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strow&ne pismo Darodo·w e i katolickie
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Rok 85

Ł

dnia 15 lipca ,1935
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Jak tYdzi hulaJą po rozwią~aniu

łódzJdel

ru:mna,. {JJ które- mam
Karykatury,' które

L ó d t, t3 llp~a
Reprodukujemy dzisiaj dwa orygi.
BaIne dOkumenty, wycięte ' z łódzkich
pism żydowskich. - Są to niby karv.ka.
lury. Jedna przedstawia - symbolicznie, - trumnę w której pochowany bę·
dzie polski Obu,z Narodowy razem z
łódzkQ radą miejską, na drugiej Żydzi
łódzcy Wieszaj, przywódców ruchu
na~odowego " Lodzi: prof. Podg6rskieDO, adw. Kowalskiego, CzerniJui ltd.
Ta trumna i to wieszanie Polaków,
chociaż ono jesl symboliczne, powinno
byt prZez' Polaków dobae zapalnłę
tane. Niech sobie Polacy dobrze zapisz, w pamlęcl, ' że' w roku 1935 mogło
zdarzyó się '" Polsce odrodzoneJ. fi
.łydZi w taki to sposób .,odwdzięczaJ,"
.się gospodarzom tego. kraju za gościn
~oŚć. N~ech sobie potem Polacy zestaViił te lakty. kt6re stały się w r. Ua5,
z tem, co działo się w czalie wojny .
światowej. Niech sobie .przypomu.Q,
tragedię ks. PruSkiego i setek niewinnych Polaków, którzy szli poci topór
katowsld, na SZUbienic, lub pod kule
niemieckich siepaczy na podstawie fał.
szywych denuncjacyj Żydów, którzy
WODCZas wysługiwali się tym właśnie
siepaczom niemieckim, albo naprzemian rosyJskim. I z tem wszystldem
niech zestawią Polacy kiedyś. kiedy
na to czas wlaściwy przyjdzie, ow,
trumnę symboliczną. w ktcłrej chcieli
żydzi łćdzcy pochować polski Obóz
Narodowy.
Pisma żydowskie, kt6re tak potraktowały gospodarzy tego kraju w r. 1935,
nazywaj, się: "Glos Poranny", "Expr06s Ilustrowany", "Republika".
St~ierdziwszy powyższe
dla. pamięci wszystkich Polaków, Spójl'zluy
raz jeszC"'i:e na sytuację po rozwiązUlllU
łÓllzkiej rady miejskiej. l zapy tajlllY:
co rozwią.zano, a czego nie rozwiązuno?
Żeby odpowiedzieć na to zasadnicze
pylanie, trzeba uzmysłowić sobie najpl"Zód, czem jest Lódź dla. Polski i w
Polsce?
OlÓŻ prawie każdy dziś Polak wie,
że Łódź jest jednem znajsilniejszych
gniazd żydostwa, zarowno co do liczebIlości, jak i siły gospodarczej, że jest
rówllocz{)oŚnie to miasto glównem centrum obcego kapitału. A zatem bez
prze,s ady moż<lmy powiedzieć, że Łódź
ze względu na swo~ą. stl'uktUl'ę je~t w
znacznej mierze żywem ucieleśnieniem
Polski współczesnej z wszystkiemi jej
n iedomagan iami i brakami. Bo tak,
jak w Łodzi
Polacy są tylko sUą robocz"
w yzyskiwaną i pozostającą. pod l:ozkazami obcego kap i tału , pozbawionymi
w gruncie rzeczy jakie~ kolwiek ni~za
lezności aż
do wolności sumienia
wląeznie, jest niewl!tpliwie w eałej .
Po:sce. Jeśli więc w tnki~h wal"unkal'h
żywioł narodowy polski doszedł w
Łodzi do 'Slosu, to fakt ten słusznie
jest poczytany za objaw przewrotu \\"
umy s łnch. swoJego rodzaju rc\\'olu('ji
o ch :l ł'n.k tc,r z c W)'z\\olciH:zym. Tak te~,

rady mieiskiel

być

o

R.ieśmieslą .nikogo, a wszystkim' Polakom otwierają
narze(zywist(}śtpolsk~ .

ni. ..

oczy

. To stanowisko Klubu Narodowego
dlatego tak proste i dla najszerszych mas j3.~ ne, że nie cho.dzilo ono!
jak powif:!dzielitmy, krętemI drogaml
kompromisowemi. Jednakże sama bezkompromisowość nie wyczerpuje cało
ści obrazu.
Musimy więc tu z niekłamaną radością podkreślić i to, że Klub Narodov~'y ,
w Łodzi, który zdał dobrze ' egzamm
polityczny, społeczny i gospodarczy w
sensie narodowym, nie składał się bynajmniej z ludzi, że tak powiemy "mędr~ujących " , właściwych dla nasze,j inteligencji nrażonej semityzmem i tolerancją w znaczeniu najszel'szem.
Klub Narodowy składał się w przeważającej liczbie z ludzi prawych, uczciwych i trzeźwych: ulatego był zdolny
do podjQcia
brawurowej ofenZ}'Wy
na twierdzę żydostwa. W przeciwi~ń..
stwie do nich "mc;drkowie chadeccy"
okazali się naj pou lejszego gatunk u sła~
be.uszami, przedewszystkiem moralnymi.
.
To, ŻE' nie kto inny, tylko robotnicy
prowadzili sami narodową ofenzywę
w Łodzi i na Łódź, niewątpliwie najwięcej przeraziło przed wn ików narodowego ruchu. Ta bowiem ofenzywa
stawa/a się żywe m i organicznem odbioł'em myśli i woli nietylko wszy~t
Id ch polskich mas w Łodzi, ale w całej
Polsce, a co więcej rozpalala. wszędzie
podobne ogniwa walki.
Niesły chanie ważnym jest także
fakt, uwidpczniony dla naj szerszych
mas przeoewszystkiem robotniczych,
że robotni cy-narodowcy w Lodzi zdobyli się sami na obronę własnych i narodu polskiego interesów , Narodoworobotnicza Łódź ł'az na zawsze zerwała
i odrzuciła mal'ksistowęki zwyczaj, że
" obrońcami" spraw ludu pra~ujące30
nie jest sam lud, tylko jego możni
kapitalistyczni protektorowie

było

wego w łódzkiej radzie miej'skicj.
Otóż wykazali oni przedewszyslnajszerszych masowych podkładach kiem zadziwiającą
patllyly oczy calej Polski. Palrzyły
dojrzałość polityczna,
i patrzą na Łódź, jako na wzór, w k tórym urzeczywistnia się pragnienie i która między innemi wyrażała się w
tęsknota polskich narodowych mas,
bezkompromisowem postawieniu wszyw którym znajduje swój sprawdzian stkich spraw narodu polsld rgo wobec
i 7.daje egz3min narodowy program, elementów obcych, których interesy
W związku z tem nie sposób pominą.ć w Polsce muszą być podpoł' ządkowane
milczeniem tej postawy moralnej, jaką .bezwzg!ędnie . narodowi-gospodarzowi
wykazali reprezentanci Obozu Narodo- w państwie.

n nie innczej, na Łódź odradUljącą się
i z dniem każdym unaradawianą w jej

I

żydowscy

w rodzaju Urbacha i wielu innych,
którzy w gruncie rzeczy bronią tylko
własn y ch żydowskich interesów, a nie
spraw polskiego robotnika. Zatem polski robotnik w Łodzi pogrzebał na
zawsze bierne wyczekiwanie obrony ze

Tragiczna katastrofa samochodowa
kanclerza Austrji
Szofer slr,acH p,an'owanie nad mas.zyną wskute'k porażenia sł'onecznego - ,Kanclerz
,'
S~huschningg i je'go syn ranni -, żona k,anclerz3 zmar'ła

, WJ e d e ń. (PAT.) I{ancl. Schuechnigg wraz z I'odzin~ padł ofial'Q, wypadku samochodowego pod Obelsberg,
w pobliżu Linzu.
'
I\anclerz uległ wstrząsowi ncrwowemu, małżonka zaś kallclerza odniosła oiQżkie rany. od których zmarła.
Szofer jest ,ciężko ranny.
Z nieznanych powodów samochód
wpadł na drzewo, ~rzypu~zczaję., że
"zofol" nagle 7nslabl 1 straCIł pallowanie nad WOL:CUl.

W i e d e ń . (P AT.) Ciało małżonki '
Schuschnigja, która padla ofiarą kata-,
strofy samochodowej, ' złożollo W ka'plicy w Ebelsberg. Kanclerz Schuschnigg zastal przewiez iony do szpitalu w
Linzu, gdzie. stwierdzono, że odniósł
on tylko lekkie kontuzje i że ogólny
stan jego jest dobry.
,
Wysłano samolot do Wenecji po bawią.cego tam wicekanclerza ks. star-I
hembcrga.
Co do przyciyn wypadku, potw ier-

I

dza siQ przypuszczenie, że >szofet' 'uległ
sloneczn'euiu i stracił panoWaflie nad maszyną.
.
W 'i e d e' ń.' (PAT.) W uzupełn i eniu
w iadomości o katastrofie samochodowej kanclerza Schuschni3ga donoszą,
że raniony zo~tał w katastrofie także
syn kanclerza i towarzyszący kanclerzowi urzędnik.
Po o,trz ymaniu wi~dom0ścl o katastrof lo zwolnno na dZIŚ JHilpolwlU:iuposiedzenIe rauy lllinistrów,
por'ażeniu

=
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żydowskiego
począł decydować o

strony

mnrksismu: sam
swoim losie. Zrodzi/a się w nim duma i honor gospodarza w Polscc, co z punktu widzenia
narodowego jcst wielk~ zdobyczą..
Je$li teraz spojrlymy na sprn\"ę
rozwiązania rady miej -kiej, to staje
się dla nas jasnym fakt, że to rozwił
zauie rozwiłgało

tylko Jedno

U dorastającej młodzież, stosuje siQ
rano szklalleczkę naturalnej wody
gorzk iej Franclszka-J6zefa, Przy uży~
ciu takowej jej czyszczące dzialallle
na krew i napmwa funkCji żollłdka i
kiszek u dziewcząt i Chłopców daje
zbnwienny skutek . ZnJ. przez leknl"lY·
Tg 1336

.ł-

zagedllienłe.

mianowicie zamknę/o na pewien czas
warsztat pUbliczny. przy którym Obóz
Narodowy dawał dowody, w Jakiem
kierunlm jego praca w Polsce naroLlowej pójdzie i jak on radykalnie uzdrowi polskie życie społec1.ne. i gospodarcze. Zdajemy wię'c sobie spraw~, że to
rozwiązanie w żadnym wypndku nie
jest zdolne u:;ią.ć czy zniszczyć żywiolu
narodowego, który wzmocniony sukcesami w radzie poszedł szeroką falą. w
lud i naród.
.
Rozwiązanie to nie rozwiązuje również najważn:ejszego zagadnieni'a. mianowiice nie da Polsce i jej światu
pracy wyzwolenia z jarzma obcego kapitału i nie usunie obcego panoszenin
kul: .:ralnego, moralnego i politycznego. Takie rozwiązanie zdolny jest
przeprowadzić tylko Obóz Narodowy,
Będzie to epolwwo-historyczne rozwiQ.zanie nie r{ldy miejskiej. nIe rozwią.
zanie narodowe obcych pęt przywrócenie mu prawdziwej niepodlJglości i szczęścia,
•
Nie pomogą więc Żydom niesłycha
ne ich metody i makabryczne zachcianki. wyrażone w umyślnie tu przez nas
reprodukowanych karykaturach z lódzkich pism żydowsl\O - "sanacY.inych".
Trumna. wyobrażająca p03'rzebaną

nego basenu do drugiego bez wychodzenia z portu
Na tle tej budowy ulegnie r07.bi6rce
wschodllia część moła wt;glowego oraz
bQ<.ią usunit:te falol'hrony
na polacb
molo\~m i rybackielll.

