzostwo Polsl<ie/-to . wiązku Piłki :-.Iożnej ogll'sil
wprowadzeniu w pań!;:twach Europy Lochi d",óch rpnnvrh pllnktów,
wcu>rai następuiący 'wI.unikat w g!llśl1ej
Gry sportowe W , dniu dzi!'lie,i~zym 011 ~iemicc w Stuttgarcie.
demokratycznych praw. Stanęło przed
"praw;e pIk. R·)do.Jfa:
nimi zagadnienie: - GheUo czy asy.. Zasto.sowu iąc się do tądania M S.
mi1ac i a, Asymi1ac;a znaczyła dla nich
'Voisk.. interpretujqce~o art. 3 prawa o
za'!ładę jako odrębnego
naroou ,.wyst(lwal'zyszeniach w len sposób że wOJ"kobrane~o", a tego bali się najbardziej.
WI
nie podlegajU iurvsdvkcii Jukichkol.
wiek sf\dów kOleźeńsl;:{ch,' jałtichkoll\iek
R07nOCZlłł się ruch !"ionistyczny. który
organizacyj ~polecznych. zal'zad P. Z P.
pod nrz,vkrywka O(lbur1owy sierlziby
N. postan{)wi! 21 bm , anulować naganę u.
nf'rodowej w Palcstynie dRżył do udzielona 16 kwietnia plk RudolfOWI pretrzym1'nia niewid7. i al·nego dla "gojów"
ze.:.owi W, K S. Le?.Ia. Zarzqd PZP~ u.
lec? nie mniej realn-e~o ghetta.
chwalił PI'zel,azać ~].,ta zatargu. w\"\vol:lIleŚwiadomie i programowo zakłada
2'0 hezP{)dstawnemi zarzutami pIk /lud,)I.
ją wł[l<:ne instytucie
or,anir,u.ią się:
fa jo ~1. S. Woj,;:lt d l a oapo\\ iednipgG lI)
hufce bo'owe Zahotvńskiego, beteroww~' ko1'lystanja. orłlz II v"U'IPić przez. Z\\'i~
CY. lT'tikrb·ści .. 7."dowska prasa, odzek Polskich Z,,"Hlzl\ó\\ Spnrtowych i pqńrrh,oa 1wltura, odrębne sądownictwo
3tW<lWv Urząd W
F . d:o ~I :S, WOjsk z
prOŚba o zasadnicze 0kre{; 'enip uprawni'>l)
rl1.p'n"'''kie, ..
()rganizacYl gpnrt0\\j"ch w ~t0511nlul do l·
Po 'l q wi ~rlomie nie onus7.czają
zasób \\"oll:'l<o\\\'cb i o uł{):!eme pl'ocpdurv na
n'ie!'zkal~r ch przez sieb;e dzielnic, w
wypadek zatargu z osobnrni WOIc'k )\Ie.:t,,··
d..,l~zvm c'~"'u noszę odrębny strój P :\ 1\
:7< in \V "'beteie"
Te"~i~
, . I wirlzf1C to wszystko zadajemy sobie nvtnnie. czy Af!tflnistan. le~nlizu
ĆWierĆfinały mlstr'>:ostw Francll lały
jPcv fnl{trczny !ltun rzeczy. są zacofań
następujqce w~nikj: Pel'ry p~l,lnal B.lusc!'mi - czy też zdrowy instynkt stasus 6:1, 6:0, 6:1 i "potyka ~i~ II półfinale
z CI'a"fol'dem, który lanv ,] p<ll{onał Ber.
1'('''"0
aziafyckicO'o pailstwa, nie spanard:J. . Ct'HTTlIll PO l.lVkol11niu ~lacGralha
C7.0nv ~7tucznemi hn~'nmi liberalizmu.
6:2., 6:4. 3:6, 6:3 wu:rzqcy w pólfinnie z
nie wsknzuje nam włMciweJ drogi po- Pierwszy wyścig wiosenny Ul mateml mo torami w Helenowie pod Ladzi/\- Na zdję
Austlncm. kt'>ry C<wierćfina1e w pięciu
stępowania.
ba.
ciu Więcek za motorem.
J sell«:b pokonał Me_ ~zela.
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wr6cił do Guya! Czy to być może, aby rozbójnik m3gl mieć jakie
lepszE u ~zucie ~\ !:-ercu\'
- Któż to wiedzieć może - odparła z namysłem Marja. - Czy
ty w tym liście napisałaś coś tak bardzo, bardzo czułego?
- O tak; opi:>ywałam mu obszernie o naszem życiu tutejszem;
o naszych ślicznych ubiorach na teatrze amatorskim, jaki się Ołlby
wał w naszym wkładzie, że twój kuzyn Cyryl polal mi całą suknię
czekoladą ; potem wyznałam mu szcz~rze i otwarcie, że byłam trochę
zalotną, zwła.'3zcza do nauczyciela rachunków; pisałam mu także
o moich postępach w nauce i o tern, że zamierzam przed moim powrotem do Kanady pobawić przez kilka tygodni z tobą u twoich
krewnych. aby próżną głowę twego kuzyna Cyryla zawrócić trochę;
i przysięgałam, że będę mu stałą, proszą-C, aby i .on w tym okropnym
kraju owiec nie zapomniał o mnie - i już nie pamiętam co tam było
więooj .

- To nie dziw - rzekła Marja poważnie - że rozbójnicy ten list
przeczytawszy, powrócili do twego narzeczonego. Ty tak samo jak
Desdemona Otella kochać go będziesz, tern bardziej dla niebezpieczeństw, jakie przetrwał. Chciałabym wiedzieć - dodala, porus.za.jąc swą czerwoną parasolką czy ja będę kiedyś miała kochani,&.,
któNgo tak straszne spotkają przygody, Jakby te drogie nasze koleżanki zacllwycały się tym listem I A to jest dla mnie nader pochlebnem, że mnie Jednej doz:wolilaś dowiedzieć się o tej straszliwej pnygodzie,
- Przed tobą nie mam żadnej tajemnicy - zapewniała jasnowłosa Kanadyjka my jesteśmy przecież szczeremi przyjaciółkami
i pl'zysięgłyśmy sobie wieczllą stałość i wierność. Zdaje mi się rzeczywiście, że ciebie kocham równłe bardzo jak Guy'a.
Na pięknyc.h ustach Marji 7.ably:>1 łagodny uśmiech,
- D7.i~kuję ci za to - rzekła. - A teraz powiedz mi. czy ty doprawdy zamierzasz usunąć się od świata i powędrować do samotnej
chatki. by hodować awce wraz z twoim kochanym na dalekim Za,.
ohorlzie?
MaI wina poruszyła się z przerażeniem.
- Ani m y ślę o tern I - zawolnła,
J ak możesz przY1>u~?;c1.ać coś takiego, po przeczytaniu listu
Guy'a! O ja n;enawidzę owiec! A czyż podobna nie miee wstrętu
do zachodu, kie<ly tam takle potwory jak ten Czarny Dawid mogą
bCf. k".I'llle napaJać i obdzierać podróżnych'! Nie. Mary, dziwi mnio,
żt' m07.e S7 pytać się o to, cboć i ty właściwie z zachodu pochodziSIZ.
Nie, ia nigdy nit' pow~ję do Colorado, owszem napiszę zaraz do
Guy'a, aby jak naj prędzej do świata cywilizowanego po\\--rócił.
- To pt'wno, - odpowied7iała Marja. skubie,.c delikatnemi pa.luszkami listki paproci, -- że ten Cm-rny Dawid r to strzełanJe i te
krwI rozlewy, wzbudzać muszą wstręt do tego kraju i jego mieszkań
có'\\ 'l ja - tak ja pochodzę z zachodu, i nagle jej piękne ciemne
OC' \
hl)sl) jaślliejącym blaskiem - 1 kocham calą dUSZ4 ten ...

on nader skryty f tajemniCZY w wszysł.kich swych postępkach, Niekieti~ opuszczał lias na kilka dni lub tygodni, lecz nikt z nas Ilie
wiedział,
dOlką.d się udawał.
Pisywał cz.ęsto listy i odbierał odpowiedzi, co u rozbójnika jest przecież rzeczą. niezwykłę" Jego poru~
nik lim powiadał mi pewnego razu, że te listy są od jakiejś damy.
która mieszka w okolicach wschodnich, i że domyśla się, że Czarny
Dawid także z tamtąd pochodzi. Pewnego razu rzekł Jim do mnie:
"Słuchaj kolego, ja się odważę pojeChać za Dawidem i dowiem się.
dokąd on jedzie, Jego postępowanie zdaje mi się nader awa,z naczne.m.
a temu l.apobiedz musimy", Od'powiedziałem mu na to: "Jeśli się
będziesz mieszał do interesów Dawida, życiem to przepłacisz". "Ale
ba!" odparł Jim, l miałem słuszność! Czarny Dawid nie cierpiał
~zpiego\Vania i srogo karał za to. Pewnego razu znajdowaliśmy się
na drodze do Nowego Meksyku, Dawid wykonał kilka napadów, zatrqmal pociągi na kolejach żelaznych i rabował podróżnych, Potem niejaki czas wypoczywał, dopóką.d się hałas i wrzawa z tego powodu powstała nie uśmierzyły, Dla tego wyszukał najsamotniejsze
w świecie miejsce, w wąwozie pomiędzy gÓl'ami, starą.. opuszczoną.
farmą.
Ludzie, którzy tam przed wielu łaty mieszkali, wymarli
dawno i nikt tą. drogą nie chodził. Tu urządziliśmy sobie magazyn
dla naszych zapasów i broni ?Jbytecznej, W kilka dni po na.szem
przybyciu do tego wąwozu, Jim dal mi znak ręką., że chciałby r0z,mówić się ze mną sam na sam, Czarny Dawid nie wymagał wprawdzie od żadnego z swycb podwladnyeh przysię.gi na wierność. lecz
dawal na nae wszystkich taką. baczność, iż żaden krok nasz nie uszedł
jego bystrego oka, to też z wielką trudnością. udało nam się z Jimem
rozmówić na osobności. Usiedliśmy na wzgórzu z czerwonej gliny mam dziś jes2.CU to przeklęte miejsce przed oczyma - kilka rlrz,ew
morwowych ocieniało ławkę. a na nich siedziały ptaki drapieżne. jakby trupy zwiet.rzy'l y, "Stary kolego", zaczął Jim, "teraz wiem cOŚ
o Dawidzie", "Doprawdy?" spyta/cm, "Tak jest", odpowiedział.
"Jest to człowiek tajemniczy, a ja uważam to za rzecz bardzo nieprzyzwoitą mieć tajemnice wśród bandy, gdzie wszystko ws.pólnem
być winno,
Ponieważ naszego dowódzcę 2JJ1amy tylko pod nazwiskiem Czarnego Dawida. i nikt z nas nie wie, czy on ma prawo do
lepszego lub gON'Zl'go nazwiska, więc nie miałem spokoju do'p () k~d
się coś bliższego o nim nie dowiedziałem.
Chciałem wiedzieć, rlla
czego nas nie zabiera ze sobą w podróż, gdy pieniądze w okol ice
wschodnie wysyła. do kogo pisuje, i co mu na sercu ciąży . kiedy u kobiety nie dba wcale. Więc patrz" - i Jim podal mi dwa listy, 7 których na jednym był stempel pocztowy - "te listy", mówił , "sl<l'adlem
mu dziś w nocy, gdy 9pał. Jeden z nich jf',st adresowany do nieg'o,
drugi on pisał. Śledziłem go wczoraj wieczorem i wiedziałem naprzód.
że dziś uda się w arogę, aby ten list oddać gdziekolwi-e.k na pOl'ztę,
Niech tarnI pomyślałem, choć gdy czuwa jest niepos'Policie by~try
i przebiegły, gdy śpi jest tak beZWła.d.nY, jak każdy; gdy li s tów nie
Bezplptnr dod. łTgod. .. ON:downłka" -
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znajlCl;zie w kif>s'zeni, będzie myślał, że ję zgubił". Pod'C'za.s t.egto. apowjadania czułem, że mnie zjmne p!l'zejmują. dres0cze. Nie · je>S'tkm
wcale t~h6IfZem, lecz to co Jim uczynił. wcale mi się nie podobało.
Jednakże spyt.alem gO' po cichu) "czy czytaleś te listy?" , .. Ni~", odpowie,dział, "pozostawiłem to tobie, bom ja nietaki jak tu uczony", Jim
nie znał ani jednej głoski. więc ja w2Jią.łem do' rąk te listy, lecz przytem serce uderzało mi jak młotem . Ale wystaw sobie pan! Dawid
jakb:y Pl"zewfd ywał jaki przypadek z tym l,istem, pr~kreślił cały
adres grabami liniami atramentu... "Przeklęta ta przebiCigło~ć jego",
mruknql Jim, "ale w k,ol})eT'cie znajduje się Ust, zdaje się ręką kobiecą pisany, przeczytaj- goi" "Dobrze", rzekłem, ale pierwej spojrzałem
lla list, ktÓ!ry Dawid pisał wczOO'aj wieczorem. , Jego pismo jest tak
wykwintne j~ jakiego bakał8lrZa, a ~a ~oOIPercie było na.pisane
nazwisko kobiety, dziwne nazwisko, bo taksą.mo pewne miasto się
nazywa.
I gdzie? oto tu zt~d Q mil tysią,c w pal'1stwie Maine!
Maine graniczy z Kanadą, jak pan wiesz zapewne. Nic ~ tego dJomyś1ić się nie 'mogą,c.WYJą.łem papier z poprzekreślanej koperty i gło
śno czytać zooząłem. . Słowa tego listu pięknie n~isane, wyryły
się tak głę,boko w mej p·amięci, iż nic ich Zltamtą.d wyrugować nie
~dołało. "I{ochany papo!" byłO' tam na.pig,a no. ..Piszę umyślnie. alby
Ci podziękować, za ten pi~kny wiQ;7..arek. Uszczę5liwja. mnie to
nie wymownie, iŻe z tak wiel1 kiego oddalenia o !llyc4 urodzinac.b
p'amiętaleś. Wszystkie moje koleżanki z pens.yj zarorOlSzczą mi jak
kotki. Nie wiedzą. już same czego mi bard-ziej za7ldToś>Cić, mojej
urody, c'z y moich pięknych ubiorów",
'r
DalCJj czytać nie mogłem, bo w tej Cihwi1i zbliżył się ktO'Ś do ław
ki i staną.l pomiędzy mną. a Jimem - był to - Czarny Dawid bez
mws-ki na twarzy, blady jak trup, z oczyma iskrzQ,cemi szatańską.
złością,. Jim cofną.ł się z pr,ze's trachem, list zgniótł w ręku i krząknął
z przerażenia - był to ostatni gIos tego biedaka! bo w tej samej
chwili padł przeszyty kul lą. u stÓlp dowódzcy rozbójników, Potem
Dawid wydarł mi z ręki list, ktÓ'ry czytałem i przykładaj~ ini <lo
Ulcha jeszcze dy:mi.~cy pistołet, rzekł gł()Sem, . który at do oSlta.tniej
chwili mego życia brzmieć mi będzie w uS1z:JJ<?h: "Ę:to , it)nie ok,radł
w cza.sie gdy Sipałem, ty czy Jim 'l" - WiOOż,ę.:e, ż·elos mój już ~
strzygnięty; rzel{}em niMmfalo: ;,PrzY'zriruJ'f się . do wspólnej winy
!Z Jimem.
- "Nawet PO'między :r:ozbójnika.mi powinna uCl7JCiwość
PQlmstać". rzekł ~arny Dawid z złośliwym uśmiechem. "Byłeś
ciekawy dowied'Z.feć się coś o mych sprawach osobistych, he? Ale
C2'asem jes,t to rzeczą nieb~Zlpieczną. wiedzieć za. wiele" . l kopną,ws1zy
nogą. zabitego Jima, dodał~ ,.pDwstaw tego przeklętego tru:pa dra.pieżnym zwierzętom i chodź za mną!" Chciałem mu upaść ·do nóg
i podziękować za to, że ropie prU życiu p01JOS~aw1ł, al~ w tem otoczyła na.s cała banda, odebrano mi pistolety f ręce skręlPOwano.
Potem wsiedli wszyscy na koń i z Dawtdeąl na czele wyjechali z 'WlY
WO?:8 na puste, kamieniete · Ul"octy9l:o, poroełe gdileniegct'2 ie wrz0.som. Dawid trzymał w ręku wyczek - a ja wiedziałem 00 to 1Il'\