Przed zmianami

w§łużbie dynłom.afycz-Hej
War s z a w a. (Tel. wł.) W drugiej połowie wrześn ia mają na::tQ pić
zmiany personalne w służbie dyplomntycznej. ObejmQ one nietylko placówki
zagranic~. ale również l centrnlne. (w)

Nadzwyczalna danina
witem zwycięstwem żydostwa w
Polsce.
Te napozór śmie~7.0e karykatury
iydowskie są dla nas bar,lzo pouczające. bo wywołuję. one wielkQ i tragiczną zarazem prawdę życiową...
Z
tego musimy wszyscy wyciągnąć nale-

Zlot

radę mie:skę.,

trumna OZnaC70na naszemł narodowemi symbolami,
jak mierz Chrobrego, jest żywym sym.

b?l~~ tych pelnych nienawiści Pł'~g-

men zydostwa, dla których to pragnień
zaporą. jest Obóz Narodowy. Bo trzeba
wiedzieć, .ze gdyby Żrd<?m się udało
kiedykolWIek rzeczywIścIe wpakować
do trumny Obóz Narodowy, to wówczas byloby to równoznaczne z calko-

Ekspertyza żvrard~wsk.a
War s z a w a. (TeJ. wl.) Trzech
ekspertów sQ.dowyrh, którzy ptzeprowad1.nli ekspertyzę zakładów żyrar.
dowsklrh. zakońclyli ją. Ekspertylł\
zawa.rtn nn kilkuset stron nicach. (w)

Cechy piekarskIe .
przeciw nowym pomysłom
War s z a w a. (TeJ. wl.)
Cechy
piekarskie przygotowują. memorjał w
sprawie projektowanego pr7.ez minlsterjum spraw wewnętrznych rozporządzenia o nowym przem iale zboża.
Według tego zarzQ.ddzenio. pl'zemial zboża będzie ograniczony do mę
ki zytniej 55 proc., psz~nnej 65 proc.
i razowej 90 proc. Dla podniesienia
spożycia zboża będzie wydany zaka?
sporzą.dzanin
męki
sitkowej
dlli
miast, która bę-d1.ie mogla być wytwarzana t.ylko dla wsi.
Organizacje piekarskie domagnJę
się. ażeby został wprowadzony
zakaz
przywożenia do miast mąki sitkowej.
(w)

I

I Wnioski
I niemniej
te
nam
żyte

życiowe w.nloskl. PI'ZYPOlllllloć Ż~·ppplecznikom prawdę znakaż Q.

dom i ' ich
n-ego prz~'~lo\Via:
Kt' k b · I
. j
d taki J
" o )a ą rOD El WOJU e, o
e
zginie'"
J. R,

poJsk:el Z zagranicy
·w Warszawie
.

młodzieży

.,

ro~poc~€(l się u'e u:c"'o,.aJs~({ soIJOtę

War s z a w a. (Tel wł.) Z okazji
drugiego ziotu młodZieży polsldej 7 za·
granicy. stolica od wczoraj przybrała
odświętny wygląd . Na gmathach palistwowych i domach powiewają 57tal1dał'y o bar"'ach narocIow)'ch Bnilwny
i sklepy również zostaly odpowiednio
udekorowane.
'
W sobotę o godz. lO-ej na placu
marsz. Piłsudskiego przed specjalnie
wzniesionym ołtarzem polowym odbyla się uroczysta msza! którE.! odpl'nwił
ks, arc) biskup G:lll \V asyście licznego
kleru. Kazanie ol\olicznośclowe. zwróeone do młodzieży pol~kiej z zagranicy,
WY1łoslł ks. biskup Kubina.
W nabożeństwie wzIęli udział nrzedstawicie~e Światowego Zwią1.ku Po:aków
z za3ranicy. przedstawiciele
wladz oraz przedstawiciele organi.
zacyj,
Plac wypelnlła mlodzleż polska z
zagranicy w liczbie 01,010 4.000, oraz
organizac~e młodzieży w kraju. lcom-I
panje kole~owe p. w., orkiestra 36 p. p.
i in.

Po mszy delegacja Polonji zagranlczneJ t./oiyla wieniec lIa grobie ~ie
znanC J o Żotn i erw. przy Llźwiękacll orkieslr cała mlodzie,ż pl'zedefilo\\ ala
prz~d grobem Nieznanego Zołnieł·za.
Z Placu m/oclzie:i: udaia się w pochoul.ie, poprzed7.ona orkieSll'Q 36 p. p., do
zaml\U królewskiego, celem zlożeula
hołdu Panu Prezydentowi.
Na dziedzińcu zamkowym mlo{jzież
uslu\.vila: się w liO/e: nośri według.
państw. w porządku alhbetycznym. ze
sztandarami na czele. Pan Pre7ydent
\Vvszelflł Llo mlodzieżv w otoc7eniu dom'u cywilnego i \Vo.i~·kowe~o. Gdy Pan
Prezydent ukazał się, orkiestra odegrała hymn państwowy. następnie prezes rle'egac,ii młodzieży. MUI·ek. wy'!łosił krótkie p1'7em6wienie do Pana
Prezydenta. ZkoleJ Pan Pre7.yr\ent
przeszedł przen f·rontem ustawlonyrh
delegacy j. Pan Prezydent przyj:;tl póź
niej na zamku d~le,acjQ mlorl7ieży.
Z zamku uczestnicy zlotu udali się
do Belwederu. gd7ie złożyli hołd pa·
miQci marsz, Józefa Piłsudskiego.

Budowa wielkiego falochronu
wporcie gd'vńskim
War s z a \V a. (Tel. wl.) W porcie
postanowiono budowę .wielkiego falochronu od strony zatoki. Fa-

I g~yńskim

lłochron

zostanie wybudowany na calej
wszystkich. b:lsenów, co umozllwl przechoJzeme statl<ów z jeLldłu?,05c.i

Błażek .. ,

Wikta

d ejno sa krzesiwo,
Chce podświecić to paliwo
Z polnej gruszy, w sabatniku.
Blażek

obraca w

ludowy

Ił'

jednej odslor.ie .

Napisał Słanisla·w Słałkiewicz
cięty

I.
Osoby:
Blażek, jego
Chlopi
Polska
Grzegorz
Tłumy
~lłotlzi

żona

Wiktn, ich dzied,

S. N.
Pod 1Ó1'skl
Kowalski
Grzegorzak.
Scena przedstawia na wprost wy-

Nowy rocznik nod·choraiveh

\V n.
(Tel. \VI.) Wład7.6
czyni:) przYl!otowanin .ło
wcielenia nowe~o ror7.nika uC7.nlów z
do s7.kól ponrhol·fJŻYfh.
ren7\1Sem
W('jelenlo tło nOo\l'horążówek na!'ląpi
w końcu sierpnia.
(w)

\V a r s z a

woj~kowe

li.atd Socit()!onów
\Va r s 7. a \V a. (Tel. wł.l Ukon!=tytllowal . ęJę
komjtot r.rl!nni7.nrvjIlV
7.,in7.IJu socjolol!ów pol<:k jrh z prof.
l<r'lvwirkim na rz<,le. Ziazd ma od.
być' "tę od 1 do 3 IIstopat\a.
(w\

I

Nikt nic 1<leple nawet kosy Bo i po cóż ?! Toć w tym życie
psa nie sl,ryje należycie!
Rzadk.ie. pSiomkl'ew, cienkie, małe,
wy/rsw/e. wyleniałe.
że nie. warto 7. niem tię porać _
ino wzi~ść plug i przyorać ...
Z chaty wychodzi Blażkowa żona,
Wikta, tak samo obdarta jak chłop,

Obrn~ek

maJątkowa

War s z a wa. (Tel. wł , ) Nadzwyczajna . danina majątkown od nieru'~
chomości miejskich za rok 1935. płallJa
jest w całośd do rlnia 31 sierpnia. "Iinisterjum poleciło ur7.ędom skarbowym przystąpić natychmiast do .obliczania kwot daniny. Przy rOCZII\'m
pl'zy('hod7ie w7.~łI:,lni-e wal· tośd czyns7.owej od ' tysiąca do 2 tys . 1.lotyt·h.
stawka daniny wynosi 0.4 pror, przy
rocznym przychodzie w1.glęLlnie wn~
tośd rzynszowej P01HV\ t tys .. 7.lot \'('h
0.6 proc. Naka7.Y płatnic7.e majQ być
tak rozesłane. ażeby do 16 sierrnia iostały wszystkim doręczone. (w)

- Pabjanice

las. Pod lasem nn -;>ół rozwalona
chata, po prawej stronie nadzwyczaj
nędzne żyto, po lewej pola Na klocu
dr'zewa przed chatą. siedzi Blażek.
Przed nim kow~dell<o wbite w pień,
obok leży kosa i miotel.. O'\Olica zaniedbana i smutna ·- równina, chlop
obdarty i nędzny,
BIlltek
. WCloraf sucho. d7isiaj sucho,
we wsi bIeda, cicho. głucho..•
Naród łazi nagi, bosy.

nie rusza się, zamyślony

ręku młotek.

Wikta
A dyć . ruszże się. ty gnyKu;
c1ej, niech w piecu ogień zrobię,
c hcę chleb upiec mnie i tobie.
Toć to . żniwa r07.poczęte. Blażek

nety! Rety niepojęte przecież chleba. my dzieciska
nie mleliśwa iuż u pyska,
zdaje się. że od Trz(>ch Króli,
Albo też od świętej Julji..,

·Wikta

Nie rozmyślaj. ino żywo
7, a r-ej dawaj mi knt>si\\o,
bo już ciasto mi garuje!

W Soale odb\'wa sie dziwne z~branie:
Ziazd kilku t\'5iec\' harcHzli T\'Iu młQd7.ieńców . co !łni nie oalą.
Ani nie pijąl - aż trudno u\\ ierl\'~ ...
I l czem porównać można człowieka.
Któr\' '" d\\ojakiei !łh"t\"nt>ncii h'je?
Ch\'ba lle~8rf-11l1 Harcerz iest iak 'egar:
~ie pdli, nie pije - 8 chodzi i biie.

ArlTUR MARJA.
A ten gał3'an meuytuJe
i zabocyl klepać ko~y.
Błatek

Oj zabocył. nie zaborył ...
ino pl'Zedtem bidę klepał...
Bo mi plO,ly wiatr wysiepD.ł;
zly lo~ ścierwa. co pl}dł na wsie,
los rozwarte te nożyce, ..
Wezmę mlotek. kosę rhwycę,
kiej i dzlsiej niema plonu...
Beła nędza i jest nę·lza
aż do zgonu, aż do 7.~onu! ..
Wikta 7On<a w chaCie, wkrótce
~omina wybucha dym.

z

BIałek

Wikta., De!no sa węgielek
chce zapalić papierosa.
Wikta od progu:
Ni mom ognia la nygusa.
Błażek

Niemos ... B:es cie ogryzł, rł7h,·ko ...
D\'ć mom dl'u!:!:le tu lnze"'iwko
na p6łeC7ce nad psiom budą.
Wychodzi Za ch\\i1~ wraca z 7apalonym papiel'o~em klarł7ie ~ię na kło
dzie i rluma. Ode \\' ,:,i do,'hocł? ' oddźwięk klepanych kos i śpie\\ kn.
Śpiewka

Koso . rrojn 1\0"0 noró: e m ci ~ klepał,
kłedy zamiast żyta będę kosił rzepa l{ I
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G d a ń s k, 13 lipca.
guldena ~dailskiego
miała l Gdańska uczynić oazę niskich
cen. Tego dę przyuaJUlfilej spoJl'le\\'ano.
Czy cel ten o!"lągnlęto?
Czy zdołano utrlymaĆ cony na niezm ienionyru poziomie?
Najlepszą odpowieoź na to pytania
daj" obserwacja życia codziennego w
Gdańsku.