..'
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Mary, która. rysowała właśnie rozłożyste drzewo, odłożyła ołó
wek i rzeka iiluteQ·nie·:
- Nie mogę sobie właściwie wystawić ooby to było w tym razie.
lecz sv.d.z~, że ty ustroiłabyś się w iałop'P'ł suknię i welon krepowy,
a w kitka dni potem kokietowałabyś znowu nas zego młodego na.uczy<;ięla raChunków.
- CIcho bądź! - zawołała Ma.Iwina gniewnie. .- Przebaczam ci
tę O'bojętność dIa. tego tylko, że ty jesz,czenigdy nie koehałaś, .
,M-a rja, ktoca swą, rzadką Piękn05cią jaśniała jak gwiazda J>Omi~
dzy wszystkiemi arystolkratycznemi pen'Sjo'Oarkami tego zakładu, za,śmiała się wesoło.
- Nie, dzię,k,i

Bogul - z.awołała - nie byłam jeszcze nigdy za.Musi to być stan bardzo ni~ośnY.
- Co to za bałwochwalstwo w ustach tak pięknej jak ty dziewe,z yny! - zawołała Ma,I wina.
.
Marja wzru~zy1a ramionami. Była ona d<) takich pochwał przyzwyc'zajon~ i przyjmowała je tak obojętuie jak kwiat przyjmuje promienie słoneczne.
- Wiesz, moja droga - mówiła dwlej Malwina, - że w całym
naszym zakładzie żadna z nws nie wyrówna ci pięknością.. Twoja
płeć deUkatna. oczy brą.zowe i bujne złocistego koloru warkocze.
wwud-zają zazdrość u ws'z,y stkich koleżanek,
- Pomimo tego, jesteś daleko ważniej81Zą odemnie osobą - rze- ,
kła Marja, przypatrując się mrówkom biegającym po jej zeszycie od
rysunków- bo jesteś jedyną narzecrzonlJ, pomiędzy nami, a , to jeet
-przecież rze' czą bM'd~o ważną i dla każdej pensjonarki pożądaną.
Było to rzeczywiście prawdą, , że Malwina Loftus z swą. ładną powierzchownościQ. i n~kiem trochę zadartym, ' mogła się Slzczycić pomiędzy koleżankami tem, że była już narzeczoną.
- Ale - rzekła nagle Marja - mówmy o tej przygod-zie, Twój
narzeczony pan Fleetwood rostaje przez rozibójników na.padni ę ty,
obrabowany -i zastrzelony.
- Twoje listy miłosne i fotograf je dostają. się w ręce roWójników i - o 00 za c:u-downe ' tajemnice! ;- rozbójnicy powracają., opar
trują jego rany, oddają. mu skradzione rzeczy zatrzymują. tylk.o
twoje listy i fotografjel Potem go zawożą, do jego !»,zyjaciela 1 UCiEh
kajlJ" No, moja Malwino czy ty pojmujes'z co to wS1zystko ma znaczyć?
Malwina, która eią.gle trzymała w ręku list narzeczonego, od~
parła z westchnieniem.
- Nie, nic z tego ni~ pojmuję i z listu Guy'a widać, że i on tego
wbie wyjaśnić nie 21d,olał ,
- Jaką karę przeznaczyłabyś . na tego Czaa'nego Dawida, gdyby
on dostał się w t'M>'je ręce? - zapytała Marja - pewno sroższą je- ,
sr;aze niż Ludwik XV na Damien'sa.
- Oj to pewno I ,- zawoIala z oburzeniem Malwina. O oo1j
Guyukoehany! Mary. czy typirZYPu8Zczasz. że ' to mój list ost atnl
tak zmiQkczył serce tego dzikiego w ludzkiej postaci zwie'r za. że pokoobaną,
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Tam, gdzie się leczy chorych na gruźilcę

~na Irium WU~IJn UII~

Czy

gruźlica

•

O

II

jest uJ1eczalna? - Od czego to zależy - Zwiedzamy sanatorjum _
-:- Bu-.
,
dujące wrażenia
czynne jest zimą. f latem, posiada 140
łóżek i może pomieściĆ tyleż chorych.
Trzeba dodać, że mamy tu też oddział
specjalny dla dzieci gruźlicznych, który może pomieścić 72 pacjentów.
Kolej no zwiedzamy gabinet lekar-

ski, gdzie kontroluje się stan i . wa.g~
chorego i zależnie od tego stosuje S!ę
różne zabiegi lekarskie a szczególme
odmy i zastrzyki, potem pokÓj z apa.ratem Roentgena, zwiedzamy elektrownie, która też tu Jest, czyniąc zakład
samowystarczalnym i pod względem
gospodarczym kompletny.
Troskliwy j op i ekuńczy zarzą.d s~
natorjum dba nietylko o potrzeby flzyczne chorego, lecz i d~ch<?we .. M:l~y
tu kapliczkę, gdzie w medzlele l ŚWlę
ta ks. proboszcz Brzezi11ski z Tus~yn!ł'
odprawia nabożeństwa. Je~t tu tez. blbl :oteka złożona z 500 dZleł o róznej
tr~ści. ~raz radjo dla rozrywek. Najważniejszym czynnikle~ le~znic~YII?

w

sanatorjum jest spokÓJ. mImo ze Jest
tu aż 140 chorych. W takich to warunkach po 3-miesiQcznei kuracji chory
może powrócić do zdrowia.

Sanatorjum w TU6zynku pod Łodzią (paw ilon dla dzieci). ~alewo lekarz naczelny
sanatorjum dr. J agu6Ze~\6kl, na prawo i mendent p. ~liIa.

L 6 d Ź, w czerwcu.
Jedną. z najstraszniejszych chorób
ludzkości to gruźlica, zabiera;ą.ca

se tk i t Ysi ę cy o fi ar ro cz n i e. Cie.rp ie n ie
to stalo się prawdziwą. plagą w wielkich środowiskach przemysłowych i w
wielkich miastach, gdzie masami ulegają. tej chorobie
najbardziej ubodzy
mieszkańcy tych skupisk ludzkich.
Rzą.dy j powołane do tego instytucje wszystkich państw wypowiedziały
tej chorobie nieublag8ln~ walkę, wyznaczają.c w swych budżetach wielkie
sumy nn leczenie tej niebezpiecznej
dla życia. ludzkie~o choroby.
I u nas czyni się wysiłki w kte.nmku zwalcza.nia tej choroby przez leczenie szpitalne, sanatoryjne i przez
zabiegi lekarskie. Miasto nasze, ściś
lej mówiąc Ubezpieczalnia Społeczna
w Łodzi ma dla naszych piersiowo
Chorych zakład zakrojony na europe,jskę. skalę. Jest nim sanatorjum w
Tuszynku.
Korzystając z uprzejmości dr. Jaguszewskiego, dyrektora tej instytucji
oraz kierownika p. St. Mili, zwiedziliśmy ten zakład. Sanatorjum leży otok Tuszyna w pięknej i malowniczej
okolicy i dzięki lasom okolicznym, ma
wprost idealne warunki klimatyczne.
Obszar całego sanatorjum wynosi 240
mórg. Rzucamy pytanie:
- Czy gruźlica płuc jest uleczalną.?
- Tak - odpowiada nasz rozmówca. dr. Jagusze.wski - ale dodatni wynik leczenia jest jeszcze zależny od całego szeregu warunków, a więc przedewszystkiem od prawidłowego i uregulowanego trybu życia, od zachowania spokoju i wesołego poglądu na ży
cie i świat, oraz od ścisłego przestrzegania zaleceń lekarskich.
Odwiedzamy leżal,nie dla mężczyzn
i kobiet, bowiem "leżakowan ie" jest
również jednym z kardynalnych i celowych warunków leczenia się z gruź
licy. Zaglądamy do poszczególnych
~al, gdzie chorzy przebywają, przyczem
podkreśliĆ należy, że sale są. dość wysokie i obszerne, obliczone na 8-10 0sób. Na każdą osobę przypada 35 mtr.
sześciennych powietr·-a.
Uderza nas przy zwiedzaniu niezwykła czystość i porządek oraz hygiena urządzeń. Każdy z chorych ma swo-

I ją.
I

szafkę! korzyst3: z . ~rzą.dze~ sani!
tarnych, .lak WOdOCIą.~l.l kanal1zaC}a
z wszelklch udo30dmen. SanatorJu m

!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!'!!'!'!!'!!'!!!''!'!''!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!!!'!!!!'!!'!'!!!!''!!!!!'!!!!'!!!!'!!'!'!!!!'!!!!!!'!!'!!'!''!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!!!'!!~!!'!!~'!'!!!!!'!!!!'!!'!'!!!!!'!!!!'!!~~'!!''!'!'!!!!!'!!'!'!!!

Lato w damskiej modzie

J. pokaz

lełn!ch

W

ubiegły

czwartek

staraniem

Łódzkiej Izby Rzemieślniczej został po
raz pierwszy w Łodzi zoqanizowany
pokaz damskich mód na sezon letni.
Doskonałym pomysłem było urzą.dze-

nie tego pokazu w lokalu zamkniętym,
lecz na świeżem powietrzu w "Tivoli"
i zaproszenie do udziału w rewji art ystów teatralnych.
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MAISON WIGRO
Łódź,

mód w Łodzi

Wiosenny pokaz mód pod protektoratem Izby Rzemieślniczej w Łodzi. Wyróżniały
Bi!) -nodele firm: 1. Maison .,Wigro·· (wzorzysty jedwab) i 3. K. Kopczyllska.

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~

Sala jadalna sanatorjum w Tuszynku. Na fotomontatu fragment sanatorjum.

ul. Piotrkowska 189.
TelefoD 225-54.

I

Sam pokaz wypadł bardzo udatnie
i zgromadził tłumy publiczności mimo,
że jak na kryzysowe czasy cena biletów wstępu była dość wysoka. Zad emonstrowano nam, prócz wielu bardzo
sukien i kompletów, kape.lusze, parasolki, obuwie i damską. galanterję oraz
sukienki dziecinne. W dziale sukien
wyróżniły się szczególnie suknie z praoowni ,~.Ko~zy~k~f"M~sooW~
gro", w dziale kapeluszy firma ,.Margo", a z gala.nterji parasole Kadyń
ski ego. Obuwie pokazano nam tylko z

dw6ch firm: Lewandowskiego i Płon
ki. - Obie jednak te firmy istotnie
miały wiele do pokazania.
Rewelacją. były parasole od słońca1
Modna pani nie używa dziś orzechowych olejków, nie opala się na ciemny bronz czy ciemną. czekoladę - zaczyna dbać, jak nasze prababki, o białą. płeć. Ta sama tendencja zaznacza.
się wyraźnie w kostjumach plażowych:
coraz bardziej zakrywają one ciało.
Minęła moda kostjumów sldadających
się z króciutkich spodenek i napierś
nika, ną. które wyjąt1<owo tyll<o zarzucała pani lekką pidża.m ę lub płaszcz.
I w dziedzinie matpr jalów zaU\vażyliśmy powrót do dawnej mody - coraz bardziej naturalistyczne kwiaty,
coraz więcej soJidne-;o jedwabiu ...
Na zakończenie kilka słów o najnowszych wynalazkach w dziedzinie
mody. A więc - parasole, na których
moż,na dowolnie
zII).ieniać
pokrycie,
dostosowując je do sukni. (Nasze babki
miały po kilka czy kilkanaście parasolek, zmienia;ąc je w zależności od sukni. Nowoczesna pani ma jede.n parasol, lecz ... kilkanaście pokryć i zmienia właśnie te pokrycia). Również
modne stają się wysokie rączki parasoli, co jest nawrotem do mody z przed
20-25 lat. Obecnie jednak pani ma w
tych rączkach puderniczki. Puderniczki kryją. się również w zameczkach od
torebek.
W dziale mody dziecięcej obserwujemy fakt zastosowania wyrobów lnianych. Należy tej tendencji przyklasną.ć. Len, pomijając już, że jest to surowiec kra:owy, jest bardzo i ładny i
praktyczny.
W ten sposób pokazano nam w "Tivoll" wszystko, co zasługUje w dziedzinie letniej, damskiej mody na uwagę. A w tej dziedzinie Łódź - miasto
włókiennictwa ma
wiele do powiedzenia.

.Pracowaia Sal!.iea

K. Kopczyńska, Łódź,
ul. Dowborczyk6w nr. 31, tel. 203-20.

Strona 1t :;..;' OnF;DOWNJK,

z

;"1.
Poniedziałek: Bratomlły
Słoliclt: wschód •• 37

NIEDZIELA
_
zachód :?O,Oł
•
Dlugość dnia 16 /(. 27 mln.
Księżyca: wschód 3.56
zac!lH 21,ł2
Faza: 1 dzień po nowiu.