*

Na ulicach gda{lskich ruch 1~nlwieje. P.anika. jaka zapanowała po
dewaluacJi. wprowadziła do halF\Ju
duże ożywienie. Ale hyło to "oży-\\ ianie", które wielu kupców przyprawiało
o myśli samobójcze. N a k a z a n o bo·
wiem sprzedawać zapasy to\\arów po
da\\'l1ycn cenach. Kupcy zostali do tego zmuszeni.
Skończyło się na tern, że właścicie
le większych' zapasów zbankrutowa!i!
Okna wy!"tawowe składów gdań
skich "zdobię.'· obecnie najczęściej
skromne karteczki z napisem: "Ten
skła~ jest do wynaj~cia". To wl/tzi się
zamIast dawnych wystaw i neonowych
reklam.
Teraz starych zapasów już niema
No\\e transporty
towarów,
które
Gdańsk .musi sprowadzać z zagranicy,
są d r o z s Z i o 70 procent. KupUje się
obecnie w Gdańsku drożej, niż dawniej .• •

[I

wizacja Gdańska, który sam wyżywić
się Ole może, Jest Illedostateczna. U·
dziełanie

Gdatlskowi kredytó\\ ustało
Firmy banJlowe mysll}. o likWIdacji.
względnie o usado\\ienie SIę w Gdyni.
ale nie zllajduję. możliwości przenip·
slenia ~woirh maJąt!{ó\-\ przez granicę.
bo każdy obywatel może mlesiQczllie
wywieźć tylko ;W fluldeuów.
Nie

*
nie

osiąg-nięto l'ównież

ważniejszego:

odpływu

zdOłano

ce1u

naj-

zatamować

walut zagraniczllych z .. Bank

Gdański

*

Notując te spostrzeżenia, pytamy:
Jak Gdań5k chce sam sobie radzić,
skoro pomoc pol~kl). oclrzuca?
Jak będzie z finansami senatu, sko1'0 ludność ubożeje?

Jak sennt chce poradzić sobie z wy1atl{ami, jeśli wpływy z pouatków
zmniejszą się?
Odstępując
tymczagem
żań
na nasuwające się

od rozwatu tematy,

stwierdzamy tylko. że w ..szaleństwiB
~dańsk iem jest metoda". To iest niewątpliwe.
O tem należy pamiętać
szczególnie w Polsce.
E. P.

UWAGI
W chwili, gdy wzrok Europy pada na
wypadki abisyńskie, warto spojrzec na innq
część A/ryki. nieco bliżej równika, gdzie
właśnie przed 50 laty 1 lipca 1885 powstawało niepodlegle państwo Kongo.
Ciekawe są dzieje tego ówczesnego "pań
~twa", a dzisiejszej "koło.,ji". Pouczające
też, jal, daleko jesteśmy dziś od metod polityki kolonjalneJ ;l; przed pół wieku, kiedy
zdobywano ziemie orężem sprytu i zręcznośd kupieckiej.
Gdy je$Zcze nie przebrzmiało echo 3ensacyjnej wyprawy a/rykalJ.Sir,iej oaitrywcy.
awanturnika i dzienni/zar:.a ~tanley'a w raku 1877. a bohater eJ.spedycji, zdrów j cały,
lądowal w porcie marsyblcim, oczekiwało go
na przystani dwóch emisariuszy Leopolda li,
króla Belgów. Misją ich było uprzedzić
f!wenllLalne zabiegi rządu angiplskipgo i sIrlo·
nić glo~nego odkr'YU'cę do oddania w'Vcf,
ustU{! na rzecz planów hróla belgijskiego.
Monarcha tell, bardziej finansista, kupiec
i przedsiębiorca, niźli większość jego koro·
\ nowanych Iwiepów, ir.tert'sowal się już od
dłlciszego czasu owym zapadłym kątem
AI"rki centrahej, który na ówrzesnych ma·
pach geograficznych świecił białq plamą:
ziemia niczyja. Większość globu była już
łł).tedy.rozdzielona między plówne potf:/li ko.lnnjalne: An/llię, Francj~, His.zpan]e, Portugalję i Holandię. Kongo bylo ;eszrze otwarte Ale dostęp trudny od morza poprzp:
moczary i nieprzejr::yste pu,~::.c::e. ~hazywał
dotychczasowe próby białych oS(ldn!ków na
niepowodzenie. Dopi~ro wyprawa Stanley'a
rozwidniła horyzont.
Alp [popold. krół Belgów, rozumia~, 'że
państwo jego jest zbyt małe i słabe. by mo·
glo bezceremonialnie stanqć wśród rZt(d"
starych, większych mocarSrlo. nie narażajqc
się na zawiść i niechęć. Ddała bplgij.~hich
lranonierplr nie podbilyby sdą tak o/brzy.
mich teren6w. a żołmprze zginęliby prędzej
od żóltej febry w tpm "zielonem piclilc"
dżungli.
•
Leopold obipra tedy innq drogę. B)'najmniej nic pragnie polityr.zllego zau:ladnięcia
lrrajem, nie chrąc wywoly!(;ać niev fnnści
Europy. Bynajmniej też nie wysyła 1!10j~ka
by nie drażnić murzyńshirh kacyków. Zu. to
stara się zainteresować róźne belgijskie spół.
ki handlowe, firmy importowe, agentow, towarzystwa naukowo·badawcze i misje ko·
ścielne, kładąc szczególny nachk na .. ppne.
trację pokojowq". Staniey, który zn(! Kan{la fak wlasnq ltieszeń, jest tu najlepszym
doradcą i pośrednikiem. Uśmierza lIuwerrnów murzyńskich darami i .,trakla/am' przy.
jaźni" - w niejednym dokumencie śle kr6ł
Belgów Leopold 11 "braterski pocalilne'~"
prześwietnemu monarsze Rumba-rumba.
Kilka lat :!:chodzi na tych pramch. Flo.
tvla belgijslca zakłada wzdłuż brzegów rzeki
Konga osiedla, towarzystwa 'rotonjalne re
krlltujq. osadników, stacje naulwwe waLcuI
z malarl'!. a surowce płynq wdół rzeki i statIca~i do portu w Antwerpji. Kongo produkUJe bawełnę, hawę. oliwę palmową. poza
Cem miedź i zloto. W r. 1930 elrsport t( vno~ił T,óltoru miljarda franhów.
.
. Leopold-dyplomata trzymał się takf}lri
na/dalsze; ostrożności i dyskrecji. Bal ~;ę
przedewszystkiem zarzutu. że zmierza ku
zwyklej anelcsji. Tak zatem orgaflizowal cielUJ, bez rozgłosu udzielne .. państwo". któ'
rego miał się stać sam królem. W r. 1885
CJtrzynUll od parlamentu beł{djslriegc upoważnienie na przyjęcie godności '.róla Kongo. tadne fanfary, ani wystrzały armatnie
nie obwieścily jego narodzin. A mimo to
z~obyla l!elpja posi(rrlło~ć, która iest 80 ra;-.y
wlęlrsza Jak sama maCIerz i stanowi jf'aną
::: podstaw bogactwa Belgji.

ł
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Łącznie z dewaluacją wydano za·
rZf)rlzenia o przeliczeniu zobowią.7ań.
opiowaiący!'h w walutach za~tanirz
nych na /?ulrleny /?(lań",lde. Ale wie.
rzycie~e
zagranlc?ni nie zamierzaią
ponosIć strat
na "kutt'k obniżenia
warto~ci l?ulclE'na. Nie chcą. pr7:vimownć naleznośri w ~ulrlellach. którVl'b
wartość pOl:a Gdallskiem
jest żarina
Na tern tle dochorlzi rlo procetoów. St;ldy b~rlQ. musia!y umać słuszne prawa
wierzycieli. Gfłańs7czanle zapla!'/). koszty. długi ich za~ wober mniefs7Yf'h
zarohków bQdlJ. uciążliwsze i będą

jechać obecnie nie może. PrzybywajlJ.cy przekonujlJ. się szybkO, że zwyżka
cen przedraża pobyt w letni81wch
gdańskich. Wobec tego, że premja wa.Iloryzacyjna i na tym odcinku przestajł! działać, prysły też i nadzieje na dopływ do Gdańska pieniędzy ze wzmozonego ruchu turystycznego.
Wysychają. strumienie, które Gdań
skowi przynosiły SOki, bez których żyć
on nie może.

von Danzig". Je~t bowiem w GdańSKU
tajemllicę. poliszynela. że odpływ dewiz trwa w dalszym cifłgu Pozycja zaś
zapasu dewiz w bilansie "Bank von
Oanzig". oglos?onym na koniec czerwca, została "ufl'yzowana" pewą pornoclJ. z Niemi<.>c. "Zastrzyk". dany Gdań
~kowi przez Berlin jak wtajemniczeni twierdz~ - ma WYllosić równowarto~ć ł mil;onów Ilulc'lenów.
Duże nadzieje
przywiązywano
w
Gdańsku do zwiQks1.enta się rucllu turystycznego. Ale z Niemiec nikt przy-

nie kupować ubrania przez
Ale żyć trzeba codziennie.
Zapowiadano. że mog-ą zwyżkować ceny towar'ów sprowa:izanych. ale w
ż~dnym wyparlku nie pOdniesie się pozIOm kosztów utrzymania. Tern U7.asadniano zakaz podwyższania zarobków. Życie jednak złamało zapewnienia i wszelkie zakazy. Niema dnia.
aby nie ogłaszano .. zezwolenia"
na
podw yższen ie ceny za ten czy inny artykuł. Podrożało wszystko .. Już tylko
bilety tramwa:owe sprzedaje się· po
dawni~iszych cE>nach". iak przyznała
ostatnIo nawet .. Franktul'ter Zeitung-"
Szary człowiek w Gdańsku 7.. n a la71 ",je
w tern polożeniu. że dewaluacja stała
się dla nie~o jak się ogólnie mówi
- obniżką. zarobków o 60 procent.

wzrastały.

.

chyli sIę ku ;dołowi mimo zastrzyków

Dewaluacja

Można
cały rok

=

Piosttinka: Nie nauczy}sie

porządku.

trze~a b~dzie zabrać. s.i~

8.0 milionowy deficyt

~a l kICał·tal b.
DE'waluada się nie urlala Gl1rl~no·
wi /?dańsk('imu ~roziło stoc7enle się w
no'chody bUdżeto~'~ w 3-1~ miesiącu ropr7.pnaś~.
Chwycono się rarlvkalnee-o ku budżetowego 193536. n WIęC \\ czerwcu
śr?rika.. przymu!lowe! e:otopoc'larki d~.I~· b. wynosiły łącznie 145.1 milj. zł., były
wI~o~vel KonsE'kw,:nr 1e tpj ?perarif ~~
więc 0.10.1) milj. zł. wyższe niż w czerwcU
stra!'zne. Port ~dantokl zamIera. Apr()- 1934 r. (o ile liczyć .ochody z czerwca r.

J', bud~etoweu()

do roz~i

ub. bez. w'pływów z pożyczki na,rodowej).
Wydat]u bu ~A.owe wyniosły w czerwcu
r. b. 181,2 mil]. zł., pl'zyczem w łącznej sumie \vydatków figur<a. wydatki na bsJuI gę długów w wysokoścl 1G,9 milj. ZJł. W ten
i
__ • . . ±!!&S.
sposób niedobór ł··-1żeto\vy wyniósł w
Będę kosił rzepak, kartoflane łęty,
Powiedzcie somsiedzie, powiedzcie co C:Z6'rwcu r. b. 36,1 milj. zł.
bom biedny j goły, jak turecki święty.
żywo,
Dochody]:; dżetowe w okre1:'ie k.viecieńi
kaj iść, w którą. stronę J rozpocz~ć
czerwiec r. b.• a więc t cią;;U pierwszego
Bł8Żek o dś plewu e:
.
. . ?l
kwartału
roku bud;~etowego 1935/36. wyzmwll.
Beły kiedyś bro3'i, beły tłuste woły.
Blażek
niosły 463,0 milj. zł wobec 437,0 milj. zł w
beły i po żniwach pełniuśkie stodoły.
Jak rozpocząć, to od zaraz
analogicznym okresie r. ub. (zeszłoroczne
Przeminęło dobro, het po świecie całym
i na wszystkich polach naraz!
dochody liczone bez wpływów z pożyczki
teroj ino nama puste łby ostały I.Polach: Łodzi, Wilna. Lwowa
narodowej).
W szczególności wz.rósł wpływ
Wzeszło słonko, wzeszło, wyschła rani Warszawy i Krakowa,
z danin publicznych z 228,Z milj. zł do
na rosa,
CzęstQchowy i PQznania,
232.7 milj. zł oraz wpływ z monopolów rozwiało się wszystko, jak dym z .pawszędzie, gdzie plon do zebrania.
z 148,6 milj. zł w I kwa,rtale r. ub. do 154,8
pierosa.
Dość płakania, narzekania
Kużden łazi smutny, kuźden przygnę
milj Z'ł w I kwartale r. b.
na chwast, co się wokół nleni.
biony,
ześwa kosy w łapy wzieni,
Wyda;tki budżetowe za r kwartał b. r.
bo w Polsce tańcują Żydy imasony.
to będziewa ostro cięli
budżetQowego wyni()Sły w sumie 543,3 ml1j.
Klepią chłopy kosy. nie do swego
zachwaszczoną bujną niwę,
zł. Niedobór zatem z.a I kwartal b. r. budże
żniwa,
pełną zielska. te pokrzywę
to>wego wyniósł 80,3 mi!j. zł
a wokół się pleni zachwaszczona niwa...
i rzucimy se pod nogi
Nama dziś nie tr.zeba biadać nad swym
one chwasty, one głogi...
losem,
Wysierzemy równo, gładko
Krótkie informacje gospodarcze
ino na te niwe, czas naklepać kose..
Twą złR niwę, Polsko, Matko!
Jak
wysieczem
do
drabinki,
- W czerwcu b. r we "oza wska giełfla
Chwyta swą kosę i klepie ją z głuchą
przyjdziem do cię na dożynki!
pIeniężna dokona la 30H,Q traDBakcyj
na
zaciętością. Ode wsi słychać to samo.
"urnę 47.288.5 tys. zł.
Przy,idziem
my.
co
siejem,
orzn
l
Blażek osadza c;wę kosę.
WchodZI!
- W SOBnowcu utworzona nę-dzie mIejprzyjdziem z chwastem. nie ze
chłopi z tak samo oprawionemi koska kasa koruunalna. Kapit'1.; zaklaJowy
Patrzqc dziś na nielcol:czqce się tran
zbożem!..
kasy wynosić będZIe 60 tys. d
sporty wojsha włoshiego, l.tóre ciqgną TJrze;:;;
sami.
Przyjdziem do cię się użalić
- Rokowania handlowe fr'lncusko _ hl. k?~ł Su,esk.i na plac bOjll. warto przypomChłopi śpiewaJę.:
i chwast podły w ogniu spalić'
szpllńskie doe:Lły uo martwegd rJUnk:u i zoo
n,ec sobIe, ze bywały ~zasy, kiedy zdobyw(IKosy naklepane. mocno ob!'adzone;
3tały zeI'Vlane.. Wobec tego '.>·1 Il h m . to· no ziemię w A/ryce innemi spos~baml: Hi,.
Chłopi zabierają się do odejścia...
powiedZCIe :;olll::'~v":iie, t.ni Hć. w która
wary obu ~ raJów podle.~ają cleniu. wt:Jlug 'to~ja d~ wy,ro.lc. które z metod polit)ki ho,u'oD'l71
(Cię.g dalszy następ!)
eta\vek talY ty genel·alnJJ.
'lonJa~neJ dalą lep!Jzy w;:nilc_

~

ORĘDOWNtK, nlęd,tela, dnia H lipca 1935 . ~
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W roku 1855 na polacb bitwy pod
SBwa.stopolem umiera C i ężko ranny
P1lU<OWllik de Maldr~e. Na. krótko
przed śmiercią poleca on kapitanowi
armjj· francuskiej Malory. aby zaopiekowaŁ się Zofją Sterow.. iią, kobIetą.

którą

kochał

ara?;

dZie.:>ięcioletnim

synkiem pułkownika, pozj'~tającym we
FrancjI. Dla materialr.ego labezpieczenia p!,zy.szłości drogich mil osób puł
kownik Maldree powieru kapitanowi
t~jflmnicQ. depozytu, który
zna.jduje
Sl~ w pOSiadaniu panI Stt'fowskulJ.
Po śmierci pulkown'ka k!tpitan
Malory, ogarnięty tądzą posiadanIa
tak ~nacznego majątku. d Jpuszcza 8ię
potwornej zbrodni. Ukrajtłozy potrzeb·
ne dokumenty podpaja w 'lecy dwor, w
którYm mieszka Zofja St ....Ow$ka. Po
'P01wrocie do Francji zbrodnian usuwa
z tego świata notarjusza Rub~ntala
oraz marynana Uucaille 't, k~6rzy byU
bezpośrednio zainteresowani w całej
sprawie. Po wielu llatach Malory. te,
~ując na tak potwornie z_h bytym ma·
Jątku. dorobił się ogromnej fortuny I
Ilmienlł nazwisko. O(Hł\d nazywa slf!
b8il'onem de Brueour!.. Z8~ywająe bogactw, nigdzie jednak nie flla. spvkoju
Wszędzie ścigają go k'rw&we widma
pomordowanych ofiar. Tymcta,&em
córka barona, piękna Renat.a zakochuje się w Danielu de Maldree, który jeet
synem pułkownika, zm II łego JJned
laty pod Sewastopolem. BNcourt knu-

Je

~OWI\ z.brodnlę,

_ Przeciwniel Przeciwnie _ !lawo.

łał Brucourt. którego te słowa powró.

Ciły do rzeC'zywistości. - Jesteś pan
brabilł de Ma.lclree. Siadaj p&n, pro.
szę...

Daniel usiadł.
Brucourt zaję.} naprzeC'lw nIego
miejsce w cienIu.
. Obawiał sil). aby ro:e:mawłajlłCY nfe
domyślił się z gry jego fizjognomj!. na
lakle tortury był wystawiony w tej
chwili.
_ A więc pa.n wio O CltJu mojego
tu przybycia?
_ Renata objaśniła. mfo jut w tym
wąlędzie. Pan kOChu1: mojo córk"
.. ~ Tak panie.
.
_ I ona koehl'l. pana 'W1;ajemńteT
_ Wszakże mówiła. panu.
. _ ObowiQ;zana była mi to powie.
dzieć i właśnie wskutek tego Wyzna.nla, nie mam zamiaru tamowae jej
szc?;eścia., nie odmawiam panu jej rę~i.

_ O dzięki ci. dzi~k.U _
zawołał
Daniel z zapałem,
_ pan wies2: zapewne,
Renata
jest moją jedyną. spadkObierczynią? _
mówił dalej baron. _ Nie mam więcej
dzieci. Matka jej umarła., na nią. więc
tJrzechodzi cały mają.tek. Tymczasowo
przeznaczam jej posagu...
Daniel przerwał mu.
_ przez litość, panie _ nekł głoseJn smutnym ...... nie mów pan tego,
nie nabrawszy wpierw przekonania., że
miłość, napełniają.ca moje serce, jest
8~lachetną, gorącą. i bezinteresowną.
_ O tem. nie wę.tpiłePl ani na

ze

ehwilę.

_ Objaśniając mię o ma.jątku, jaki
ma. odziedziczyć panna, de Brucour~ w
spos6b bardzo bolesny przypomina.s1.
nit pan, ze jestem biedny, że nłczem
nie rozporządzam. Mój ojciec był boga.
tym.• panIe.,.
_ Rzeczywiście
odpowiedział
Brucourt _ jakkolwiek mało znałem
ojca pan~ słyszałem dużo o nim;
byłem żołnierzem i on także. są.dziłem
?łatam, Że pozostawił panu mają.tek.
_ 1'0 prawda. Ale wypadek tajem,.
nlczy, straszny, towarzyszący jego
śmierci, przyczynił się do zniknięcia
eałęj fortuny. Od razu zostałem siero-tą" biednym i byłbym umarł z nędzy,
gdyby nie dzielny żołnierz. który slużąo wiernie krajowi i memu ojou,
wziął mię pod swoją opiekę, wychował i kształcił, aż do cl1wUi mojej pełnoletności.

_ O jakim mówi!!z pa.n wypadku?
_ znpytał Brucourt, który chciał się
przekonać, co o zbrodni wIedział i jak'
się na nię. zapatrYwa.ł syn pierwszej
jego oftary.
_ Majątek mego ojca znajdował
się w rękach l,obtety, z która. miał 0żenić się i która tei towarzys1.yła lnu
aż do Krymu. Byłem jej polecony. Ale
nazajutrz po śmierci me~o ojea. dom,
w kt6rym mieszkała. spalił się i ona z
nim razem.. Papiery, sto,. nowłtłM tyt.uły przypadaję.cego na n'\nle m~ą,tk.u.
tyęl sposobem prze'Padły.