Sąsiad

z sąsiedniej wsi, który orzekł, że rzucony został urok na Kupryna przez są.
siada z lewej ręki, albowiem ta wła~
śnie strona organizmu Kupryna ulegJa
paraliżowi.
.
Ponieważ sąsiadem z lewej !'t.ron~
był Hultk. a przytem istoŁn.ie stosun,Kt
- ks. Gru·bersklego. PartJe solowe odśpie- ubezpiec"on}'ch, 8 nie członków rodzin. miQdzy nim, a KuprynamI były mewa człon:k T'wa p. Wiktor Szor.
którzy od dopłat Dle są z\\oln,"ni Praco\\'
zbyt przyjacielskie. przeto. syn, posta~
Z Teatru l!I1leJsklego. W niedzielę o go. n~cy umvslowi, pobierajllcy zasiłki z po· nowił zemścić się i zp-odme z mstruk~
dzinie 8,30 wiecz. w dalszym cil\!<'u świetna \\o~~ p~zosta\\anta .bez Dr~Cy, .)raz czl?n- cjami znachora przybył uzbr.ojony \V
sztuka T. Rittnera ., W małym domku". k?\\ le I..;b rt"dzlD nie korz\~ta~ą ze z\\ ol, cepy, domagając się, by Hullk ,cofnął
W niedzielę o g'Qdz. 4-ej popol. "Kibic··
nI~nfa cd doplat .do. leków 1 WIZYt. Muszą rzucone czary tak zw. zamówienie.
.
po cenach znitonyc~.
oni dopłaty te UIŚClĆ.
Hulik nie wiedzac nic o decyzJi
W poniedzlalek odbędzie się otwarcie
znachora' odpowiedział odmownie, a.
Teatru l.etnieg() w parku Staszica. Sezon Krem ika sporotowa
wówczas Kup,ryn zagroził mu śmier
zainau)lur'J.!e doskonala amerykallska kolI~ilz. o mlstrzo:'two okręgu. •
cią. Gdy i to nie poskutkowało po~a
medja .. Kibic". Ze wZ/irledu na upalne lato
GodZIna 11 rano bOisko "L, K S.' Uczyć ntletv, te Lodzianie tIumnie odwie,.L. K. S." i ::P. T C,'" ,~O'isk? "W, R .. S." nił ciężko Hulika cepami. p~\VoduJąC
złamanie żeber i rąk. Oc1 śmIerci uradzać będą ten uroczy, pełen zieleni I - ,,\y. K:. S. t ,.Mak~bl ; ~o;sko".,UDlon.
Świde~ro powietrza ogród.
Tourmgu - ,.S, K S. I "Widzew; boisk() towała Hu lika interwencja innych są.
siadów, którzy Iiupryna obezwład~i1i.
"Wimy" - "Wtma" i "L. T. S. G....
tlaprawde sIę opaliła. 'Helena Bugaj.
k
Rannea'o Hulika oowieziono do szpItaramieszkala przy ul. Radomskiej 34, poM~strz~8twa ~asy B
..
la, a Iiupryna osad7.0no w wiQzieniu.
traktowala na serjo sprawę opalania e;ię
.Godz~ 17.I? .bo,sko "Z.1.~~noczOnych r
I korzyst:t\c z wyjątkowo sprzyjającej po- , Z.l~dno·~z~.ne l "Hura~a~ ,godz .. ~,l bO.sko
gody nłotyła eię na słońcu w pobliskim ,.~Idzewa. - "I. K ':.. i "Tur . bo!~ko pacu Jerzak, który przy pomocy poste..
ogrÓdku. Opa.lanie prowadzone bylo tak ZgIerz I\'odz 11 "S~kól 1 .,Bar~och?a , o runkowego policji ujął obu Żydów.
intensywnie, t.e Bu~alównę znaleziono n:e- god~. 1?15 ,.Boruta i .,K. S. ~. , bOt.s~.o w Sąc1 skazał Zytenf~lda j Mo:zileń,.,Kiego
przytomnll i poparzoną na eałem ciele. PabJan~ca~ch I!'odz:, ~1 "Bur~a .. ~ .. Tur, Okazalo .,,.. ~e dzonala poraZenia sloneez. ~odz: 11.1.0 "SokÓł I ,.Strze.ec ... ,boll-ao w każdego na jeden rok więzienia i po.nego. Cborl\ umieezezono w stanie c!ętkim 7.~!ln.';klel WC!.lI $todz. 11 .. ~o.kół ; .,Z. S. ~; .zbawił obydwu praw obywatelskich
na przeciąg ó lat.
w szpitalu
G . godz. 17.10 .. Z. S. S. G. 1 "KruBzendt'r
.
bo!';ko n'lda Pabjanlcka !rodz. 17 15 ,.Rudz·
Troska o oal1łŚ6 tyd6w. W latach uble- ki" i "Makabl··. bl'lisko Aleksandrów godz,
Pożar
glyeb w Kałach mlałv mlejece incydenty, 11 .,Sok~l" i "KoIistantvnowj3ki K S:'. l
a nawet :,rwa"e \\}'stIlP:enia z racH pro- godz. 17.1') _ "Strzelec" i .. Tramwajarz",",
Ł 6 d t. l, 6. Na posesji przy u.
wokacyjneA'o zacbowanla się tydowBkirb i boisko Ozorków - godz 11 .,Orltr' i .. ~la- Nowozarzewskiej 5 wyburhł pożar z
letników. którzy maSQWO tam się gnlet- kabi". godz. 17.15 "Tur·' i .,Stern··. bohsko powodu nieostrożne?o obrholhenin się
d2ą, r02t}orządzlljąc wlaBnemi willami I
Złoczew "odż 11 - "Strzelec" i "Sokół"'.
z ogni"m. Pożar zniszczył drewniane
p!\~kami. Poniewd ludność okoliczny.:h
Wyścig k~lal'Skł
komól'ki, wyrządzając strat na 1.600
",·el .. tgoła wrOgo odn~i się do 1ydowskl~h
W dniu dzisiejszym O goda. 8 rano od. złotych •
letnJ~ów, a. to. z racJI 'yyoadków P?blcl.a będzie sie star'. w Pabianicach przy Parku
O'k1"(ł,rI'-.'j
?olsloch dZl~Cl, w ob.awle DQwlÓrZenta SIę W o lności do wyścigu na przestrzeni 100
I . '"
Incydentów u6.tan.owlOno w Kałach stały klm. o :O\ :strzostwo województwa łódzkie·
L 6 d t. 1. 6. Przy ul. OJn'odowej 26
pOBterunek polICyJny.
f:!:0. Do wyśc igu tego stają pra wie wszyscy
w urzQdzie skarbowym nieznany rzeziDopłaty za lekarstwa. Ubezuleczalnia kolarze vk ręgu.
mieszek skranł Buhkowi, zamies?kaleSpołeczna wrdala instrukcje w kWetltji
mu przy ul. D~browskjclZ'o 14, 9.800 zł
zwol.nien' a ubezpieczonrch i czło~kÓ\'\' ich
pronal'lu!~
I w go:ówce i wel'slach. Złodziei wypruł
rodzm od a.,T.>laty za lekarstwa I porady
,J
• fI' li ąU1 'U
• Bubkowi kieszeń i skradł portfeL
lekArskie. Od dopłat \'I'eporpnianveh zwolł.. ó d ź, 1. 6. - W dniu wczctajszym ('
Ił. 'one mQg.a, byĆ je..dynie te. osoby,. które w sadz ie o:uf;".gowvm w :L odzi odbvll! Bif:
l~.t prz~stały p..odle",~ć Ob?WlązkoWI ubezrozprawa przeciwko d\\om młodym
pleczema 3l raCji zwo.nlema z pracy . ~aJl\ komunistom Żydom Ławę oskarzo.1.. 6 d i, 1. 6. Na. robotach sezon oon~ jednak pra\V~ do kor~ystahi~ ze nych za~ ~1i 18 let.ni Boruch Zytenfeld wych, prowadzonych przez
znr7.ąd
śWIadcze~ Jekars15Ich Ube~pIeczalm, W I i 19-1etni ChRim Mo(>'ileń~ki. W dniu mie;l>ki wybuchł strajk. StrajkujE' 60
odn:eslemu do tej kate$torjl zachowany
7
.
5
~
..
.
I d J. S
.
. d' ·
. b·
musi być warunek, te osoby te ~::tchorowa- 1 ~tY~z~Ia 193 .r: oskarzem na u.llcy
u ZI. t~aJkuJ~cy ~ą aJą· aze Y wy-o
ly ju1: PO zwolnieniu z "racy.
8 SIerpma nale~)Jh plak!lt, w~ywa:ący płacano Im ~zlennJe po 8 złotych .. ta~
Następnie zwolnieni mogą byl! qd do- do dem.onstracYJ ku CZCI Le~lDa , oraz iak (}trzy~aJa .. murarze, zntru(~n ' Pni
płat te Oóóby. Itt6're uzn;ine są za niezdol- nawołUjący dl') prokJaITlowama strajku przy kanalizaCJI. Odbyte wczoral perne do nra.cy. bez przerwy na okres ł ty- powszećhnęgo. W mom~ncie nakleja- tI'aktacje nie dały wyniku. Rzemic~l
a-odn1. Dotyczy to iedn~kte tylko fi8mych nia afiszy przechodzH szęregowiee , nicy strajkUją nadal.

Adr!1 redak[ji i a~mini!łra[Ji , LudZi
Piotrkowaka 91
Godzi., pl'aJ jęc! dł. . .t .......,. .
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ł6dzkle
Teatr IIleJskl ~ "KIbic" 1 "W małym
domku".
Teatr Populamy - "Górą mę1:owle"
Alh.mbr. - .. Blagierman w .'\Ibam.
brze".

Teatry

chtoześclJańdcle
Adria-Metro .,...,. "Serce Tndiankl".
.Bratnla SInecha "Bunt w Szang.

Kina
htl.Ju~.

e....o -

,.KatfUflza".
I miloM".
~llpltol -., "Nasz chleb powszedni".
Czary - .. :\faosk a radtł",
Gralul Jt1no - "Zemsta pana X".
.Imoza - .. Uw')d zlcielka ",
Mewa - .. Skandal w Budapeszcie"
Mirał - .,Pieśń kOlaka"
Ośwlalowy - ,.Wvspa Bkarb6w".
.,udowy - "Przybłęda ",
Palace - .. P!eAli slońca " .
PrzedwiośnIa - "Je.l szampoaŃika noc",
Rekord - "W obronie przed t>miercią"',
Stylowy - "Pnebudzenie".
Słolice - "Królowa niewolników".

Cono .,. ,. .. Karnawał

Bllbka

ludzI

Komunikaty
Z.~baw. w Str. Nar. W nledżł&lf:, dn.
bm. o !fOt1z. 2 pOP. Stronnictwo Narodo.

I

i zaproszcmych gości. J)ocbód z zabawy
rzeznaczonv jest n& cele Koła.
Z Tow. Śniew...Echo·I, W n iedtlelę, dn.
2 bm. o. godz. t-ej padcM·s mszy św. w
koście~eSw.. t{tzyt8.~ chór Tow. wykona
P?d kierunkIem p. Prosnaka pienia rell~IJn8, a mianowicie: l. "Modlitwa."
do
.słów Słowaokle~ó ~ Ból. Walek,WlI,lew.
6ł!e~; 2. Hymn na ZWIastowanIe N. M. P.
.'
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pt.
Adl'łl "OrędoWnłka" Pabjanlee, Garncarska 5, telefon 230.
.
lłepartuar kin.
Kino Miejskie: "Smierć odpoczywa".
Kino Nowości: "Na dnie oceanu".
Kino Lunal "Czlowiek bez twarzy" podług słynnej powieści W aIlace'a.
1łIłodz1 w obronie prasy narodowef_ Na
1l8tatniem zebraniu Stronn:ctwll Narodowego, które Odbyło s i ę W środę. dnia ' 29
maja r. b., pod prze\\·odn:ctwerIl kol. Tadeusza Kraja, po wygl06zonym referlic : ~
pr~ez jednego Z prelegentów, podano do
wjad<lrności OISzczercze kalUmnje, rzucane
pod adresem prru:;y narOdowej. Pon!ewd
W OliItatnich dniach zabroniono sprzeda:!:
"O~downika" w budkach ulicznych, których właścicielami są inwalidzi wojenni,
przeto zebrani w liczbie 120 członków
uchwalili rezolucję na s tępujo,-cej treści:
Ponlewat wlaścieiele kicrsków ulicznyCh
bezpodetawnle odmówili kolportowan:a
.. Or~downjka" I prasy narodowej ze-brani
ośwladczaji\: Żaden t nM nie uczyni najmnilljszych zakupów tytoniowych w tym
ki 6S ku, w którym nie bę<lzie rIlottla nabyć
"Orędownik", 2. Postanowienie nasze ddta,d bedzlemy przetltrzega.ć, at wlaściclele
kioskó\\' nie (dwolaJąswe oszczercZe kll.IUnlnje, rzucane w prasie "sanacyjnej", na
prasę narodową l do tej chwili a~ zpowrotem b~dz i e kolportowany . "Or~dowllil}".
Dodać nale~Y I że inicjatywa bojkotu "Ort:"
downika" wyszla od pp. Grali i Wyrwiekiego.
Straż !;Jez komendsnta. Stra~ pabjanicka od dllI~r5zeg o czaBU prże~ywa rÓżne
watr z ąBY.
Niedawno temu Pfl3Zetl straty
pabjanickiej za popelnione nadużycia lla
stacji kolejowej w Pabjanicaeh z~tal
przeniesiony nie do Lwowa. jak to chCIała
zamydliI! prasa "sanacyjna". lecz do Lodżi.
Ale pl'ÓCZ pre~ę.'la posiada oodzial
li!traiy pabj a nickiej rownie~ i komen.d anta, który w tych dniach Uległ nmachowi
rewol ..... erowemu Strd !4traclla wlę<: tv
jednym tygodniu ewych prze16tonych,

k.nmunJzm

StraJk

we w Kałach pod Lodzią, urządza. zabawę
taneczną· Wstęn dla czlonków Stronnictwa

, ,

Tło tej ciekawej sprawy jest zgoła
niewiarygodne. Stary Kupryn, ojciec
Jana, przed kilku dniami nieoczekiwanie l'.achorował na paraliż. Zwyc2.a.:em
wieśmaków syn sprowadził znachora

I

Nącne dyiury aptek
Nocy dzi81ej-szej dyturuJą apte~l: Kacperkiewieza. ZJtierska M, Sitkie'vicza, Ko,pernika ~, Zundelewicza. Piotrkowska 25
Bojal'6kie~o. PrzeJazd 19, Lipca. Piotrkow~
ska 193 (tydowska), Rychtera i Lobody, 11
Listopada 86.

,..!. •

z ('s'we] strony rzucił urok - orz,ekl zna'choT...

W Skarszewie, pod Łodzią, Jan liupry.l, rolnik, zostal zatrzymany przez
poliCję. Dokonał on napadu na Włady
sława HuBka, ciężko poranił go, usiłu
jQ.c popełnić zabójstwo• .

teJef... "d.ketl I adlDillhtracJI 173-S.J

.
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Kalendan rzym.•heL
Niadzle1a: Eruma m.
PonIedziałek: Pauli D.
Klotyidy
Krlend.,z siowIaliski
NIedzl,Ia: Rad It!lława

Ozerwlec

2

poniedziałek.

Kto I!OBtanle pre7.Mem

f komendantem

8trały pabjnnicktej nll.razie n:ewiadomo.
Sądzimy, te stanowiska te zajmą Polacy
chrzeŚCijanie, (pl

Pl~~ll1l!Jemy.
Pan
Klimczak Zenon
(lytnlt) i BoneckI Stefan (Bracka) w
czwartek Wnichowstąp.:en:a Pańsko w godzinach poppludniowych \)\'Sta,plli do ~y
dow.sklcJ cukierni przy u!!cy Zamkowej 'l7
J. Roz encwajga na aodowq wodę · Panowie ci doskonale wiedzą, te obok 1:ydowskiej cukiel'ni jest cul<iClrnin chrześcijań
ska, w której napewno mo1:na n..być wody sodowej. Wstyd. Henryk Szymański
03arucha) kupował lody w 2ydc. wskiej cukierhl ,.Karioka",mlmo ~e obok jest rówhie~ eukiernla pOleka, gdżie z powodzeniem
Moth/\ nabyć lOdy,. rooże nawet smaczniej!Sze.. Wstyd.
C:dc;lleJc Str. Nar, WYratował topielCa.
W dnitl 31 maja r. b. 12-letni Henryk Adl'!m$ki (Pulaskiego 8) udał się z kolegami
do stl).wti firmy Krl1sc~e.Endor, aby się
W.fk~pać.
Chlopcy ej nic zdawąli sobie
8pr~wy z głębi jeziora.. W J)ewnej chwili
Henryk Adam6~i począł toną.ć, rówieśni
cy zaś jego .stojąc bezradnie wzywali pomocy, Nleda lako kąpiących znaJdował się
czlonek str. Nlir. Henryk ncmba (Lódt),
który też niezwlocznle skoczył w Ubraniu
do wody i mimo znacznoj tllębokości z na·
rażeniem
Chłopca.

wła.snego

życia

wyra tował

Kronika Rudy -=-abJanicklej
Z !'tclil
r. b. w fiAli
ó gOdz. ts
wego koła
wIenIe. D.