_ __ Za.p$wDe

był!;

~

do.k!.J.meDąa

lttóre moinaby odzyskać, gdYby zna.- Od !ołniena. o kt6rym. WSPOlllllad si~ łcb wykaz.
nałem przed chwilą. ...
- Wykaz ten istniał rzeczYwiście.
- Czy żyje jeszczeT
Jak się zdaje miał go notarjusz z Ha.
- On właśnie zastępuje mf ojca.
wru. Lecz fatalnym Zbiegiem okolicz- Tu mi towarzyszył i czeka. na chwilę,
ności i ten biedny człowiek uległ nie~
kiedy mógłby być panu przedstawioszczęściu, bo utonął, a pomiędzy pozonym. Nazywa się Żabin, był sierŻa.n
stałością. notarjusza,
nie znaleziono tem.
nawet śladu jaJdchbądt papierów.
Oblicze pana de Brueourt powlekła.
- A to istotnie okropne nieszcz~ bladość śmiertelna..
śc\el ...... rzekł Brucourt. No, ale to nie
Ale, Daniel tego nfe S])<»!trzegl
nie znaczy, moja córka jest dość boga.- i podniósłszy się - zawołał na Ża.bi·
tlł i niczego wam nfe zbraknie.
na, przechadzającegQ się w parklL
- Są.dzę przecież. że jesteś pan
Na glos Daniela., sieriant OOWl"ÓcU
P1'71ekonany. iż ~ocham córkę pańską się·
dla niej samej, a. nie dla maję.tku, jaki
Ujrzawszy mlodzieńca, szybk~ podposiądzie.
szedł lm niemu.
...... Pańskt ojcłee słUŻYł w wojsku,
- Co sobie życzysz? ...... rzekł.
zasłużył postępowaniem swojem na
_. Masz przedstawić się baronowi
imię dzielnego, honorowego żołnierza.
de Brucourt. Właśnie czeka.
Syn takiego ojca nie może k;tzić jego
Sierżant spojrzał szybko po sobie.
pamięci.
- Surdut czarny. zapięty PO szyję
Daniel słyszę.e 'Pochwało. oddanQ. ł medal za kampanję krymską., 1f1.wie~
życiu ukochanego ojca., ezuł łzy w 0- szony na jego piersiach, nadawał mu
czach.
prawdzlwio marsową poatawę.
Nagle nowe pytanie znalazło się na
- Skoro się przekona. ów pan baustach pana de Brucourt,
ron, że nie należę dO ję~o sfery, kto
- Jakim sposobem dowiedział sfę wie. czy mnie nie przyjmie z lekcewapan o istnieniu tego maję.tku i o tytu- żeniem.
łach stanowlłcych pański spadek?

Zbrodniarz igra z ogniem
tak jak i poprzedniej, podlega. ha.lucynacjom.
Wiedział t to, o czam mu lokaj po
kilka razy powtarzał. że często wc
śnie wymawiał wyrazy i fra.zezy d~iwnego znaczenia..
.
- Jeżeli Żabin usłyszy je kiedykolwiek, odgadnie chyba, że w tem
wszystldem jest coś podejrzanego.
Takie myśli przebiegały po głowie
barona. w chwili, kiedy był zmuszony
odpowiadać dwom przybyszom. mocno
Zdziwionym jego roztargnieniem_
- Być może, że się trwożę Bóg wie
czego. Muszę zbadać, czy ten przeklęty
żołnierz istotnie domyśla się, że spelniono jal<~ zbro.dnię.
_.
W tym też oelu pan de Brucourt
zapy.tał iabina.:..
śmiechem.
- Pan byłeś bardzo pnywiQ.Zany
Poczem wYcią.gnął reke do tabina., do pułkownika Maldree'l
który ją. uścisnę,ł, zddwiony. te była
- Służyłem pIętnaście lat pod jego
zimna jak lód.
.
rozkazami·; piętnaście lat zaszczyca!
-,.. Rzeczywiście - nekł do siebie mię swo;em zaufaniem. Nawet w dniu
po raz drugi - temu mało jui bra,. poprzedzającym śmIerć, opowiedział
kuje.
mi ostatnią swoją wolę, pQlecają,c moBrucottrt czynłł nadludzkie '"-'rsił- jej opiece syna, który prawdopodobnie
kl. aby okazać się spokojnym, był jed- mial wkrótce zostać sierota.. Z tego
nak pod wpływem niewypowiedziane- wszystkiego możesz pan łatwo domygo wycieńczenia moralnego.
ślić się, czy byłem do niego przywieOd chwtli. jak został .zbrodnła.rzem, zany lub nie.
nie minęło prawie jednego dnia, jed- I przywiązanie to następnie przenej godziny. żeby nie musiał myśleć o niosłeś pan na jego syna..
swojej zbrodnI.
Było to moim obowię.zkiem,
Ale też i każdy dziefl O włele który z tern więk!Szą. sumienności, po-zmniejszał uczucia obawy.
stanowiłem wykonać, że Daniel. utra~
Już wcale nie troszczył się, że może ciwszy majl}tek, stal Uli się tysiąc ra~
być odkryty i zdemaskowany, gdy oto zy dl'oźSZy.
niespodzianie los fatalny rzucił go
- Wypadkowi bardzo azczeg61ne
między tych, którym najwięeej zależ lir towarzyszYły olmliczności - rzekł Bruło na. wykryciu prawdy,
cu,ort, chcąc sklonić dO' większego wySyn jednej ~ jego ofiar zapukał do lania się Zabina, aby tym spo!:!obem
jegQ domu t poczytywał sobie za za- poznać jego naj skrytsze myśli.
szczyt z!tliczenia się do grona rodziny,
- Dziwna fatalność wmieszała. się
Sieriant, dawny, p'o ufny powiemilt we wszystko. Jej to przypisać należy,
pułkownn~a, <le Maldree. o którym są- żem został ciężko ranny, w cbwili, kledził, te jut dawno umarł, zjawił się dy mię pułkownik nnjbard~iej potrzerównie
nagle
z Da- bował. Skutkiern te'w
nie mogłem Wy. l
. ł przed nim i wraz
ć
~
me em mIa mu towarzyszy codzien- konać powierzonej mi misji, to jest
nie w dalszem życiu.
nie mogłem udać si~ do osoby, która
Był to fakt dostateczny do rozwia- miała w swych rękach całą. fortunę
nia iluzyj, że ów wielki sekret, że owa pułkownika; nakoniec nie nlogłem otajemnica zbrodni, zostanie ukrytQ. debrać od niej potJ'zebnych papierów
na zawsze.
i udać się do Paryża.
W pierwszej chwili baron nadzwy- Któż to była owa. osoba,'
czajnie się przeraził, bo mówił prze- Nazywała się pani Zofja Sterowoież do siebie:
ska. Pułko,vni~ kochał ją. Przyrzekła,
Któ:l4 mógłby przenilmę.ć praw- mu swoją l'ękQ i ofiarowała się być
de? Ci, kł,órych zamordo\vałem: pani matką dla jego syna. Zginęła w czasie
Zofja, Rubental, BucailIe, już więcej tajemniczego pozaru.
mówić nie będą· Syn pułkownika wca.-- Czy pa.n je~teś pewnY, że ją znale nie zna przyczyny swojej ruiny. leziono bez :i:ycia?
Sierżat Żabin. jedyny depozytarjusz
- Odkr.yto f.r2:y spalone trupy w
tajem~icy pana de Maldree, jedyny dymią.cych zgliszczach domu. WladoczłOWIek, kt6ryby mógł wtem wszyst. mo, że mieszkała tam z dwoma służą.~
ktem domyślać się zbrodni, umarł od- cymi.
Niepodobna było rozpoznać
dawna.
rysów twarzy. Ale na ciele do nitd po.
Otóż omylił si~ najfataluiej, bo ,za- dobnem znaleziono suknie. jakie za~
bin żyje.
wsze nosiła.
Nietylko żyje, lecz wslmteK małżeń- I niewiadoma przyczyna. owego
stwa Daniela, będzie nieustannym to- pożaru?
warzyszem zbrodniarza j mordercy,
- Nie. Co do mnie. dowiedziałem
zbada go. pozną. i skoro kiedykolwiek się o wszy!!tkiem w !!ześć mie!'lięcy po
wyjdzie skarga. ~ ust Mnlorego. on z wypadkaeh. Ja sam w tym czasie znaj·ni()j skonnta, domyŚli slę wszyetkie-I dowalem się miQllr,y .i yciem a. śm.ie!'
8'0 l wyprowadzi z tego wnloski bar. cią, Byłoby ~atem za 'Późuo c2!yn\t jad~o dlań szkodliwe.
.
kiekolwiek poszuldwEtnia, tem więcej,
lmletłUł"t wied~ial. że katdej ł1oer. te wypadek. ten nie m;;! ~:4'~~_~.

Daniel z 2:abinem weszU do salonn.
Pan. de Brucourt siedział n~ poprzedDlo zajmowanem miejscu.
Twarz tylko barona llyła jeszcze
bardziej zmieniona.
- Oto człowiek. któremu brakuje
nie wiele do śmIerci ...... pomyŚlał Żabin za pierwszem spojrzeniem na. Brucourta'a.
- DanteJ wzłę.ł eferianta za rękę
1 poprowadził go do bt;l.rona..
- Panio baronie - rzekł - mam
zaszczyt przedstawić panu cdowieka,
który zastępował mi ojoa. Wszędzie
gdziekolwiek jęstem. traktuję. go na
równi ze mną·
Erucourt pnemn8'9,jQ.C .rmie1łl':anie;
'Ukłonił się z wysilonym na u.~tach u-
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STACJA TEI,El"ONÓW NA SZCZYCIE
N'AJWy:tSZEJ GóRY NA KAUKAZIE.
Elbrus. najwyŻBzV /lóTl3kl szczyt Kauka~u, jest właściwie wY!lastym wulkanem
I) wysokości 5.629 metrów. Elbrus był zawsze celem wyci eezek licznych turystów.
W tym roku. jak sądzą, wycieczki na
szczyt Rlłlru~;u zgromadzą okola 1.(){){) osób. żą.dnvch wrażeń i pięknych widoków.
Na górze będa, uetn\vi-ne w kilku plwktach stac':e telefoniczne, tal{. iż będzie
możliwe prowadzenie T'JZmów na wysokości 5.000 metrów
nad poziomem morza.
Spodziewają się, i1 to udogodnienie ścią
~nie większą IloM turystów i ułatwi jednocześnie prac~ ekspedycjom naukowrm.
CZYTANI!: PR~Y ZAMXNII;TYCH
OCZACH
Wiedza posuwa się w czasach ot>ŁaŁnich
bardzo wielkieml krokami i
napra wdę
istnieje obaw..;, czy człowiek nie powinien
oatrotniej nieco u1:ywa.e tych nieob1!czalnrch meraz wlaści waśCi natury, których
m6~lby nie ująć w swe ręce w spos6b
1.\ łaśc!wy, a w ten sposób m6g1yby mu one
przynieść niekiedy nawet szkod~ zamiast
dobrodziejstw.
Skierowanie natom.!ast
tych sil na. właści wą drog~, mote przekształcić i ulepszY~ stan jego posiadania.
W OEItatnich czasach pewien lekarz kana.dyjski 'Vynalazł spO€ób czytania przy oc~ach zamlHliętycb. Lekarz ten wychodZĄC
l; załotenia., te promienie
X pobudzają,
s:atkówkę ocznI\, zamkną.ł swego pacjenta.
wśród absolutnej ciemności na kwadraM.
pUS7;C?;ajao potem silny promień X przez
głowę jego, tworząc tern pęwne wra.tenie
światła w elatk6wce. Pr()mleń je6t ekiero\\8ny ku tubl", w któret głęb! kręci 6i~
kółko z wvrazaml utworzonemt z liter o·
łowianych. Podczas obrotu kół'ka pacjent
mote odczyta!! te wyrazy. oświetlone w ten
sposób . rzez promień X, mają.c nawet
zamknięte powjeki.. _. __,.... ___ _
TYL;KO 10 DNI MO!NA CHODZIe)
W SOWIECKICH BUTACH .
Redakcla. d~lennlka "Włeczami..]a M~
skwa" zorganizował" interesujĄcy konkurs
wytrzyma.lości obuwia sowi. łlckiego, -'
Ośmiu szewców eowleckich udało się pieszo Z M06kwy do Lt'"inll:radu. przebywają.c
odległość 735 km w 17 dni,
Podczas tego marszu jedna para obuwia znl$zczyła I!lę jut po prz,ebyc\u 100
km. Następne dwIe J'l0 200 km. Tylko dwie
pary obuwia wytrzymały cała trasę. Pi·
Brno zazn~eza, te DO przeIlczeniu prze~
cJętn& nom.1I. wytrzymałQŚci obuwia 60wieckiego wynoai od 60 do $() dnI.
KONKURS ~ :UXLADAN1A NlI:MOWLt;.
TOM PIELUSZEK
W Chicago odbył !!l~ orn1nalny konkurs o mistrzostwo w zakł.a1aniu dzieciom... pieluszek. Do zawodó·.\ tycb zgło
elło się 11 mamuś! jeden tatlł.
Owym jedynym okazem Inęt'kim, który
był :tresztl\ doayć n-~cznym w zakładaniu
pieluszek, był niejaki Herbert Beck. lat 28.
Zmienialon pieluszki na swej córe<.wzce, li·
czącej szeŚĆ tygodnL Jedn" zmiana z
mokrych na suehe pieluszki :eabierala mu
39 sekund czaeu.
Nie zdobył wpr<lwdzie pier"-j!lzęgo mIejsca., ale okazało się, te b~ł leJ)t'7ym od niejednej mamy z pośród tych. "tóre brały
udaiał w zawodach. Męska. J)'Ublic~ność
c'lu!ą. sIę tak dumną z tego sukcesu p.
Bocka., te urządziła natychm.ast koie-ktę
na. sa.li i wręczyła mu nagrod~ Pan Beck
byl do niedawna profeeorem matelll3tyki
i p$yohologji na kur&ach wychowawcz.ych.
PierwBze miejsce w zaWo,jach uję.Ja
pani Józefa Pieprznikowa.. która oltazała
si~ bardzo :zręczna, gdy! zm; ..nHa pieluszki na 6w~j jednomie.si~cznęJ córeczce w
pneciqgu Z9 sekund.
MASZYNA DO LIC~&NIA PSZCZÓL
~inistl;l'stwo rolnictwa.
Stanów Zjed~
noczonych zamówiło w biur}).. \vynalallk6w technloznych przyrząd Iwtomat) ezny
do sprawdzania, ilości p$3zczól w ulu. Ule,
w których dokonywane są ob ': czenia. zao..
patrzone zostały w tym celu w maleńkie
dr~wlczki. przez które przejść może tylkl)
jedna PISzczoła.. Zainstalowany w ulu aparat z rejootratorem automat5cznym po~
zwala na dokładne notow·nle
ilości
przechodzących przez drzwi CZ.Ki jlBzcz6:t
CZARY MVRZYlQ'SKIE.
Badaoz angielski d~. Kirk1and. który
pn;&~ wiele Illit podr6wwał P<> połudn!ow&j
Rodezji opiw!e świeto kilka tajemniczych
przygód z CMl)'o",,'nikami mUT'zyl'lsl\:lmi,
których mn6sltwo tyje w tym kraju. Kiedy
razu pewnego jednemu z tych cza.rownik6w :po:dM ręk'ł, oświadczył TtlU jego słu
żący. te musi umlt'\rać, gdy:!; ręl<a CUlrownika sprowadza śmier6. KirkIand zac·za,ł
dochodzić prawdy i stwierdził. że ci cza..rownicy istotnie zabijają ludzi w troJaki
spO€ób bez; utycia sity i ~waltu. Czal''Owuik
taki ofierze swej albo gwałtowniE! śoil'il\a
ręl{ę albo dmucha na nia,
albo wrel';zril'
laską dotyka rdzenia paciel'zoweg'O.· !vi u.
rzyni umleJ'aIł pod wpływem tej sugestJi
śmierci w ciągu dwóch do tJ"zech tygollnL
Następowały p()ratf11'lia. ld61'8 dały się je-dynł& ~pl'I)wa,d~ić do sug.;:,,,tJI. Takfch wy.
pa(U~6w

było

pod<JDnQ
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o2ydach, kłó'rzy zdoby'cze wiedzy ludzkiej przekuli wna1rzęd'zia śmierci

LloY'd Geor~e w swoich sbnnycli

'Pa.miętni.kach

wojennych (War Mem()irs) opowiada z r. 1915 taki szczegół,
ze. kie~y armja ang,ie.lska stanęła wobe<l
wlel!Gch
trudnoscl
amunicyjnych,
zwrocil się o radl~ do swego przyjaciela
mr. Scotta (redaktora ..Manchester
Guardiana"):

Profesor
z "ziemi

nadwiślańskiej"

"Wyjaśniłem

mu zagadnienie, które
jestem w poszukiwaniu jakieg.oś doskonałego chemika, zdolnego do rozwiązania tego zagad1nienia. Scott odoowiedzia.ł mi na
tQ: "Znam pewnego profesora chemji
Uniwersytetu w Manchester. kogoś bardzo odoowied1zialnego, który b~dzie gotów służyć r~ądowi. Trzeba panu wiedzieć, że jest urodzony w z i e m i
n ~ d w i ś l a ń s k i a j. nie jestem peWIen dokładnie W jakiej okolicY, Jego
nazwisko jest Weitzman",
. Rozchodziło się o spirytus drzewny
1 o aceton. ProfesoOr Weitzman. rodem
z Pińska, natychmiast zabrał się do pracy, w kilka miesię<ly armia. angielska
jut miała wszystko potrzebM. a nadto
i pierw.sze gazy, takie jak Nie-mcy. Jako
nagroda:dle1klaracja Balfoura i stałe poparcie przez Lloyd George'a dlla WSZystkich interesów rodaków WaitZmana.
W Niemczech p<>dobna rola dziejowa przypadła prof. Ha.bel'owi. Do nieI{O zwrócił się znów WaJter Rathenau.
Arm.ia niemiecka potrzebowała sal€try.
nitrogliceryny, nitrocellulo?<y. Glice-rynę otrzymywano z culuu, a cukier zasta,piono sacharynl\. Prof. Haber prowadził olbrzymie zakłady "Ba<lisch.e - Anilin - Soda - Wel"ke". gdzie owzymywanoO azot z powietrza i amoniak syntetvczny. Wraz więc zaczęto w lałJ.ora
torjach "Chęmic·znego Instytutu Wilhelmowsklego" w Berlinie badania nad
dootarc.z~niem afm,U potrzebnych ,S:U:
rowców chemicznych. NawQzy sztuczne dJla roJnietwa już były. PrQ{. Raber
pospieszył z ochotą ku pomocy W, RB.thena.ua. l d'ostarczył czegoś więcej, 8.
mianowicie gazów. Dwadzieścia. lat
temu najpierw w kwietniu. (71), potem
w I i p () u
debiutowały
gazy pod
Ypern. Padło odraw i3.000 żołnierzy
fxancuskich i angielski>ch. Głównie szły
w bó.i kombina>c.ie z chlorem w trze<lh
gatunkach zasadniczych: gazy drażnią
ce . .;lZy duszace i gazy przepalająca skórę i wvwołujaee gangrenę w ludzkiem
ciela. Nil debiut tych 'fazów na froncia wschodnim pod Lodzią. przyjechał
.am goenia.lny W:\ nalazcn. aby prz·yjrzeć
się działaniu z bUsI,a Opisuje to 7.: El
Z g ro z a, jeden z~ sztabowych oficerów prus.kich. Opis. tłumaczony na
polskie, jest W jednej publ.iJkaeH o ga..
za.ch.
~aprzl.\tało

mi

głowę, że

Emigracja lIemonicznego
cłlemika

Podczas gdy Auglja. ze IrtOlKr.otnym
PfQCentem oOpłaciła d:ług w<lzięcznośd
Prof. \Ve-itzmanoOwi, to jego wiedkiemu

Napisał

Adolf

współwyzna~y.

laureatowi
NQblll
(1919), za ten wspaniały wynalazek woJenny Niem-cy nie odpłaciły nlczem, a
Wprost wzeci wnie z nastaniem hitlerYzmu demo-nkznie genialnv chemik
musiał nawet emigrować i zl~oOrzknia
ty, opuszczony, zmarł w styczniU roku
19~ w Londynie wśród tych Anglików,
ktorvch tyle tysi~~y dzieki jego wynalazkowi przeniosło się- na drugi świat.
Otóż zarówno Weitzman, ja;k i Haber. mieli pre-k.ursora swego "w z i ero i n a d w i S l a ń s k i e j". tyjlko na
bardzo małą skalę.
Natrafiło się na niego pnvpa,dkowo
PIZY grzebaniu w źródłacb histoTYc-zDvch i oamietnihch, które maJa dać
oodstawv autentyczn<l<Ścl daa sztuki hi·
storycznei niżej podpisanego z wa.\k
wolnościowych Wie.lkopols:ki z r. 1848
p. t. "Gdzi.eś aż pOd Miłoslawiem".
~yd

Lippowlb:

ną

widowni

Tym prekursorem Haberą i Weltzmana okazał się niejaki .•• Lippowit!,
poprostu Lippo\\'itz.
..Rodzina wogóJe staTa. rozrodzona
licznie i po całym świecie rozfzueona.
Najsławnie.i$<zy 1est ehyba ten z licz~
nvch ane~dot wiedeńskie,g() humorysty
Roda - Roda uD i e s e r S c b e l m d e r
L i p p o w i t z". Równie znanym był
wYdawca i red/łJktor "N. Wiener JQu.r.
nalQ", Wogóle du.żo stosunkowo LipJ)Owitzów pęta się w prasie światowej
("Weltpresse"), O ile wiadomo aryjsldej gałęzi, czy też aryjskiej odmiaoy
tego nazwiska. niema. To też i nasz
Lippowitz, antv'Cypada Weitz.maJl!t i
Habera. zdaje się z Aryjezvkami nie
mfa.,l nM wspólnegQ. Świadczy O tem
zrel'>7.:ta. jegO niesłychana ru{~h1i wość,
rzutkość. pomysłowość, wreszcie jego•..
pla.itowO<1>"ć.

Z profesji był właściwIe, Ja.k to m6farmaceuta. I do tegO aż w Lesznie (Lissa). I do tego bardzo dawno.
bó""altu-rat sto lat temu. Ale ' żIiuilził
się ryciulo i apteka,rstwem i Le.sz.nem,
przeniósł się do Poznania i tu ..ebycił
się" (!zegQŚ bardzo nowego. nainowszegoO. W Paryżu zaczę.ły być bardzo modne świeżO przez chemika Daguerra robione obrazki z pomocą promieni słoń
ca. Założył więc w tak zwa.nym "OgrodZIe ŻychUńskiego" pierwszą pracow·
nię Q,aguerrotypowa.
(1841). Napnód
się to PoznaniakQ'ffi podobalo, ale z czasem pcblQdly, bo dlagerl'Otyp'Y nie nie
"upjęks~ały". J..4ippowitz ledwie wiązał
kouioo ! kOljcem i z POczątldem. A tu
wią,

nad<:hod1ii.ła właśnie .:Wiosna Narodów" t powstanie wielik opolskie jed1nQ
00 drugiem, w Berlinie "demonstracje
i konstvtucje". a od marca f. 1848 Polacy górą. Polacy w Berlinie na
rekach obnoszeni, a w Poznaniu od stóp
do głów uzbrojeni, no i niby "witaj j'Jtrz&nko swobody".

12 lip ca.
. Dl<1;czego tak pua"to w prasie o wizy.

Cle m~n.