Stronnłc:wa.

;

Dnit! 2 czerwca
PIP'll!j.lnej PI;zy ui. YOścielnej
(8 ~ó pol.) starąnietr. mielscozostanie urzl\dzone przedstat. .. Zar~c~yny pod kulamI".
urozmł\Jcone dpklamacJam! i
wyst~pem
orkiestry własnej.
Całkowity
dochód
przeznacza Bi~ na fUndacj~ Ettapdaru.
~l.tnufemy. Rajman Ludwik ul. Let·
nla i Cepicb, ul Wh!lniaw$klego 3, roboty
'aklara.!tie oCld&ll Z)·dom. W6~)' d

.... '

•

,

.

,... •

~',"

~•

•

I

Adres "ORIłDOWNIKA" Palllalllce. Garucarska 5 (etetoD 230.
KII'Om:łfra l(all51a
pIatów i skarpów rzecznych. a nawet. co
łaj _'M· _
się bardzo chwali, polecił oczyścić parkaTydzle6 P. C. K. W związku II doroe:,:. nv i mu~v ze stan'ch afiszów i reklam,
nym obrhodem Tvgodnla P. C. K. odbędzie szpecąc·· ch m iasto, ' Co jeszcze Jardzo poBię w nied:ielę, dn. 2 bm .. o godz. 9 rano
II ramy n a~istrato\Vi - to dom Openheiuroczyste naboteństwo w kościele św. JO- n:a przy 1.:ei Aleksandry PilBudsk iej i uJ.
zela, na które delegacje stowarzyszeń i or- Mardzalka PiI,;udskiego. Może nare6zc ie
ganizacy,i proszone 61\ o przybycie ze 6ztan- znaJdzie s i ę sp.osób na oporne~o wlaści
darami.
e;ela, n:echcące~o ani dobudoVlać domu,
Dopłaty dlt rachunkClw na rzecz P. C. ani ~o otynkowal!. Jest to najwi~ktSza szpeK. W cją~u Tygodnia P. C. K., to jest od t0ta miasta w najpryncypalniejszej jego
l do 10 bm. \\ restaur~cjacb. cukierniach dzieln icy.
I kinach będą doliczane do racbunkó\\o i
Co Wl"śwletlaJ~ w kinach chrześcłfad
biletów d{)platy 5 i lO gr08Z0We na rzecz skich. I\i no "Stylowy" wyŚ\\ ietla obraz p.
Polskiego Czerwonego Krzy2a.
t. ,,~ieW'olnica z Mandalaj". Kino .. Pan"
Pożapo w POW, kaUsklm. \Ve wsi Ra- wyświetla "Demon miłości" i " Dobranoc
ć1awice, I?"m. O.strów Kaliski. w zagrodzie Wiedniu",
Ignacego Na \vrockie~p ,v\'buchl pożar, traI~ r~nika Zcierza
wiąc doozczętnie dom mie&zkalnv, stodołę
M@EWi'
A
'(
,•
i oborę. wartości 2.100 zł.
Agentura "Orędownika" młe!cI sIę przy
W zaA'rodzie Tomasza Ludwicza,ka we
wsi Sobiettęki C, A'm. hvano\.... lce, od ża • uL L!lśneJ 9 u p. I, KOłoll,<!lefslri.-:r,o Popalenia ~ :ę sadzy w kominie . i!p!onąl dom trzebnI są sprzedawcy, dobry zarobek,
mieszkalny z oborą, Straty 372 zł.
KradzId. Dn ia 29 b. m do zaburlo\\'ań
We wsi TakomyśI. Jrm. Godzlesże. spło przy ul. Kolejowe j li niE'znani spra wcy do_
nęły oborq i stajnia. nale~ące do gospOkon.a!! wlam~n j a . ~ab i era.iąc r.a gzko!l~
darza Józefa Kupaja, wartóŚci 800 d.
EmllJI Glas I kur l ł gęsi. Doch"dzenia
Noworodek w ustępIe. Maka::JrYl<znego prowadzi kom. p. p.
odkrycia dokonali robotnicy, czyszcząc u. Polski CZaDIl!Jc. \V Zgiel'zG pO\\Bta la.
stęp w. rIo::".u przy ul. f{anonlek:ej, gdzie
pierwsza pracownia czapek.
zalożona
znaleźh tr!l~ a noworodka. Z'l zbrodniczą p,:zez p. St!.ch:ewsk .ego przy u!. Sienk!eWICZU 33. SpoleczCI1Btwo pO!Bk i( powinno
matką po lIC Ja wBZczęla energiczne dochopoprzeć no\\ ą p:acówkę.
dzenie.
Krewki wychowanek Ignacy Musielak
tJdZi muszą oP.us !czać targi. W środę,
we wsi 3ukowina, gin Blllszki. dozn .. ł dn. ~9 maJa usta wtly sif' na m:ej.,k ;oo nnc!ę~kich obra:'~ń ciała na tle porachun.
ku Ill I ędzy pc, lskil.'m i dwa żr do\\sk il! simkó w oSelbistycI;t. prż~z swegQ ~ychowanka, g~~ y z warzywam i 1 owóca·m;. Ponie\\a ~
który zadal kilka CiOiSÓW kamieniem \.1\ Dlltt z chl'ześci j an n ie ważv! ., ię kupowa ć
głow~ swemu dobroczyńc~.
u ~ydów zmuszeni b}' li on i po ki!lw ~o
NQcne dvtury antek••" dniach od 1 do dztn~ch tar~ opuścić. W piqtek . dn 31
2)' dzt naUcz eni poprze!ln im tal'[{:e m ·ut
15 b.. ~. !locne dytury pełni apteka p
SIę na n:m ni" 'lokazuli.
N'ai .n i enić na.
Chlebmsl(Iel.!o uL ~IaN" Pil&t dśkiego .
le!y. te handel warz y '" a m ! i owncllmi
Coś zaczęło się rob16. Widocznie za.
je6t zupplnie przez beZI'"hotwstydzony clą.glem przypominaniem. ma. opano\\any
nych chrzeŚCijan Polakó\\. ktćrzv clE'ł'zl\
gl.;trat kal!B~i %aan!{lItował partję bezr.
się P?parciern miej.scowego społeczeń6t\\a
bctnych l przyat/U>H do porzą.dkowania pOlskIego.

=

ORF;DOWNJK. f)Onledzlałek. dnia S ezerwea 1935 -

lleoh_tc,za. wytw6raJ.
rowed ....

. 0!lia 31 m.aj~ 1935 r .. zasną I w Bogu. po długich I
clę~klch clE'rplt'Rlach opalnon.7 SakramE'ntami św. mój
nBJdrOżsEY mąi. nas2I ukochany oJciec. teM I dllladek 8. p.

St. Rędzia

Wincenty Żarnowski

LtU,

Bałacld

r o • • r"
rowerowe
or.. Dlaszyr, do szycia
II ..... ,>dIlt' \\8ł'unk: kupna
Dl. PP Kapcłw .peajał.
a, rabaL
D '101>'·
części

Łódź.

Ewa Przybylsl,a

uL

ae~arllll.tn

Główna

poleca \\ wiplklm

41

Zł

zllOO.OOO

Zł

oraz wielka

~r.

iłoM

wygranych po

jakle

zł

JULIANA

32 mor~l. łaka budynki ma~yw·
nE'. Inwęntlln tyWY. martwy.
10000. Golspodarstwo 14 mórg,
:lIka. buoynkl ma~ywnE'. karez·
ma. kolonjalka, wiE'ś koŚci!>lnn.
["wt>nlan tyw,.. m"rtwy 12000.
Pos[S(lto§« 6 m6r~. bl1rlvnkl lIIa··1
orzy trakcie 4000. Go·
33 m6rjt. bUr1:vnkll
11 000. wplnty 7000.
·rzt>!ll'z}"k. Ostrów PO?ń ..
rgowa 2.
:!Id 91 098

p

O

padły o.łalalo

budowlane ' do

z D a ó, Seweryna Mielżyńskiego 21 i Wielka 5
Warszawa, Marszałkowska 121-

do pieoy

Tll l

Gwoździe, śrUby. drut)

(1~6,7

Młyn

Potrzebne zdo!ne

n .741

·ent~ł· -~\Jrle~aW[lJn·le

e~~~2~I

źródło ZAkupu

HURT POLSKI

.4. W
,
k 4
P oznau.
roe aws a •

~=::ii:::::::t

- _ .- - - . - -

w kolekhrze

Ra(himy ' przeto wcześnie na b~' wać Msze szczęśliwe locry', no'Dlewai w vop,'zedni('h 10teT'jac'h łut na kilka dni przed cią,
goleniem zal.!l'aklo u Das losów.
Na pr9wiDcj~ wysyłamy nalychmia<:tl po otrz) maniu należności
.
przez P. li. O. Konto 16~7.

drZWI I okIen

najkorz18tOlelBze

10000,5.000,2.500,2.000 itd.

LANGERA

• It 0',8

~

na Nr. 91240

172737

tanio

GOSl!od arstwo

Armatury

na Nr. 75331

OTO SUMY

l "la<,nE') \\ vt .. orni.
W"re'llf r.pararJf w a• .,.,. , •
• armlllltzu.. ' ..·• I lubllt'rlll".
w('h 00 I ZI\C'e

Okucia

na Nr. 75332

Zł 100.000
na

""vburzł'

wykonuJe eolldn:e i

50.000
20.000
20.000

na Nr. 167868

plalerv. zegary. zeqarkl
bltulerle. obrQcakl ślubne

Pogrzeb odbedzle sl~ w niedzit'lę. dnia 3. b m .
o godz 17.15 z ko.stnley \Valy Jana III Da cmen,
tarz św. Marcina przy ul. Tov.aro\\ej.
Tow. "PIelgrzym" pod wezw. M.tkl BOIkle,
Wypad!'k 345.
w Poznaniu.

Zł

na Nr. 120 717

Wła~~~ła, ~1~m~ń~Ii

Towany"twa

Dluszego.

MÓWIĄ:

Zł 100.000

poleCił

tam,.

1S

CYFRY

..

,JlerwslOt'Zędne

Jab,ler

zmarł członek

ł.,aek

teL itI·"

przetYW8Z1 lat 67. Pogrzeb orlhę,llrle alf: " poniedałalek.
3 . czerwca br. o godz. 11 z kallfic)' prZE'tl"o~riebowej.
\\ aly Jana III na cmentarz ~w. Wojciecha.
W ciętkim swutku JM.Igrąłenł
żona, dzieei i rodw.a.
Poznań G09t11\. Środa Gdańsk. 1. 6. 1935.
Zaklad Pogrzeb • .. Brscill ~owHk" Pl. Nowomit>Jski ID,
tel. 1()"46,

Dnia 30. ub. m.,
ś. p.

•

~łrnn ..