Becka w Berlinie. Dlaczego
tylko do podania pfi.
cJalnego komunikatu berlińSkiego i na
tem koniec, Dziennikarze zagraniczni
w Berlinie oraz dziennil\arze njemiec~
cy znaleźli się w szczęśliwsze m położe
niu, aniżeli prasa polska: p. Beck bowiem przyjął ją w gmachu ambasady,. wypowiedział swoje uwagi, uprzednIO przygotowane, i cofnął się do innych pokoi, pOZ/łJstawiając na miejscu
~rasę, ~otujl;l-cą siQ do zarzucenia go
hcznoflll zapytaniami.
Prasa. polska nic sią nie dowiedzia~
la, nikt jej nIe zapraszał.
o~ramczono się

*

przyszły Sejm nie będzie
!;lposobności
wyst~pować

miał podaj
żądaniem
przedstawienia sytua.cji międzynaro
dowej szerszej opinjl publicznej. Już
dawne Sejmy musiały o to staczać

z

walkę.

Teraz będzie jeszcze trudniej.
Po maju punkt wyjścia zagadnień
zagranicznych tkwił w Belwederze. \V
jednym z wywiadów marsz. Piłsudski
wyraźr~ie Qlówił, że za,8tr~egl sobie kierownictwo sprawami międzyn.arodo
wę,mi 1 wojskowemi.
Po jego śmierci sytuacja. się nIe
zmieniła.
Je.go U1iejsce zajęło lwlegjllnl, litól"c stanowią: p. Prezydent, ge.
neralny inspektor ~l"mjt ora~ pr"emjlllf.

natUf.alniQ pny

ud~i~lę

ministra.

nie{y i zaczęła s-fę era ilizł1dcll represrl,

gwałtów, prześladowań i soJdates.ka.

I wtedy to na widownię dtiejQwą,
a raczei wyłazi. "d i e s e s
S c h e l m d e r L i P P o w i t z".
Zbańezywszy (splajtowany) na 00:0;
gerr()typach, zgłasza się ten typ .do komendanta Poznania "genera.ł porucz.nika" papy Steinaeckera z pewnym poWtelkopobcy Jankiele
mysłem. Papą ma instruk<:je z BerU"
IZ1'aelici. których wtedy w niektórych na, aby po sl\andalu z dewastacją Roga.miasteQzkaeh (Września, Swarzędz itP.) lina. dla uciszenia wzburzonej opinji
publi<:znej postępował z rewo]uejonibyło wenie sporo, :?iachowali się na po·
czatkIl ba.rd~ życzliwie i dla polskiej stami i ,.insurgentami" możliwie łagod
emancypa.cji przychylnie.
p r Q p o l~ nie. Zresztą nie ta.k dawno przecież, bo
n i S(l h. Wydali nawet odezwę-, obie~ 5 tygodni temu, jak omal przyjmował
defiladę Legjt studenokiej t byty~h
cująca wsp6lpracę i pomoc <lZ'ynna., Poprostu same Jankiela (Z "Pana Tadeu- więźniów :z Moabjtu. wkraczająeyeh do
sza") t Berki JoselowiC2łe, W przeciągu Poznacia.
,",~,~@
:pif'du tygodni atoli mocno się zIf11enlli
Rebeljanci
poszli
w
lasy_
I
"na dezawantaź". Pamiętni·karz. przeTymczasem jednak teraz,' w maj~
za<lne; pamięci orezes Szum.an, pisze na
Wypuszczem 2 więzień rebeljanci znówl
ten temat (str. 76):
"W młarę przecieź, jak sprawa reorga- z powrotem szli w lasy, b~czyll się w.
nizacji paczyć się zaczęła i przybierać kupy i zaczepiali po drogach i po miamniej korzystny dla Polal,ów obrót. Żydzi steczkach nielniec}w-żydowskicb now~
usuwać się zaczęli od wszelkiego współ
gwardję bezpieczeństwa, t. zn, freikoudziału, przechodząc na, stępnJe do obozu
ry, i raz po raz dawali Szwabom łu~
wyraźnych
przeciwników reorganizac,ji, nia. Jak tu ich odróżnić 'o d spokoJaż w kO!lcU oni głównymi stali się inicjanycb obywateli polskich, jak ich wyła.
torami demonstracyj ulicznych, kociej
muzyki, wypl'awione·j genorałowi Willi- pać, jak parszywe owce rewolucyjne
senowi i ohydnYCh scen obrzucania blo- oddzielić od łagodnych baranów?
tem i pluc-ia na bezbronnYcu więźniów,
I wtedy do komendanta twierdz1
którycł). od(lzlaly wojskowe, po rozbrojezgłasza się "d i e s e r S c b e l m d e Xl
niu l.u~ wzit;!ciu w niewolę, pobitych vo- L i p p o w i t. z".
wstallcow do Poznania przYPl'owaclza~ay,"
On jest chemik i on jest kepełe. on
zrobił wynalazek. Wynalazek jest pi~
Suro)Va krytyka
kielny, bo z kamienia piekielnego, t.a.taktyki I zraelilów
ki rozczyn. któt'ym będzie można pięt"
RÓwnie surowo t!llktyl,Q Izrae.1it6w nować jeńcom lewe ucho - i lewą. rę.
wobec po.}wDvwanyeh Polaków osadza kę. Lippowitz demonstruje, a gen&;
inny pamiętnikarz Wł. Trampczyńs.ki. rał Steinaecker wreszcie akceptuje. nie
bez moralnych restrykcyj, bo papa był
któTY pi"sze:
"Nad ranionymi pastw !li się żołnie z typu raczej Sabelschlepper, jak Lei..
'
rze pruscy. a szczególniej Żydzi z poObli- chenscbander und Sadist dazu.
Zaczyna się polowanie za jeńcami
skiego mi.a.steczl'a Wrześni'·,., Tożsamo
stwierdzaj.ą inni.
Ponieważ
gener.aJ i powsta(lcami, nie chcącymi wracać 00
Wil/isen. liberJaJista pl'zesll'anv !rył z domów. Goliło im się głowy do połO
BerEna do PoOzna,nia iako teor~artrza~ wy (wróciła taka moda .. sta'ropolska~
dziesięć lat temu). a potem wypalało
tor Wiel,koP<>lski w myM postulatów znaki,
a skutek był taki jak.. , po." gapOlskich i demokratycznych. przeto za- zach prof.
Sabera.
raz P<> klęskach Po.laków i upadku kur:Historyk C, Frankiewicz stwierdza.~
su liberalnego. a nawrocie do reakcyj,
..wskutek tego wypalania tworzyły się
cała furia, szowinjstÓw. junkrów. landrathów zw,r 6eila się przeciw gen. Willi- rany, które wobec braku opieki lek ar..
senOWL Urządzano przeciw niemu de- skiej przechodziły w gangrenę i powo,.;
dowały śmierć napiętnowanych".
:r
monstrade. pochod:\', wYldasza.no moz tym procederem nieludzkim
wy, {u'anżowan'O "kocie muzyki" pr'led musiało
zajść już dość daleko w następstwach,
Qkna.mi jego kwatery, Na czele tegO s!{oro arcybiskup Przy łuski w mamostal K a t z, starozarkonnik Katz. Wre- rjale - liście do ministra spraw we.szcie Wi1Ii~n został octlwołany i USIU- wnętrznych, hr. Schwerina, pisał:
\V tero gronie
zapadają decydują.ce uchwały i tu 1'0dzą. się wskazania dla ministra,
Podobnje, jak od maja, kwest je między
narodowe zostały wyęliminowane z
obrad rady ministrów, któl'a zajmuje
się raz jeden stroną. administracyjną.
tego resortu, mianowicie - ustaleniem
budżetu tego roinisterjum.

spraw zagranicznych.

Sejm ani Senat już nie pracuj/}. A.

Zdala od niepokoj6w.ojczyzny. Ce/jt\,l"'Z Abi·
syn.ii wysIał do Londynu dr. Marlina w
ważn e-j misii rl~·j}lomatyczne;. Dyplomata
8,bif< y ń ,,1,j
zah ral z wbą <;ZWÓI'Ke. swych
{}zj(.ej i P'J'2l(»S1!\ wl je w Lł)ll(!Yt1!(l nI!- cały
OUl-6 lllqJewneJ Sytuęęji W ~\bil!y~tji,.

Nowaczyński

*'

Będzie zatem w
dalszym cią.gu
trudno zorjentować się w zasa.dni.,

czych linjach polskiej polityki zagranicznej. Gdzieindziej jest ina.czej. Hitler kilkakrotnie zwoływał Reichstag,
żeby wypowiedzieć swe expose, Mussolini lubi przemawiać,
Litwinow
przemawia na kongresie.
Jak się będzie orjentowala opinja
ll8.tSza?

*'

Od pewnego 'czasu m'zędownie zp..
gadnienie paktu wschodniego przesta..ło istnieć. Zost.ało wykreślone ze slow·
nika polityczn€go. Nie słychać o nim
w ża"dnych komunikatach aui donie!iJ"eniach oficjalnYCh.
Tymczasem mówi o tern i sir Sa.
muel Hoare i premjer Laval i mjnil'ter Titulescu. który znajduje się dzisiaj na czarnej liście niektórych publ ieystów polskich, jal~kolwjel\ ktelil·
je polityką. zaprzy jaznionego państwa,
i wieJu innych.. A prasa. ;-:.agraniczna
utrzymuje, że o tej kwestji mówili nawet pp. Beck i Hitler.
W naszej terminologji oficjalnej to
~ag6.dntenie zo·stało skr€ślone. Dopiero z raCji mowy sir Hoare'a. która byw
ła ta i( 'ł n iespodzianką. do
naszej ofiw
cjalnej
polityki.
termin ~
"pa1d
wschodni" został znów ppwt6rzony,
Prawdopoclobtlie nie na długo.

WARSZAWJANIN.

występuje,

"Przybył gen&1'ał Pfael jako nowy zwlRl<
t!"ltun pokoju i organizator prowincji, RI
pie.rwszym jego czynem było l"OO'JSzerzenie
stanu obJętenia z miasta. na cala. prowin·

cję. Drugim czynem bY·l zupełnie nowY;
wYPaJl.a;zek: DWz.naczyć w boju pojm8Jnycll
Polaków na ucbu i ręku kaJmieniem pl..
kiElllnyJ:n•.. "
11
·1

~rąca

Lippowiłzai '-I
kilka tVlgodni. zanim ja;..
ki~ młody chemik polski wynalazł an"
tj,9-0tum na żrą.cą miksturę Li{}pOWltZa.
Jakle honorarjum judaszowskie d()O
stał poprzednik lIaberów i Weitzm~
nów za swoją. ciecz piekielną. i pal@.c~
niewiadomo, ale w każdym razie mugiało być wielkie, skoro w jakiś czas
potem założył pierwszą. znów fabryk Q
nawozów sztucznych, oczywiŚCie nie
tak genjalnym wynalazkiem wyd oby..
wanych, jak te Haberoskie, z powi&o
trza.
Że atoli m a. 1 e p a r t a i d ą. d (J
c z a r t a, więc i Lippowitz wyszedł tak
na nawozie, że wnet się znalazł pod
wozem, bo znów zbankrutował i gdzieś
- wogóle przepadł

mikstura

Upły' nęł()
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1[1!1~ Jlarlilleń wy orllY[
ukazaly się we wczorajszym Dzienniku .Ustaw

. \Va r s ~ a w a. (TeL wL)

I

W sobotę ,dowania_ z poprz,edniego

ukazał się "Dziennik Ustaw", w którym

miejsca zamieszkania. W spisie wyborców.zosta-

guje prawo wybierania o Senatu.

są

. . , . ..... włalize w celu zapewnie-;
Ida łe41I. ,,!·wa,aJę. prasę w przek~n~
nlU. iż d1:1eń święta narodowego mlDle
bez poważmejszych incydentów ..
•LEi Populaire" zwraca SIę do
swych czytelników z we_zwanie~~ za·
mieszczonem lIa najw idoczl1lejszem
miej,g~u,
na pierwszej stronie, którCo
ma brzmienie nas~pujące: Okażmy
się godnymi wolności, kt~rą. cbc~my utrzymać, oraz tych s\\obod, Jakle pragniemy. wywalczyć
,Le Peuple" zamieszcza wstępny
,
u
artykuł p.t. "Precz z prowokatorami.
"Le Jour" twierdzi, iż 14 lipca minie
w spokoju i godności.