Z

~~~8~~ze~~~r'~o~~:~r~~:~en~j~

10 mór" zl[·mi. 2

,łomy mieszkalne. zaburtowania ma,,~wlle. nowe,
inwentarz ty",y martwy nart.. )mpletnr 8prze,hlm znmiE'n :e na
b
"- b
l
ł z l
. d
Ob 1 L
rlom lub 1!I'00podarstwo Wielkoran .. ,. o uwn cze g 08zenJa o ....agnzynu
uw a eo, polska.Olejatn in Oniezno.

Lódź,

.-

wodny

'II"

n 11 082

PIotrkowska 511.

d ll 2601

Polecamy

DO BUDOfIJLn >e
.en
1«

II MIU~UY i 1m IY~I([Y Ił.

III,nnlllJnnnlllnnln,nUłn"U.JI'łI.fI.łlł.

1""2źwlrtary. Żelazo.'
. i..elazo cło bdOl1a
Gwoździe i irab,

Okućia do

0'''00. ,

-

kacłtn:

-

KuchnIe westfalakle
Kotły do ., .. allll

Do moczenia iJieliznv: H

r lelO
Marel ~
.

Ę

tło

N "O, .ada

Pf'tJma I h'elenia

Okna rano-:ielazlle
Siatkę OC:yQllowan" a. ploty

Fabryka Cukr6w St. Manekl, Pomai

r.

I

Świece do I. Komunji św;
CENTRALNA DaOGERJA

,

STARY

RYi~EK

Oddział

DROGERJA UNIVERSUM

nr. 8. Tel.

ul. Fr. Ratajczaka S8. -

.
l0fł
IrOW LSI'II
- ."..~,

~

B• B

I

~

• ,

i

venn j'.'
AJ na

.

zą

d aOle.

I
I

KrlJianow~Ki i

Spółka

i

z ogr. odp.

....
•

łalII

108 756 wygraD}ch na 185000 losów.

Główna

t'Il

Koo eh"

NOWOSCr

Losy 33 Lotelji

b

ezp

i

ałnem.

ll

wygr.

y

1000000,-zł.

biorą udział w dodatkowem
. . . . dk

c' ągnlenlu gWlaz

które rozlosuje 370 UOO,-

zł.

owem

.t.ną' w g,onl. " .... U.y.b. nJ••b .pi.", po I.. do ko.ekt...

F ZYGARt OWSKIEGO
e

tel. lC_19

t'ymellt wszelkich

biżnterje

kapaie I opuebje
. 1
n tl074 na it anie

POZNAN, UL. 27 GRUDNIA 12

nDWOBc1.

P. K . O. 207 979

magaz.l'D w bogaty asorDowód niskich cen podaje n. p .

.Jedwab do prania w ślicznych deseniach. • • zł 1.20 t Modne samodziały czy~to lniane • . • •
Cre·) Astr. b~rd:-o, mo.Jne. • . • • • •
"
.
Crcpe MaU (,l}st~ ,ed\\ab • . • • • . .
Śliczne opale na suklenkt
. • • • . • • • • zl 1,20
Crepe Mon gol w dE'i>~li • • • • • • • •
Do I. KGftlDalł '~. p.,:ecalll na IIllllld ..rkh bos1:ol1v, kalllll'uay. na .ukleakl. Ccepe Salla,
,
woale, Crepe Mongol.

Muślin kolor trwały • • • • • • ' . • • • • zl 0. 75

ohrześcijar\ska H. KARAS, Poznań,
rlotrko,,"IIIka 3

firma
"6d~.

w życIU.

19 czel ft ca

h 2526/7

~

wszyscy,

Ciągnfenie I.-kl.--.-uż

>
O

otrzymającł

los Lot. Pa(lst",. zdolenlest

l- lVa seZOD letni zaopatrzyłem mOJ

45·45

Te!. 27.;49.

obrączki

~

sbłor.

,.

I

l'I UIn ę

wleną, że

pogrzeLJać klolJoty 1 SiWOJ zyć nową erę

,~

•r!~:~i~r D~~~3Jlie~~~a 9~' i

J.CZEPCZYŃSKI- Poznań
Zegarki,

I oklea

mleazal!kl, d1'8pl, I śmJet&Dkowe
gros,!!uwe t? to\\.ar Dotądan~' i wyroI

Ceny naitańsze.

którzy

....

Zamk~iie:::t,!:;ad~drz"i

::Iany prze! klienta

Tę kolosalną

,

1

ul. Pocztowa (naroznik Zamkowej 4)

Pn,jmuie aaygnaty "KREDYT".

"'"Jt'fon 10 J - GO

• • zł 1,60
• • zl 1.30
'•• zl UD
• . z1 2,50
GeorgeUe,

dg 263u

fjlMI
f~MUn~
RY[Hlfl
nWUf Wlfftłłl ~W(JlfWlll(
NISKIE CENY
TOWAROW.
p

WYSOKIE GATUNKI

KU~1J'~e w oaszych magazynach odMol CD .ydob) " a MA XI Ml'M z Io.aideg. wydanego z!o1ego poniewai ale cena 'ec&JA~O ~Ć decyduj,
POLECA ~I Y: PALTA w'ecief1!~klf fo!'ony na je~'8błU - UI.troraataay - Ub,anła męskłe - Spodn7e--

.

Glolf, - Br,cuay - Wlatró" ki - Kl.. ikł .... ółza ... - Płaszt'Ze ł P'e~er,n, ,umowe.
• metra _ letltscl. desent t ko:orów do dyspozycji Szan, Kupujących.

120 •

100 -

Mater;ał,

80 .

S7~~er6'a" Ilwage ~wr • .calll)' Da nasze ~..... bD'e ~.an. Sarl'a l.
zł Serj'n 11.
zł Ser]'a III
zł
lru>cl1. er l'iue wykonaa e ubraD lDę.kłeb aa ml.rę.
,
,
,
Kroj dodnlki i .vykoDllllie I1R ~'yBokim poziomie. NI!Bł~pnie Tole(,RfJ1Y UBRANJA LVKSUSO~E I najlepszych 117ewiotów i ezef5lłnek
bielskioh od v.J 130,- ao 175,- NaSZli IIddzlały wykonRnł/l aa mlar~ stoją u .:cc~)tu clolkoaalClłcl. fi-elu pieł' wBzouędnych
klo;cz~'eb Iwon. li doblego oajlep.s.
'
Przebój Sezonu - Wykwintne palł. n. jedll'llbiu - led~D '1108 Trzy CeDJ - Dla kełd., kleluał - 50, 75 i 95 al

__ \\')'st:wa

ł iprltdał

p."ytsl)·ela palc Pfl1 al. Fraueiszlul R,,'alrznka

ClOTOWk. j.·UTRA .tal" nil .,dausi..

E D m unD R!:I rH-TER
...

1f,daj~.,

tł. 't-;:~::~I:.
...

~

__

aaale t •••,., 'alJła .. .,.,,,, T.....Ira"'"

14

F~&!lduka

Poznań a~ w.:.:~!:rt~· Ił
Jtatalcaak. 2. ......."", ....

.... Kallaka

.... "

Osłróv.
Wieikop tłlski

Strona 1& -- OltJl;nOWNTK, pontedzłałe'k. dnta S ezerwtll 1łł'SS -

'-

.....

Numer tft

WszechstroDne zalety naszej Konfekcji
DajleD.zą

dla Da. reJeI. maUI

Na sezon Letni

modne i wykwintne w kroju - z trwałych
rnaterjał6w po bardzo przy!'ltępnej cenie

Ubrania męskie i chłopięce!
Alpaki Dział

Rypsy l
Dział. materiałów

miarowy

W elki wybór

św.

Ubranek do K omul111

LOS

--

I. IcJasy 33 Loterji

kt6rej ciągnienie rozpocznie .:~

wYlJłacilem

do Dabycia

swo'm klientom kilkana~cie' Inlllonów zŁ. tytuhm wygranych.
wygrane są następujące I

Główne zaś

t Hl 19 -

zł
zł
~O.OOJ,- zł

1.0JO.000.10 .00 , -

-

]8 t to 155 -

ił.d.-

2l .O:)().- zł
lO.COU,- zł

.5.Ot.O,-

Poznań, Płac Wolności
Telefon 24·94.

I PRODUKTOW

:::~:tYD~ ~ ~

S 'VlOŁOWCOWYCH

Nnwości

na suknie j kom
plelY w wielkllll wyb:>tze

10.

W. Nadolski •

P. K. O. 203-154.

ft

P. T. Graczom

rt 2

Polecamy na.Bze szczęśliwe 10f!Y do 33 loterjl. która
daje dodatkowe wygrane w niebywałej dotąd wysokości złotych 370 tysięcy.

Łódź,

ul. Nowo

(przy

Południowa

Zagajoł14owejt,

Łódź, Główna

5

Ceny konkurencl);ne.

nr. 1.

Pań

OBUWIE dla

Towar z.nanej gwarantowane; dobroci.

•

.'

nabyCia w cenie 50 groszy
wadmmlstr'acji ,WIELKłEJ POLSKl"
(Poznań, §w. Marcin 65). Na przesyłkę zalaczyć 15 gr.

i Panów

J. JAKUBlEC, ł.óDt, 11-1i0 Listopada 26.

K~~!Lo~~~

damska,

męska

i

n 11 085.

dziecięca,
DZIAŁ

Łódź,

duzy wybór konfekcji letniej,

MIAROWY.

Erwin lWartin i Artur NoreDberg

PiotrkoW'ska 160. tele:Loa 261·'14 W' lokalu 1"Jrmv .H. Sc.b.afriek.

OGŁOSZENlA

DROBNE

()Ilłn!<zt>nła wl:rOo drobnycb. 1~lamow, milimetr 30 grosz,.

Wdowiec

lat 49 poślubi ~a!1lOtną panią. Oferty Orędowntk pod "robotnik".
n 11 093
-.

BUDOWLANE

Romana
Dmowskiego
portrety

Na sezon letni poleca znar.·. z pięknego fasonu i solidnego
wykonania

Na!rlówkowe słowo Ctłusto) 15 groszy. kll!de
da Isze słowo 10 /{roszy. ;, liczb = jedno słowo.
i· w. z. a = każdp ;:tanowi t ~ll)wo Jedno agIo.
szenie nie mate prlekrarzat' IOU słów. w tern
5 na~lówkl)""ych.

:

!'!ą do

tel. 184-19.

KeJA

7'ele.~oa 261.'14

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

n 11 ()86

Teodor Kurzweg

skład:

ul. Piotrllowska 160. •

cement, papa, smoła. Wyłączna sprzedat hurt l detal
produkcji firmy Krusche i Ender. Artykuły spożywcze,
maszyny 1 narzędzIa rolDlc~e, produkty nalłowe z p.a.
stwowych Fabryk OL Mineralnych "POLMIN" Nawoą
sztuczue poleca: KOTNOWSKI l SKA, PABJANIC1:,
uL Ostatula S. . tel. tU. Napr7.ec\w Stacji Towaro .... ej.

wypłaciła 8ZCzęś1fwym
przeszło

SP. AKC. W SIERADZU

Łódż,

MATERJAŁY

~/ł

75 procent wygranych

•
•

~

skład bIlIwalÓW
P01:DaÓ, St. Rynek 90.
przy maje asvsmalv .J(redyt"

"GOSPODARZ"
Fahryczny

••
Ko<:zule popelinowe, kos701e sportowe, •
kORzule tryknLowe,
blellzllę daw8l<ą, •
pła<:zcze lnl.llielowe, ko~tj urny kąpIelowe ••
pI1.amy, pulo\,'ery trylwlaże, poń ·zol·hy,

•
•
•
•

Mongoł deseniowy 3,25 zl

W 32 loterji kolektura na.Bza

n 11079

:

i Wlel~~a:::~::1 rękaWiCZk"N:~:::: ~~:; f
~ l:tl~~: R. Schaif,rz·ck •

• . . :. . 2 6; 71

Monguł.

wie~klm wyborze 8przl'dsJe tsn\oo
Mydlarnia. Poznań. Cbwaliszewo
37.
zd 90 S82

FABRYKA PAPY DACHOWEJ

~

na lelnie !ukienki

zł

Zamówieni'! z prowinc'j załatwiam pocztą odwrotną.
Uwa"al Należy zachować lo'l.V n ewvglane w 33 loterji. gdyż one tylko będą
be7płalllle wylosowane w t. zw. loterll gWlazdlwwel, mającej odbyć się 20 gl udllla I b
Kolektura Polskiej Państwowej LoterII Klasowei
Ulf 1114718

·
e
an
en
ows
SI f C t kI

~

z poda- •
niem swego adresu i firmy •
zatrudnien!a.
poprzedniego
I
składać w administracji "Orę- •
downika·;if~~~~a~~~,."wykwa- ••

w mojei kolekturze uznanei nowszechn e za iedna z na szczf'śliwo!1.ych. gdy? do·

tychczas

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

d!r!~~~~~~kl;J!~b~~~~~i_
f BIELIZNĘ
Zgłoszenia piśmienne

w dniu

19 czerwca r. b.
są. już

~

Potrzebne

Państwowej,

,

Rzem!eślnik

,

2 morgI

Znak oferty

napl'zykład:

=

i t. d

-

Drnhne

,

Folwarczek

się

ogłn~l('nia

dl! l1:o.1z

1Il.;{o.

"" rJui

z IS 9'~i
1 slowo.

D

27i5, d 17W

plJwsze1nłe

przyJm'/jt>

St·buty I dni pl'lt' Hwlą

\V

terzn" przYJllIuJE'

I

SIę

cia

~o.1z

In

ł:J

Dom

kawaler. l!lt 25 wzrostu niskle.go. ogrodu. dom mieszkalny, chle· 350 m6rg t>S1"ennych. wplats 40 3ródm!ea('ie 1'lest.~wa B ubi.kaeyj.
pozna panaa w celu matrymonJal- wem. masywny sprzedam.
MI· tys. Bydl{osklm. Oferty Oreuow·· zabuJvwfinlll g.>Spc larcze cudn,
Kamienicę
nrm.
ł,askawe oferty Orędow· chal t'zęrniak. Daszewice. pocz· nik. Poznań zd 90 891
p6:morgowy ogród. tanio. j 500
mk, Poznali zd 91543
Ita UąJkl.
zu 91620
_.- i
ni
sprzeda. MałolepslZ.Y Ples-zew.
w Ś ro d z Ie. centrum. z. s kł a d em:
Kawaler
Kaw ar ,
zd 912iie
sprzedam.. Ma.tuszlnewlcz Adam po 30. poslRoa,ący 160 moO!'g·)we
Kawaler
mIeszkaniem z powouu choroby
---- - - -..
~~oda. KllińskJego 9. zd 91599. gospodarotwo oraz prz.edsiębiol. ~otówką )lImi? .20000.-;: poęzuku·
Brzytwy
zaraz tan:o sprzedam. _ Oferty
Gos'Qodarstwo
Dom rcdzaj willi nowy ' &two h~nd·lowe ~~e-m SHl z I.an- Je odpowledmeJ psrtJI t,ylększą
Aparaty lu oI ... len:a. Oredowni·k. Poznań zd 91 91.5
95 mórg. bUflynki masywne. mar.
. .....
.. _ ną. Ma..Jąlek konte(.ozny ąod 12.000. gotówkę· Of~rty Orędowmk. po-,
nożyczkI sC~'zorYki.1
twy żywy 20000.. wpln.ty pou ug
balkon(}"I')'
,1Izac Ja. e~ekt ) <;z H.ze~z honorowa age!lcl wykłu- znań zd 91659
maszynki lo ł!trZ17Hotel
IUgOd Y lub wyuZlerżawlę.
f( 1l'1ność. \\0 nem uwupo kOJO\\ em mle- c;o;ent Oferty fotograf Ją Oręd,}w.
I 'ń
ber Mosins
zd 91572
szkaniem. tanio sprzedam. \\.'~uzi-I· nik Poznań zd 91 007
I
.
zpnl8 w o. "
miasto kąpielowe. Poznańskie.'·
- -_
kowski. POoZnań Piekary 11.
•
7. SPRZEDAtE
I
Noie I widelce komplet!1 B nrzauzenie. 5 mórgl
D
z.d 91862
Panna
pszeonneJ ziemI - 22 000. Wt>1sty
om
.
d
I
Nute t!:UCbelllll' ntr 7000. Kwiatkows.ki. Poz,nań nowy '2 pokoje kuchnia. chlew
Okazj-a ltamiemca
:~~ks:rem ~tik~eIY:UhZ:ggoA;d Y~t
Rowery
te I knożycje )\tro-!ni- D21ialyńsklcb 10.
zd 91904 morga ollrotlu bpz dłu~u 2700
ł • 61ź
cze uPu eSIe
rze'.
sprze'ia
Władyslaw Klelb"r
nowa trzypiętrowa 14o.- lJf
U erty... O ręrIowm·k....
,rOZna ń K rzem 111 fki
i.
r. p'lO t r k owsk a
czywiście
korzystWUl
~f .
d 91571
telefon 151·77. Skład i war.
C"
a
, osma.
z
zd 91705
sztaty. Nowości na skłildzie.
rue w Imll'
dwumorgowym lt'J tlrzNv JW<>COdoch6d 3500. wpłaty 10000, amor~zacji, rHugotprmino,vej }~,I,oo.1
Kawaler
n 10 532
Ed. Karge
wych. 3.)0 k"ZSi()·~. wp/aty 12 ,.no.
Rowery
Dom Zlpceń. Poznań. Wr ',_')aw. lat 26, kupiec _ rzemie~lnlk, branresz~a sm!>rlyza~Ja. B/oc.b. 1'0turystyczny 95
.ka 22
zd .ł_ !l18 ży skórno _ obuwniczej poszukuPlace
Poznań
l:nan. Aleje Marcłl;kowsbego 13.
balonowy iM. S
-2
je pan.l)y·
posiadająceJ skład do sprzedania z laskiem Rosnoul. Nowa 7.
zd 11113/1
lat o(warsncji PIENJĄDZ - . yn;gJ. 71)00. Cel m at rymąnjalny. wym letniskowe tanio byle zaraz. Istnieje ()<I orzt'lIzlo 50 lat. Dom
rod
aj
wUUtvlko firmie So- . - Zlfloszentll z fotograCJą kierowaĆ Rurla PabjRnlcka. Marysin - Przyjmuje asyltnaty Kred,t"
Z
r
wlIczyk. Pozn~ń •
• _ _~_rm:!III
.~
IOrędownik. Poznali ng 11260
1,1 Maja 28. Wł. Clcby.
]l 11180
tJ 2117 •
nowolJu.Jv\\ Nn)' Ot rj!h ogPOd" (\- Górna '\\;1<18 30.
rtJl 11 2ł-f ;)
-k
.
.._
wocoweg'(' wpllltł 0000 rel!t~t8 a-I
.. -.W 61 Dl a
Kawa'er
Place
łDorty u ..j II Hlo('h. P:J6nań AleIW
, 1500.- zJ na m yn poszukuje
. k
b d. I
d
d I
ul
Skład
je ~Iarcinkowsk ego 1~ zd"H '37
eyera
Daszkiewicz. PoznRń. Urobla 2. ~f~sZ~'fów~le uOi!h~l~r~\~~sz
L~k~":I~-:leg~ s~rz~k~ca
ow: ar~tkułó~'
mes!l ch. damskich.
.. _ - '
" - (iJncykloppdJ. l.i ~.Ill,ych ·om.'lw
Inią. ~osiada,ąga poslsdłOŚ~.ą ~ skle~ I Dąbrowskiej. Wisrlo~ośł. naJruchhwsz.s u.1:ca zaprowaąZt). Parby - Fokost lniany \'V ~o~rYT) s~an~e. 78 ~'j złotych.
zd 91630
--~
tówką.
Ofprty Or~ownik. Po- PAhJllnl('ka 51. m. 23. ~ godzi· i~' i~~a ~rtaG~ O~Ulif~'lH!~ ~1l0 1.rO emalia 2. -. szablony I s 8 p
rellX~r 1~j oznań
6.
O~ENKI
znań ad 91680
nacb: od 12-2 I 11- B wle~zorem. ~1 Wf tkl 561'
ruT
zd°Jtn~2; kreda. znane te najt~nipj Poznali
'I
Ka,ialer
lJoJazd tram~'ałf'ooot1, 4 I 7.
,. R P . ) Chw8liszewoz~4jl~7osuk.
Dom dwupókojowv
Swatka
lat 89. posiadający rueruchoID08(!
--Skład
_.
dwumornowv ., rl" d
o~rednlcZY w lepszych sfera('h. oraz prosperujący interes PoMleczarnia
9pot~C'ZY z toware:n 2 pokojoDomek
o ark'!nio
bU k g ·
yskrecja zapewmona. Lont. ,- ZT'IAnJu
po"zu~uje
8to~c:>wnpj punkt dobry z wyszl;'nkiem, plwa. ~em mie~zkani .. m ~pow'Xlu wy- 2. pojl:<!3l' kuchd H na sprzMd. - ~nA S 008~ r'~7.~8ńPo~r.,a·~'~·1 owborczyków ll:l lU. 3 .. Tol~·. I, nr!! . Zl!"hzt'ma O~wlUk. - sprzprlnm
L6cJj, wiad. Or.do..- lllz,lu na ~p"ze,lp.t A Ire~ tygKaże l,oPleJ(\l~kl . ~liniJ<owo. ~tA~')- ,.inl(I'\\'~kieIt6 ~
Wił,...
n 11 0S8
I Poznań zd 91'15'
hlik n 11 08'1
ł OręJvw mil, p ... anań ad go l'T4
J.:ka. OlIad.. Kaizera.
.,Lll ~.w szawskl.
e d ~~;;

1---

I

-

I

k'.r

1-

tO

1178.

K

II[=

U

s..,

I

]I

POS!:

1Jtr:'

I

I

,._J

-rUn

t

l

M~kulatury

Numer l2'1

Stare sr~bro

wi~~SlZą I)OSĆ sprzt>Jawy po ni- monety lub odpadki kupie Zglo8~le~ cefj!e W arlm.szarh rążnej szęnia .• Par". Aleje Marc1nkow.
wlelk~cl . KS!ę<lSrllla K!łtolickaqsklego 11. pod 21.101
'"
Pozn8ń .hZlllCk~.
zd 91455
Pt 4106.21101

= ÓRĘDÓWNJK', ponieilzfafef. dnIa S ezerwea ·l9S5 =

I[

'] I

Strona tS

Niepożałujesz

IS;"POKOJE UMEBL.
_
,. ""

spróbować "Nargilio"
który rzt>czy w iŚ('i4r 00 ZWYCZll.j n od
2 parue
[lali! ni a tytoniu natychmiast. ---..:
intell,rentne przyjml!' na mieszka· 8przedllje Dro~erja -·KlłCh!lrsve·
8 '-ład
m..
, D o mek
ni~. UJdź. Rzgowska 21, Fonkie- go. P~ Poi:lgó"na G.' ,
zd 91 751
epoływC'Zy. towarem.
maglem. z ' ojl'ródkiem okolicy Po~nia WI~
n 110811
przr.J.eglym .POkojem. Co",nt ·um. kUPI .tylko od w.laściciela !tmerYt.
tamo sprzedam A:lre~
rędow· Oferty ceną Orędownik. Pozńań
Dziś
nik. f·oznań . zd 91 4-82 .
zd 91651
Jeszcze wysmarować
.Maszyn, szewską
Kupi'---lóżka ' . IDlIteraCe plynem
.PI
skwa l '. PI-u,s kwy na- 'zsW1!lze
~el?., c~ e \\ dGbrym ~~aąie ('ka· spieszl}ie skład Spożywczy na
giną.
8pnedaje Drogerja
~y)me sQrzedam. KotJIllSkl. skład wsi bez konkurencji agenci wy.
charmego, POZ,lal). Podgónla
..elaza. Poznań. Górna Wilda 15. kluczeni. Oferty dokładnem oplzd 917S9,
d ?Ą30
sem Oredownlk. Poznań zd 91 6.08
:Poszukuię
Grzebień ondulacyjny
.
Mlecza.rnia .
to-ts_mórg " - dzierławy dOb,-ei okol'o
ondulu,je krótkie i długie
nabiał .1'ucljl. okohca za 9.0.0 zł z dobrej ziemi. blisko Poznania z Opil! przysłać P:n~ki.
os~cz~dza
czasu, f!'Yzje
Ił~Wotdu OWYJdAzrIU. zaraz sprzedam. dobrą komunikaCja kupię. OfElT' wa. u>hl.ea Prue~ 22i 'm.
d'Zf. 8przeda.je Drogerja.
O er y
re owmk. Poznali
ty Oredownlk Pozpali
~ 9141
_ _ _ _.::.z<\:!.....::1I.:;.1.'1:.:03
'
Zd 91 581
sklego. Po-znań. Podgórna
. zd 91 i!>S

Sprzed~m

. .Gościniec '

Gospodarstwa

25-3Q

'P-el

aro a

JanaAleksandrów
Janisz,e' wskiego
Łódzld
26

Porzęczewska

, P o l ę,e a

pońezoćhy dziecięce ł

skarpety
gatunku.
~abryczny "Lechja" z sokolikiem.
Cenniki i wzory wysyłam na żądanie.
P1ęskie różnego

Polecam!!'próbowa<' mój nieza·
wodny "Krem Kwiato\vy:'.,,,,,,
Drogprjll Kucharskie-go. Póznań.
Podg6rna 6. .
za fll156

5.0.0 m pr.zy ul. Swietlanej. woda.
ResztówkAy
kanalizaCJa. elektryczność 5 z!
Kupię
m'. ,Oferty Oredownik. Poznań dom S'kladem kościelnej WF. tIO- stotrzydzlestomorgowQ
_ _ _z_d_9_1692
średn;cy wykluczen:. SzczegS!owe dworek ośmiopOkojowy
oferty C41ną O~~d"wnik Pomad
Mas~y
zd 91 100'
~~:::r~t~~~ \~'ii~:aF;:il1\~8.r~:
do !lzyc!a .naJlepsze .
Gospodarstwo
nel W:al"ilzawski. Aleje MarcinkraJowe l zagra·
kowskiego
zd Ol 08.0
niczne najtaniej po· 6O., -::.0 mórg. dobra ziemia. bUdyn-I[~_""'IIII_ _ _ _•
l~jU(lISKle.liro
leca FIi'nerski. Po· k'1. Ułlwentarze. gotówka kuplę
"~"'~IIIIII"'''_''
IIIIII
znań. św. MarCinlll~d wa:;\clclela. Oferty Orędown!. ROZMAITE
~
23.
zdg 91 7!Jl/2 a. Pozna1\ zd 92.027
11._________I11III
ł

I
I

Sldad

: '23

Domek

ao.

Posadzka

pieczywa ' dobne zapro-l>''1c1:1nny prze~mie~cle Poznania kuple od pJlrkletowa Al.eks y Ajer.
spowodu objęcia posady oddam w laściciela. Cenę, połotenle. po. Kilińsklego 136. t~I. 126-58.
natychu;tast
Adres Orędo<v:lik. d ać do OrerJownika. Poznali
n 11 0112
Poznań zd 91 875
zd 91944
'

"

Ski
' .
,
ad
ko1cmlaLny mie<zkan,iem.
gr~l?eru~ący

J?"Ql'od ,

dobrze
zm.ans:

W~r~re &::J~~?~rk.s)?~~~~:f' zrl al 874

DGmek

,
nowy. calkowitem urzaazen:em.
Q'gród .warzrwny . o-wocowy. ko·
!"Zyst."le emlgran.l·owi Francji, Wag'1 Iew~k'8 .•Tumkow:! _ POI.':13fl.
Dworcowa lI;
'
ze1 91 !l.58

Dom

,
m,u rowany ?i chlewem.
mo 'gi
°kgrod)l.. tO'mo &p~pde.m. l\1~ill1.
olonl8 nad lezJl)·rem. Vi-la~c.
z"J 91 1'52
K.ról

•

~
.

'...
. ..

..~,~

.

'I.

I

Łódf

H

~

Cukie;;:nik

.
nte gentny ,
mIody. d<;hry f!!~bowiec, \>Otrze~'
.. bezrobotny poszukuje .
ny: OdPl~Y śWls!lectw. warunki.
' kaseuta " sprzedawcy
Ku·um",,· Zgłoszenia.
Miko1ajczak. Puck.
go portll'ra - woźnegO.
Prezydenta 16
zd 1)1349
j20ważnym firmom gwarancja
'
'17
•
d
k
'
Dropsy ·
dlug umo~~. W Łodzi lub pro- Poszukujemy z'ioll'yeh
AUplę ome
dute rotki. tóźr." !'-ma
Irysy wlncji. ;)ferty Oredownik. 'Łódt;'
'przedst, awicieU'czynszo,'!'y. 8-4 'lokatorów. wpla- groszkowe, ml'3szankl D1.!l'W'-"Z/). . . Inteltgentny...
·
: n 11 091
ta 7-8000 zł.
Zgłoszenia
do rzednej jaE(~ '- . T'ajkQ!'zyst
sprzedawców '
Orędownika. Poz~ań zd 91932
"Roma"
Nadmłynarz
na w\ilowadzollY srtjKut \\"8'-'YM'
Interes
Fabryka cuJl; ,erków. Poznań
budowniczy, wszechstronnie do- kich milS~<::owościach. Wy'~
.. kI zo·
świadczony
kaw~ler
"rednl'ego rob~kl.
oznań. Szymańs\w~go 4.
6
ko.lon.jaln"< n~"vtl. "·y~zynkl·em
pro. St awna.
zd !lO
•
a.
a
- .
zd Ul
..
~
wieku . (1oszukuje
samodzielnej
m.,5
' 760
!"lnCJI. WIeś lub P<)znań. pos'hukuposady. Oferty Kurjer Poznati.
Joe wzgl. całą osadę w1dzte~:liawie.
:
Czy
Znasz
)"uż
ski zdg 111591/2
PrzedstaWI·clell
ferty Or\:dow~ik. Poznań
zd 01315
amer~kań$kll kioozon-kową ma·
p . uk
do sprzedaży ' ratalnej bezpo§red·
.
~zynkę dO) liczenia. kt6ra autOoma·
,
an~e
nio . konsumentom ' zegarków
·
Domek
t~C2lnje dodaje. or!ę,imuje? Jeżeli z prowincji szuka pOoSady eksped· światowych. marek i prawdziwej
pnre, m6rg \O:,ieml' 10-20 km od m~. to kur natychmiast ten na)- jentki. wZ.Il'lennie' wYreczycielkf biżuterji na d!?ll'odnych war.un:
nowszy wynalilzP-k
ZastępUje domu z calem utrzymaniem za kAch
w całeJ Rzeczypospolitej
P07.11 ala. \Vie~ ko.śc\~lna. Kupie. maszyn!! wartości 20()O zł kosztu· skro.mnem . wynagrodzenfem.
opr6cz W'a rSz9wy · poszukuje hur·
w.pla('~ 2000. ZgIQSZf>n!a O~dow- je. z IJrz~sytką 4.'>0 , zł. Ble lrl\v, Oferty OredQwnik. P()znań
townia żf'.Il'ark6w i biżuterji D/f.
mk. Poznfiń ng 11?50
skI. Cie~z~n .
: :00 ~O 531
..
92045 .
.
Uru·on. Warszaw". Sienna 40112.
,
ng'10498

a

za

Uczeń
~Iekarski może się zaraz l'JA'losić.
lihmiela.rz. Krzyżownlki. P. Poznan.
zd 91 /)97

Kcłdryl

. .:;:--'

t!~;killttellm~~~1:~~. ~t~ii.I1.~~~

~1ó8·~012l·.ok~ \Ue~~.i;k· ró:~.:I'~~:~

Osoba

z bran:ty rzeźnickiej do samodzielnego prowadzenia w składzie \ na targach, Oferty Ore·
dowmk ,Pozna1\ zd 91653

I k

n asen

t

podr6:hdacy na samochód towarem. otrzyma stała posade za
Wypożyczeniem ". tysiąc złotyCh.
Oferty ' Oreduwmk. Pozoal'i
, zd 1)1951

Uczeń

biekn1'8lti. najCJlętnlej takI. który
sl'e uczyl. Natychmiastowe zc,l()o
"-1
szeniB - piekarnia i cukierJ1.la,
l'rzemesznó.!iw Michala 32.
ng 11249

'

Pierze
Puch

;;EMKApu
'M.
poznań Wro"-l .

Uczennica

z ukolIczona szkol a handlowa 'potrzębna. Schultz. Stat:Jislavv. Poznań. St. Rynek 80/2. mag~1'n
tow. krótkich.
. zdg 111'688/9

__

dobry gatun~k.
Poniedziałek. 3 cz'!rwca.
,
.
~
na. wacie 9.Z0.
Kr8~ó,! 12.011 utwory. Grie.ll'8 Z
.
\.~.
,p6IJedw.
19.00.
p . d.' ł k li
.
plY't. 13.0a koncert solistów. 16.40
ODlłl ZIB e.
czerwca. rec. skrzy.pc. Umińs.kiej z plYt.
_
.
.Jedwahne *~.-.
,
" .. na welllJie ' .,6.-.. 6.30 audYCją por; U.OD k"Ói'fćert18.45 pogadanka, 19.111 I'ecytacje
p d
ki '
pu~how... 79.-. symtem. 12.411 ]!o.lfad.anka.· 12.1i1i prozy.
9QoU&z ,EiypLalnę ;,.50.· Plerz.l't1y d1iisJ1dti.k ' pól. . '18.0li konc-erC ~oUPllD'edzł I k 8
.
.

pończoch

fabryka

. Piegi Diemile widziane

mórg do'b rej ziemi w d\,Vadzleśclacztery
morgi roll.
obrębIe 3-0 klm. Poznan.ia. ",'olne wieś folwarązna. p~łroczny .czY!ISZ
od ału·gów. Poszukuje 7.'a gotów. 5p.oO zł Wf.9.zler*aw~e. PanklewlCz.
ke Karol Schmidt. Cze"nJęe
oznań. WielkIe Garbary 42.
p~czta Glęboczek. pow. obo:"1l1c:
zd 01058
kl.
zd 91 48&

dom chlewe.m. masywny, pod da·
cąów~a. bhskl'l Poznama od powled.me dla emeryta. Zgioszenla
KurleI' Poznański zdg 1116.09/1.0

Mechąniczna

Osobie

~amotnej zaufa 'lej dam
dzoną fiJ~ę mlecza 1'8ką'

za\Yl"Owanaoialu..
mieszk8n'l e . Poznaruu. Gwara.ncja
('OO-800. Zgłoszenia Orędownd:k.
Poznań zd 92 004
.

Panna

samodzielna do skladu nabiał'tl.
kolo-njalnl>go. utrzymani1!m .Mtrzebno. pożyc?ika 300--500. Od.
powiedt znacze~ , Oferty Orędow.
nJk. Poznań zd 92 079

1fi.45 tr. z Warsz. 18 płyt\". 18.15
feUeton .. 18.40 a,udyda woJialna
Kelner sUa fachowa
Posadę
plyt.' 19.07 prog-ram na dz. nast. od zaraz potrzebny. Tu," el
llqó p())::'Hclap.ka tUryst. 19.29 do Warszawski. Aleje Marcinkow- biurową oraz robotmka beli kau.-'
eji
w9k3te
za
Wy~ozyczeniem 100.
23.30 tr. Z W MSZ.
skiego 20. restauracja. Poznań.
~waralltowane. Odpowiedl! zna:/id 9111 9 9
czek.
Of~rlJ'
O~~dowriik.Pwn.ati
"
"'...;.;c-_ _ _ _ __
zd 92078

Mielcarek
t L)
Przedstawiciela .
J,.
" , , :,
~. t- :dr~· II-lymric'h ·artyst-ovi 11 S'lu· Y.
..> P CJa Je~'a nIemIec3 czerwca.
WOd!lWęgO
podróżującego J\a
Kt6ra ,osobą pragnie
ti:Zll '; ~~aJ1\la":!ItIl.~. ,1{.~:l.,~~ę,i;ChoW1slto.~ńla&i'!l'ci ; ..mid.dsz~ch. ~~gko. 1~~~_-tric(!~" ~j"e:W".a~i7 ł)'.
l!oznansĘ:lę. pomorskie 1>oszukuJe
,
~~'o
. ,,~.
. '1'115 t
' .'
kl
N ł li .., 1 tora ,oopr., 18.30 po3'~ll.l>!-anRa
ChpmicZ1Te --l.:;-aborBtOj"i1,110. Uni· fśktycznid stale1;' - lIiilej pQead
...
"-_'_"_-,-:'::-'_,n:.:.g;;;...:;l-:.:1.:24:.:'}=-..-v.::.9~-____......, ' . l'arus-tn.l~Ja.~ ~-- It " 'lł-- 3 dla kobiet. 18.45 Leo-nirl Sohi lOW
Poznań. Górna Wilda 28.
(praoy) · I pożyc~y zł 800 (zape
·bezp-Ieczeńi;tv.: a pu.bEczneogo.. 1ą (płyty),-', 19 fi' l~n()raJlit' W~i'6.d· muzy.ka > ota!lleczna.~g 9~ 196 ~ _~
mon", ·zwrot). · Fachowość oboi
,.... ' .Gospodarstwo
przeg~lld fHm9W}1~ 18.~0. Jlleśm geniuszów'"
..
sterhaulleD 6.15 mijz.y
tylko oferty powatnle myślą
na.
ż
. j
!
. polRkle. 18.25 chwI.lka 6Pole~zna.·
cert s~mf 14 rozm
"
110 murJl'
cych. szybko decydujacych panów
Ponledzl·alek. .." nzerwea.
psze-nno;vtme M
z eml.
Fryzjerka
zabudowania
ko.mpletne
000. 18.30 ~krzynka
S o~ólna.
~
E tI18.45 L.
191v.
~
zYC-2:ne. ,16.wesola a
(pań) toklerowa/!: Laboratodum
wpłaty 10000. Kwlatko-W'S<ki. Po. Beethoven; o.nata
. -ur. . . 5 L6dź 14 muz k . . - .
k koncert popularny.
pierwszorzędna siła po-trzebna od k09metYCZne Zduń&ka Wola.
znati. DziałyJ1S'klch 10. zd 91 901 ~k.rzYlI>h rolnicz20a'M19~29 owiak~omt o· SzalaplM (pł~t:): P~~~~6 ":ri:;~a: sko. 23 muzyka taneczna;
zaraz n8 stala poslIde. ZgłOSl1iertia skrytka 87 • . ,
zd 92 09'1
i
SCl sportowI'. .
!I,a
r lelt ra 18.lIO 'pogadanka dla dzieci 18.4ii "ent 10.liI muzyka cvgańs.ka. K. Thimm. Lubawa, Gdlll\5kil. 10.
'.
Platform,
P. R. %0.411 d?,lęllJllk wl~(lZ()rny. i 19.16 muzyka z pbt.
•
20.30 tr. z Londynu. 22.45 muzY'
ng 112:19
.
e
_.
'
·ka cY.llańska, Sztnt~art 18 muzy.
20.65 ..lak praCUJemy I ŹlTJ !ll7 w
' -Uczeń
tanio sprzedam. Poznań. uJ. Ra- Polsce. %1 kon:cert 6ymfolllczny.
PODled:/llalek• .li czerwea. ka z. operet'>ok. 20.15 słuchowisko
Qlltrzebnl' utrU/lll\nl!' .płatne. Ucznia
OZyń8kich. k~~nM o]1;ra'Uze.
22.15 Mala OrkIestra P. R.
Toruli 14 utwory Beethovena z rąUZY,?ZńE'. 22.30 koncert na forte·
PUJ;lka. t!lis-trz fryzjerS'ki. b.
0<) zaraz p.Tzyjme. ca· Jan
Wto ek4 ezerwca plyt. 111.35 przeglll.d gieldowv. plan I czello. 23 muzyka taa1ecz' 8,to1af'Sikiego
naucz.Ycll'!'j publ. szkol y doks.zt.
Rowery
r .,
• 18.25 chwi1,ka spoleer-na. 18.30 na. O do % koncert. Wiedeń:O le utrzymanie za Wynali:rodze· zawód Buk. "
3d \l1 492
.
880 a'Udycia 'pOI' 12.60 ehwlIka g,krzY-ll<ką ,o,zólna. 18.41i E,01jśd z piOoSenki ludowe. 20.30 tr. z Lon· niem. - Jan Kazmierczak. Swa·
doskoT(a(e nSJlco· dla' kobiet. 12.5\1 d~ieJlllik poludn. plyt. 19.15 wilidolDOści goopodat- dYf1u. 20.45 koncert 'lopularny: O rzedz. WieLka Rybacka 2.
r 7. l!l!t nreJ pI>Jeca 111.05 fratrme,n ty ze znanych Bym· cze z POlDorza.
zd 91 412
Ogrodnik
muzyka taneczna. PrllJ(a 6 gIm·
F I1.11' lersk!.
Po· fonij (p!S'ty). 13.50 .. Z rynku pra'
na.styk3 i muz,ka. 11 muzyka ileposiadający
cokolwiek , kapitału
z!lań. gw. Mar- Cy". 15.45 koo.cert (tr. z Kra-k.).
·Wtorek. 4 e.zerwca. ta. 12.80 koncert. s'i'mf. 15 km!'
Piekarza
na. kupno ąomku i ogrOdu. znaj~
b'
C
k' dZle stała I trwała 'prace. M-..
d 91~8ł323,
16.30 .. LioSty od dzieci". 11i.4~ recjKatowice 13.55 gielda. 16.30 cert pO'oularny. 16.3l!, koncert chó· .
r; Jl'
tal lipiewaczy (tr. z Katowii)). 11 .. PrzrKodll. w brazyIUs!k:ch la. 1'11. 20.40 plyty. 21.10 muzyka ano g,eeowego potrze UJe. zap"a<? I. jetność Zaborowo Leśniczówka.
zd 91 260 Poznań. Poćztowa 21. zd 01 606
Skrzynka P. K. O." 11.15 Orkle· 8ach·. 18,45 rec. R. Hrabiówny !!'lel"ka. %1.40 koncert kwartetu. 8warzedz.
10.
MAJĄTKI
, . stra Straży Wieziennej. 1'1.6.0 PO- (alt). 18.15 .. Szko)y hMld'l awe na Kolonia 19 pol~ka muzyka ludoMit
_
ga.da.nkll o &za-chach. 18 Bach·Vi· Sląsku. 18.45 plyty. 19.1ii felJ. tu. wa. tr. z Warszawy. 22.30 konDziewczyna
U
"
'I":'"
valdi: koncert na 4 forteP'ian:r z rrstyczno-spoo-toWY.
'
cert. Rz'Y~ 21 dramat. Mediolan do lat 16. do posyłek i lekkich •
~zn~a
"' ,Gospodarstwo
tow. ' orko (płyty). J,S.15 · fragm~nt
.
20.55 koncert. 22 konCl!l'U{arneral- prac domowych potrzebna. - PIek·arako - cukIermczego- z lIrak·
1M mór~ pszenneJ'. 'abud~wanl·a. teatralnr. 18.4:; muzyka (plyt.y).
\Vtorek. 4 czerwca. ny. 'Vrocław 5. 6.15 I 12 koncert Adres ws.każe : Oredownik. Po- tyką do trzecb la~. dobr~e polei!Ot""wenta~-e 'komplet"ne. V"w'latło 19.15 WIadomości rolni-cze. 19.29
Kraków 18.05 koncert z l)lyt. papuI.. 15.50 koncert na ilwóch znań zd 91666
nego przeli ostatmego mIstrza. ce"'
u
... '
"
wiadomości s'portowe. 19.35 Eeet· 15.45 koncert muzyki" klasycznej fortepIrunach. 17 koocert. 19 mu·
111m dokształcania przyjme. An-*~t:li;~~J.l °lj2oz~A~tb~~~g: hoven: Sonata A;;-<lur OIP. 26 w w wyk. orko kam. dr. A. Herma. zy-k.a z Ooper",tek. ~lI:10 .koncert
Sierota
drzej Borusiak. Ostrów,
śklch 10.
zd 91903 wyk. Stanlewicza (fortep.). 19.50 na. 16.30 skrzyllJka dla dzieci. WOJskowy. 21.1.0 Pl()senkl. 22.30
I d'
ng 11246
fe"tjetcJon ..3JktuallTl.:v
frs.~m(>nt
teatralny.• 1845
d
f!w
Ijl ectwaml.
; ,
' . %0 muzyka
R ;;, h z 1816
•
~
• kon.cert.
o ro
d zmy
_potrze·
F
y "e k~
Mająteczek
,płyt. 20.1 .. ko_ncert u.tw ••• "'c u· .utw, '!orte<1J. VI" wy'k .. Rubll;tste!na
Wtorek. 4 'c zerwea.
ia 3-4 Poznań
l' Z) r y
·00
••
manna w 12<> rocznIcę Je-gO '.Iro-- z \>/Y!t. 19.1IS •• RozWÓJ e-polu bron·
a
.. kan· 6 • lub fryzje-ra d8Iilsk! e~o Pt'Zyj'mę
2'. mi!rlr I?szenno-zytamej. zabu- dzin (tr. z Drezna). 21 dzli!llru,k zowej na ziemiach \>'01~kieh".
Radio.Pa-rł!l 20.45 wieCZÓr roz.
zd '1l1~~efz
Je.
na mi~sjąc celem O!loblstego przedowama. mWentarze kompletne. wIeczorny. 21.10 "Ja.k pracujemy
maito<icl. Londyn · 22~O koncert
szkolenda Warunki przy umowie.
od ~Iemca~ ~5 000. WP}atYb ~8 009· i ~yjemy w Pol"ce". ,21.15 k~ncęrt
Wtorek. 4 ezcrwc~ so-listów. 28.15 muzyka taneczna.
Pa'ni
Stefan Dus'Zyński. , Mod.-ze. I>OW.
Kynatkow~kl .. Poznan.
zlalYIl' kameralny. 21.30 Mata Ork>lestra
Lwów 13.05 muzyka pols,k a z Koerult8wusterhauseD 8.15 muzy.
poznańskI.
n .H 178
SklCh 10.
za 91 902 P. R. 22.30 Biuro Studiów roz· plyt. 14 .. Z życIa bohatera". poe- ka por. U koncert no-\>ularny. 14
młoda inteligentna
H
:
: . " mawia ze słuchaczami P. R. 22.45 mat
Bym!. R. StraUS<S8 (plyty). muzyczne rozmaitości. 18 wesoly
do lekarza na wsi do
KUPNA
muzyka.
16.30 IWty od dzieci. 18 płyty. pl'ogra.m. 1'1.30 koncert z lIdzia·
w z!lkresie prowa- stala dam za Prac,
300 zł.
e
I '
18.10 fra.gm. teatraJollY. 18.45 mu· lem soIi.s-tów. 19 muzyka ludowa.
I'omocy w pracy Zabezpiecwniev'q'potyczenle
1 proceM.
Ofert;v
zyka z płyt, 19.15 Iw. feUeton 2.0.15 koncert Szumnna. 23 muzy.
etc. Opis życia bezoną Orędownik.
Pilznpń zd 91 i54
Kupię
akt.
ka taneczna. Buda"eszt 22.20
fCltografjez znaczkiem
gospodarstw ... .Im~(',i61 &'liko!a, kc••
3'
Wtorek. 4 czerwca. Kalman Rpiewa. 23.111 muzy,k a Cy·
spiesznie do Kurjera
lej mIejscu 1•. 1:t df>m handlowy o.
PODledzlałek.czerwca. lAdt 14 "Sz.~hel'ezada". poemat gańska. Sztntltart ·19 muzyka In·
ego '.zdg 91810
Poszukuję
grodem ', gOlówki 13 5()0. Wójto·
Poznali 880 aud cla lIOiI" 1305 fly-mf. Rym-skIJ·Korsakowa. 1.5.8)) dowa. 20.15 .tr. z Koenigsw. 21
Czeladnik
zaraz dwóch pomocników o~ow'ie~ Bogud~~~ 58botnilti.
kl~n3~erg~,_~Jal~łlÓJi4'~11 ~tr3.5l'iz twr: z18~': j~e~ł~·tl6.3:8.t~.rir~~~.' ~~at~il~~: ~~b.:~ein.U7.~;~~ Wi~~~~a l~.~go;=~ piekarskI. kauda 400- potrzeli- el~dZY_~~j.dd~~~~o lt~ój~~ld:~sk~:
tJ. "!
",,'j.
11• •
•
.~" 18.4/1 ' d. Schm1dt śPIewa arJe I todum .. Ju(lasz Makabeusz" -!!Y.
Matusznk. Sliwno. Nowy nul\:. (Wlkp.). Lwówpcka 7. tel. 2.
chWIlka dla k{),blet. 18.30 s-krzy~· J)j~l1,l (płyty). 19.tu .. Chopinia.na" Rundla. 22.10 mU'lly-ka popularna. Tomy!!l.
. zd 111694
zd 91962
Dom.ek
ka ogólna. 18.45 utw.Ory na kłu· Glazunowa (plyty).
23.50 muzyka taneczna. Pl'aJta 6
net
w
wyk.
J.
M'ade;a.
19.07
,pro-,
gimnastyka
!
muzy·ka.
12.3.0
konk!ie miasteczku dwa pokoje
Wtorek. 4 czerwea. cert symf.15 muzyka z I>pe-r .. 16.30
k hnia za gotćwke. prJ'watne. gram na dz. nast, 19.15 . ąkrzynka
Po rerlnićy wykluczeni.
Szcze· rolnioza. 22.15 do 23 •.06 ti'. Z. W:
TorulI. 15.35 przeglad gie!-dowy. koncert popularny. 19.25 mU.7.Y.ka
gólow!!, oferty OrE:downik. Po'
a .zerwca.
18.30 audycia lokalna.. 18 p!Y1y. detil. 2D.25 koncert 'chórów. 21.50
Po~:edzl·alek.
~nań zd 91107
&LO
"
18.16 szkic literacki ..Dawni i koncert na 2 fortep. Kolonia 21
Katowice U.45 .. K~biet3 bul· ws<pólcześni poeci ka.szubscy". wesoły program tr. z pieclu roz·
Samochód
gal'ska". !>Og. 13.113 gie1da. 14 18.45 shnne Śpiewllel'llci z płyt. głośni. Monachjum 21 . shlChowi·
' k ' Of t uwert\łry operowe z płyt. , 16'.30 19.15 skrzynka rol·nicza.
liko. Rzym 21 p/vty. 22.1/1 mllzYka
na r~z b l'ć'k
I f' t~llJ?
UPle. _ er y szkic literackI. 16.45'.Ben. GigJj
kam l\ledjolan 2l kOoIDpozycje CI
po .cenach znl~onych. lak również gablotki i nasady
. śpiewa. arje (płyty). 17.40 Fei>orWtortlk, 4 czerwea. ml\rooa. 21.50 muzyka P()Pularna~
z "cena ~r~d~d~91l~99Po.znan
bufetowe poleca Wytwón:ia luster
t3JŻ ze lilą,Slkich tec:ha1.icznych za,Poznd. 8.30 aooycje pOoranne z Wrocław li. 8.15 ,j . 9 muzyka . . 12
O S K .\ RAK A L E R T A, Łódź, ul. Wólczańska t09,
•
kladów naukowych. 18.30 .. BUJda- Warsz. 1.45 prl>gram. 7.50 wskaz. koncert. 15.45 kcmoert nll.' cyt'l·ze.
K UPlę
peszt malica m uzyk'i cy<gań· pr'8!kt. 11.5'1 tr. z Warsz. 14 mu· 17 muzyka popularna. 2O.15 ,tx. z
teL 210-08 - hurt i detal.
do-m. · kilka m61'g roli. place li 500 skiej" 18.45 B. Rubermann (,ply. lZyka Bacha i Beethovena zpbt. Koeni,tswusterha'tl-sen.21 muzycz·
zlQtYCh I(utówki. Ofel"ty Ol'eduw, ty). 19.15 .Ta.k Jan z F.rYs.ztat~11Ii.35 przeKlad ' gieMowy, 15.~ t~. ne rozmaitoiWi. 22.30 mUoZl'ka ta·
nIk. P()~nań żd 92 014
Ż-Ol'l' od tiusyt6w &bronIl".
. , z Kta./{owa. 16.30 ,alld. dla dZIeCI. nec.zna.

* .:

.

E

I[Ell.

Lustra toaletowe i ś[i.enne

....

y

.

' Co futrO..;;; to

f,dmund Rychter-

eo palito -: to

I

Edmund RYc:~ter··.. . ;o

u
d ł t
r r Ze p a a

na miesiąC" czei.wi~ 1985 'roJtu w/!\oznie ksŁątkowego dodatku JlO\VieściowĘ.l'o. w P01illanlu w ekspedFc;j) zł 1..95. w ageMjacb tI 2.201 • o d . .
noszemem do dt>mu zł 2.20. na prowlnej\ na pocttach jut- II oanOllze.
.
r.:em. rio domu kwartalnIe 7..01. mlesiecznie 2.34. ~d o.,pa.ską trlilll'lh:czn-le. w Po~pe zł 5.00.
w. Innych krajach zł 5.00, Przy 7'miu wydaniach tygOOlllowO koszt:lije "Oredownik mieRięez.
'
nie 2.:l5 zl- bez odnosze-nla do domu. W razie wypadków ilJ:!owodowillltch silą Wytszą, 'Prz~kód
w zakll!-rlzie. strajków l t.. p. !,!,yd!lwnictwo nie odpowiada ~ d9Sta~c.zenie p~ma. Ił abonenci
lIle mHla prawa domag8Jllla Sle nled~ych nume.r6w lub odszkodowlLma.

l~J'i.kt~'~- ~j;ówiedzia1n7,. And~j T;~

co

ub.~anie
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EdmUnd Ryc.hter, Poznań, . Ostrów

Wielkop.

O· g·łos'zen·a:
~ ;ui' stronie 8.la~ow~j 15. gr. na 8troni~ 4-ła.mowej przy końcu tekstu
~ l , redakcyjnego.. 80 v.. na .tronie 'czwartej 50 gr, na stronied1'ugj~~ 60 gr.
_'
.. -:-- ;Pr~a.d :wl·a~om~clam! .p9tocznem) 100 . gr od l-lamowego wIlImetra.
OrtoazenlJli'. lIkomphkowIhll8 II zastrzi!1;enJem mIejSCa od poszczególnego 'wypadkU 2.0% nauwyżkL
Drobne ogloeizenia (1lajwyżej IDO Błów' wtem. 5 na.gl6wkówych) slowo nagl6wkowe (tłuste)
15. gr. kaM e dal8~e slowo 10 gr. Oglolłzenia'. do bie~acego wydania przyjlllujemy do godzin,
l.o;~, a do wydl1!\ nledzieln,vcb I 8wlllteC2lnych do godz, 10.15., rano. Za ~óżnicę !lliędzy zesta.
wem a wy~ok~CIą ogl06ZM.ia. pows-taJa wBku~ek ms,trycowarua, wydawmctwo rue odpowiada.

-~" ~~~Id ,dl>!'n()~cl'

~

Rada.ktor naCzelny; Tadeusz " POWldzki. •• Pom"'111a.
..
/Il'tykhli's,'Dl.
odphwiada Leon Trella. Lódt. Piotrkows'ka 91
o(ło-&zenle, i reklamy Q.1po-wi-JĄlą ,&d r,nin'is trl).C; s· w.'. osobie' Po . Alltr"'ieg{, Le-ślJ,jpwioll8 ",' p,~%l)amu, - ,.:'l\(!za.m6:wiooich re!to'tliB6w ' redakcJa' rue' ·iITo/Taca.
. . •
WychQodlZi codziennie z Wyjątkiem ruedziel I świąt ,.u-ocŻy,;tycQ ; datą tla dzie:6 nasteimY.
Wydawnictwo DMl karnia , Polska S. A.,. w Po~na.ruu. ~. , Marcin 70.

,. .,'. - Za.

Telefcny: U-61. U·1S.

33~. 35-24, ~25. 4.0-72. w nie~iele. aw-ięf.a

i póinym wieczorem tylko 40-72.:

P. K.

O. Po~fia'ń nr. "200 149.
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po Polsce

ŁasIc, d.lefe lego powstaula 1 1J.istoria, a · stan obecny - Osiedle, gród, miasto
powiatowe - Najazd Żydow - Samoobroua ludności polsll.iei - Pierwsze wyniki wallei o 'prawa Polaków - Pod .sztandarem narodow.J.IIl ku ostatecz.nemu
zwycięstwa

I

L a. s k, w czerwcu.
Łask, miasto powiatowe, położone
na linji kolejowej Łódź-Kalisz, odległe o 35 kilometrów od Łodzi na południowo zachód, wśród rozległych pół
i lasów, jest sercem okolicznych wiosek t osad, a zarazem gniazdem Zydów,
żerujących
na rzemieślniku
i chlopie polskim.
Łask bardzo daleko sięga !IWę. historią. Ażeby poznać się z dziejami
tego starego grodu, musimy się cofnąć myślą o kilkaset lat wstecz, kiedy
to Łask był jeszcze wsią., którą zamieszkiwał w owym czasie słynny ród Ła
skich (pieczętujących się herbem Korab). Stąd tez wieś ta, a obecnie miasto powiatowe.' otrzymało nazwę Lask.
W roku 1422 dzięki staraniom Jana
Ogólny widok Lasku od strony połudnlo wej. W lali wiele dawnej kolegjaty, na .
Łaskiego, ówczesnego dziedzica, król
lewo rynek, zamie.szkały glównie przez Żydów. W rogu na lewo: Urząd Skarbowy.
Władysław Jagiełło podnosi wieś do
godności miasta, nadajQ.C miastu szereg przywilejów. Miasto zaczyna się kolegjata. łaska zostaje suprymowaną 1905 w całym Lasku był zaledwie Je·
na infułację i probostwo. Na osiem lat den skład polski, pozostałe zaś znajrozbudowywać,
stawiają,e
wyłącznie
domy drewniane. Szalejące w owym przed suprymacją. kolegjaty staraniem dowały się też w rękach żydowskich.
Zawierucha wojenna jaka rozszalaczasie nad całą Polską pożary niszczą Niemców istniejący kościółek, od roku
kilkakrotnie miasto,
wobec czego 1066 pod wezwaniem św. Ducha. zo- ła się nad światem, dotknęła również
znacznie ubożeje. To też w roku staje zamieniony na parafję ewang&- i Łask. Wielkie bilwy toczęce się w
tych okolicach pozostawiły po sobie
1504 Aleksander Jagiellończyk nadaje Iickę..
W roku 1867 Lagk zostaje miastem niezapomniane wspomnienia w postapowiatowem, mimo że w pobliżu ci licznych cmentarzy wojskOWYCh.
leżą Pabjanice. Na wybór Łasku na
Po odZYSKaniu niepodległości Lask
siedzibę powiatu wpłynęło dogodne jepozostaje nadal miastem powiatowem.
go położenie i lepsza komunikacja z Powstają tu: sejmik powiatowy, wyokolicą.. Od Łaska rozchodzi się 7 dróg dział powiatowy, Powiatowa Komenda
bitych, na których komunikację utrzy- Uzupełnień, Powiatowy Urząd SkarbomUją autobusy. ożywczo wpływają. na
wy. Powiatowa Komenda Policjj Pań
życie miasta.
stwowej, Wydział Hipoteczny, Urzą.d
Lask do chwili, gdy był tylko osie- Ziemski. Z chwilą. powołania do życia
dlem posiadał wyłą.cznie rdzennę. lud- tych urzędów, miasto zaczyna wzranośQ.. polsk'ł--Z chwil"o zamienienia go stać na. liczebności. ·
Jako przy mieście powtatowem, pona siedzibę powiatu, Zydzi masowo
wstaje tutaj cały szereg kółek i syndynapływają do miasta
zagarniając w
swoje ręce przemysł i handel. W roku katów rolniczcyh, które pracują. nad
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podniesieniem rolnictwa i postawieniem go na wyższym poziomie. Po
dziś dzień Łask jest miastem rzemieśl
niczo-rolniczem; a po czę-ści drobno
przemy słowem. Mamy tu młyn . paro·
wy, tartak, a od niedawna tkalnię mechaniczną.
Dochody ludność Lasku
czerpie w dużej mierze z rolnictwa,
rzemiosła, a ostatnio w dużym procencie z handlu. Gdyby Łask zostal pozbawiony posiadanych urzędów wpły
nęłoby to całkowicie na upadek miasta.
Według o~tatniej statystyki
skład
ludności przedstawia się jak następu
je: ogólna ilość mieszkańców wynosi
6581 z czego aż 34 proc. Żydów. Panuję. oni nadal nad handlem i
rzemiosłem. Ale jest nadzieja, że się to
wszystko z czasem zmieni. Już dziś
Łask otrząsa się z panowania Żydów.
Wielkie zasługi pod tym względem położyli młodzi Stronnictwa Narodowego, dzięki którym polski Łask 'lnyśli o
swojej przyszłości. Powstaje tu cały
szereg sklepów i hurtowni polskich.
Nie brak jest również j handlarzy

Ducha. wybudowany w

r 1665. a w r. 1811 zamieniony na
ewangelicką,

która. istnieje P9

parafj~
r!.ziś dzień.

miastu szereg nowych przywilejów,
jak dni jarmaczne i zwalnia je od pla-.
cenia danin.
. . Ludność łJasku zajmuje się przeważnie rolnictwem i myśliwstwem, a
po części rękodzielnictwem. Znękani
codzienną. troską w walce o byt, tra
pieni ciągłpmi nieszczęściami, w wolnych chwilach spieszą do małego
drewnianego kościółka, który istniał
już od roku 1366, pod wezwaniem św.
Anny. W począ.tkach XVI wieku Jan
Łaski.
Prymas Polski,
arcybiskup
gnieźnieilski wybudował nowy kościół
murowany w stylu gotyckim, który
w roku 1525 wyniesiono do godności
kolecz;jaty.
Na skutek wybudowania nowej
świą.tyni murowanej, kościółek
świę
tej A nny zostaje w roku 1876 rozebrany. a Rosjanie w kijka lat Tlóźniej na
tym mieiscu stawiaio. cerkiew prawosławnfl. któl'a po dziś dzień stoi. Od
roku 1586 nziedzic Wo.ici.ech Łac;ki t ytl'łu;e sip baronem na l.lisku, później·
~i dZipdz'ice, ,iak Wierzbowscy, Zału
scy. którzy obejmują kolejno rządy
nad ŁHl'kiem, tytułują się hrabiami
herbu I{orah. Ród Ła~kich wydał wieIn wYbitnych mężów, .iednym z najwybitnie:szvch bvł Jan Łal':ki. Prymas
Polski. . Arcybiskup
Gnieźnieński,
'Vielkj. Kanclerz Koronny, który to na
zlecente kr6la Aleksandra Ja~itll1oń
czylfa \...,. rokn 1505 zebrał i przedstawił
n3. Se:rrde w Radomiu wszelkie prawa
Pol<:ki Zbiór ten będący jakoby konstytucją, otrzymał
w historji nazwę
Sta t lltu łJal':kie~o.
W tym czasie Lask należy do bard:w zamożnych i wpływowych grodów,
lecz częste pożogi. zarazy, a zarazem
marnotrastwo późniejszych dziedziców
tego. przyc?:yniają się do upadku miasta. Z upadkiem miasta w roku 1819

Cerkiew prawOt!ławna w Lasku. pOt;ta\\'iona mieJSCU dawnego kościoła :$w. Anny.

drobnych tak zwanych straganiarzy,
którzy z każdem dniem wypychają. z
tYCh placówek Żydów Dziś iuż każdy
Polak może uskutecznić wszelkie za·
kupy w sklepach <,hrześcI .iańskich.
Mamy także krawców szewców i piekarzy Polaków.
Mimo tego sukce!'lu walka na polu
gospodarczem z Żydami lest dopie o
na początku. Do walki teJ. która mm;i
się skończyć na"zem 1wy"ięst\\'em, powołane jest cale społecz'~11~t\\O łnskie
i od jego solidarności 7a i"żne jest, czy
zwycięstwo będzie bli!<k ie.
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Wnętrze zakrystji dawnej kolegjaty łaski ej. gdzie po dziś dzień zachowały się znaki
':Itylu gotyckiego. Na zdjęciu widać wyraźnie łuki stylu gotyckiego. W kole: dawna
kolegjata, obecnie kościół parafjalny wyb udowana w początkach XVI wieku przez
Prymasa Jana La6k iego. W r. ~!')25 kościół został wyniesiony do srodności kolegjaty,
W r. 1819 . zostaje t'lUyymowany na infulację i probOBtwo.
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