\\ ymienione w. ,szczegółowe m zestawie-·
nfu, załączonem o - rozporządzenia: Obywatele •. majaey prawo wYbieriulia d()
Senatu z tytułu Ulsługi ooobistej bę-d~
wd-M?'nięci d() spisu.. jeżeli udowodnią.
że im to prawo przysłu~uje Obywatele mający prawo '\'\'''Ybierania z tytułu
Warszawa. (Tel. wI:) W piątek
z;t;,fania sa wciągnięci' dlo s,pisów z umin. Beck przyjął ambasadora Moltrzędu.
(w)
kego. Niemierki ambasador odwiedził
wicemini'stra Szembeka. (w)
odbędą się

w,Y'druko\Yano trzy rozporządzenia mi- ną umiesz~zeni. obywat~le. Rzpli~j,
ntstra sm'aw 'wewnętrznych z dnia którzy ukonczylI 24 lata zycla, ZamIen lipca, wydane na podstawie nowych szkują w gminie conajmniej od dnia,
ordynacyj wyborczych do Sejmu i Se- poprzedzającego dzielI zarządżenia wynatu.
borów. Osoby, zamieszkujące w dniu
- Pierwszy z nich zawiera regulamin zarządzenia wyborów na te,renie woldo z,gromac1lze nia okręgowego. Na pod- nego miasta Gdańska, będę. wciągnięte
sławie regulaminu wybory dlo z.gromado spisu wyborców w Gdyni.
dzenja okręgo\',;ego zarządzają wojewoOstatnie zarządzenie d()tyezy spiju
dowie i komisarz rządu na miasto \Va1'- wyborców do Se.natu. Spisy wyborców
szawę w ciągu 5 dni po zarządzeniu dlO Senatu wedłu.g tego roz,porząd.'zenia
łub
września
~vbor?w do Sej.m?-. Zarzą,dzenia wo- pr-<lwadzą, powiatowe władze adminiWar
s
z
a
w
a.
(Tel.
wI.)
W ponie,1ewodow będą. zawIerały oznaczenie or- strac-ii ogólnej. a w Warszawie komiganów, m.ających dokonać wyboru de- sarz rządu. Do spisu sę. wcię,gnięci oby- działek naj dalej . we wtorek" zostanie
legat6w do z-g-romadzenia, termin ze- watele, którym w przeddzień zarz.ądze ogłoszo~e rozporządzenie Prezydenta
brania się l,atdego z tych organów oraz nia wyborów do izb ustawodawczych RzpJitej o wyborach do Sejmu i Senatu. Przypadną one na 8 lub 15 wrzeokreślenię listy delegatów, ])I' zypad:aj.ą- służy prawo w~~bierania do Senatu
cych na. l\aŻ!dr organ.
Sz:koły. po l<;tórych ukończeniu przysłu- śnia. (w)
Wvr,)!y do z,gromadzenia okręgowe'
_ _ _ _ _...;.._ _ _ _-----~RQ' muszt\. być ukońCZOne nie później, jak
"W ~>() dni fJO zarz.adzeniu wyoorów.
. Organami, po""ołanem( do wyboru
del,eg-at-ó\V clo zgromadzenia okrę-gowe
s:-o. S1\-: rady izb rolniczych, rach 'p oOstre tm"cia w l-onie tej organi~cji Hsanacy,jneJ"
wiato\';e. plenarne zebrania lt.:by Przemysłowo - Handlo\\'ych i Izb RzemieślWar s z a w a. (Tel. wł.), W łonie Z. się na udział delegatów robotniczych
niczych, zebr.ania zarzą,dów podstawo- Z. Z. toczy się walka w sprawie st~n? w kolegjach wyborczych i to w O'krę
wych jed'no&tel; organizacyj zawo·do- wiska. _które ugrupowanie to zaJm1e gach wyborczych ważnych ze wzglę
'wY'Ch, zarz·ą.d~- ZI'Ze'3Z811. za.rząd~· orga.- podczas nadchodzących wyborów. Jed- dów narodowościowych, n. p. na G.
niz;acy.i kobiec:,,-ch. rad adwo!:;ac·kkh i ni z p. :\f01'aczewskim na czele wystę Sląsku.
21. bm. odbędzie się zebranie rady
no,arjalnych. :,enaly szkół al\fł.demic- pują przeciwko udziałowi w wybokich. w:>;.g-lę·d nie og61ne zehrania profe- rach. Drugi o-clła.rn z prezesem w ar- naczelnej, na którem .oba kierunki się
sorów tyCh ;::zkr'll.
szaw8kiej Rady Zawodowej, Gardec- zetrą. Nie jest wykluczone uE'unięde
DelegatpJl). do 7grommlue,nia okr-ę- kim na czele opowiada się za uclzia- się grupy zwolenników niewzięcia ugowego może być każdy obywatc'\ .Hze- łem. Do grupy Moraczewskiego należą działu ' w wyborach od współpracy dalczypospolit€\j hez T·óżlliey płci, który byli posłowie Pą.cze-k i Gawlic, gene- szej. (w)
przed dniem ogłoszenia wyhorów <10 ralny !'ckretarz Szuryk, podczas gdy
*
\" a 1" s z a w a. (Tel. \vl.) W kolach
SejIIIlI ul'ończył 24 lata i :mmieszkal posłowie Gdula, Malinowski, Tomaszconajmniej rok w okręgu wyborczym kiewicz nalE'żą do grupy Gardeckiego. politycznych mówi się, że b. marszałek
i nie jest pozbawiony ~' myśl art. 3
Gardecki prze\ddywany jest na po- Switalski nie obejmie żadnego stanoordynacji wyhorc;.:ej prawa wybierania sła robotniczego. Przeciwnicy udziałll wiska \V admini.stracji patlstwowej, a
do Sejmu.
Z. Z. Z. w wyboraCh gotowi są. zgodziĆ zostanie powołany do Senatu.
U~w~y ~~nów upm~ion~h ..n~__~_~_-______________---------~
do wyboru delegatów są ważne bez ...... ,M'. t . . ~AQI
w.zględu na ilość obecnych. Za wybranych na delegatów uważa się kand.r'i:latów, którzy w · gioso"'anhl otrŹyń{aIi
zwykłą· większość. JeoŻell pterwsz-e glosowani.e nie daje wyniku, wtedy zostaje zarządzone dl'U3'ie glosowanie
ściślejsze, które je-st ostatecznE'.
Przewodniczący organu, powolane\\- i e cI e 6. (PAT.) Dotychczas nie ściu. które pana dotknęło Niech Bóg
go do wybOI'U delega tów. przesyłają. ogJ0:-1Z01l0 Ul·zęclowe,go komunikatu o · pana pocieszy i powróci mu zdrowie.
niezwłocznie przewodniczącemu obwokata.strofie samochodowej kanclerza Proszf; przyjqć w mo.:em .i mej rodziny
dGwej kornisji wyborczej oraz okręgo Schuschnigga.
\Vedług
informacyj, imieuiu, zapewnienia gorąc.ego współ
wemU komIsarzowi wyborczemu od- nadchodZ1-1GYch z Linzu. kanclerz uda- czU;('[·a,"
pisy protokółu wyboru delegatów do wał się wraz z małżonką, synem i
\V i e d el'J. (PAT). Za samochodem
zgTom.adzenia okrQg'owego.
córką. 'na wypoczynek samnchoden?-.
kanc1'ena Schusclll1igga Jechał samoObecny regulamin stos.uje się także
Pani Schuschniggowa zmarła na chód z dwonia towarzyszącyIńi mu ona ąbs.zarze woj. Ślę.skiego ze zmiana- micjsl'i.1 katastrofy, I'alko-wicie zgnie- ficerami. Urząd kanclerski stwierdza.
mi, jakie w)'1ukają. z art. 94 ordynacji cio.na przez rozbit.y o drz·ewo sajnO- Że w raporcie złożonym natychmiast
wyborczej, a prż)r wyborach do Sejmu chód. Kanclerz ocalał niemal. cudem, przez tych dwu ofij::erów stwierdzono,
śll}skie~o ze . zmianami w)'~llikającenii
.W}l)~dł,śzy z samochodu ~a łąkę prz~z iż w danym razie miało . się do. czyniez art. 9:) ordynacji wyborczej.
ot'wór pozo:'!tały po drZWIczkach. kto- nia ' wyłQ.cznie z nieszczęśliwym ' wyOsobny artykuł postallawia., ·że je- re w.Yleciały:
-'
_
padkiem t że wykluczone !'1ą wszelkie
~eli w dni.u zarządzenia ' WY.bOl'Ó\V do
. Syn ' kanclerza: jest lekl(o ral,liony, inm;) przypuszczenia na temat katazgromadzenia okr~g~)\!'ego organ, po- córka kanclerza wyszła z katas'ti'ofy strofy.
wolany do wyboru dele~'at6w; jest roz- całO.. Stan 7.dro'0·ia sząfera 'h 'ardzo
W i e d e li., (PAT). - O g:Gdz. 16 · zebra._.. .'
.,
la. ~ię rada, Jll-inl~trów pot! przewodllicwiazan:v, wyboru "le legatów flokonvwa ci<>żki - .
"W i e d (Hl. (PAT.) "'iede'llskie Biu- l\"-em ministra. finansów dr. Burescha.
organ be-zpoś'l' e·dlnio wyż:óze.g'{} s topnia,
Uellwa 10110 tekst kondoleilcH dla' ka~
a grly nie jP:<t to możlhve, organ ·z:astęp. 1"0 KorespoI).'dencyjne doni:)si: .
czy. Odnosi ~if;' to także dQ miast War- Kanclerz Austrji dl'. Schll'Rchnigg uległ celrza ~cllUBc.hnjgga z powodu ttaw drodze ' na wypoczynek' pod ·Ebel~- gi"71W?"(\ zgonu· lego małż·onki.
szawy i Lodzi.
Ractjo austrjackie ogłosiło wiadoDrugie z,a,l'zą;dz€\nie dotyczy spisu bergiem w pObliżu Linzu ei'~żkie.ikamość o katastrofie; poczem za.wieszono
wyborców do· Sejmu. Na podstawie tastrofie samocbodowej.
Samochód kanclerza z nieznaych wszelkie przedstawienia o ·charakterze
. tego zal'ządzenia f<pisy wyborców do
Sejmu są sporządzane na podsta,vie dotychczas powodó'w, a prawdopodob- rozrywkowym.
nie wskutek nagłego zasłabnięcia szo_-_
l"ej~st.rów, prowa,dzollych przpz gminy.
Osoby, przybywając.e do gminy, zosta- fera który stracił panowanie nad wozem: uderzył w drzewo. Kan clerz wyną· wpisane do rejestru na podstawie
zameld·ow.ania w gminie oraz wymel- padłszy z samochodu, nie ądni6sł. obC1lłSÓW
rażell. ale uległ wstrzą,sowi nerwoweB e ~'l i n (Tel. · \VI.) W garnizonie
mu. Małżonka kallclerza została ' zabita., syn kancJ'erza ,i'est' lekko railiony. Blankenburg odbyła się dziś ni-ezwySzofer kanclerza odnióflł rany śmier kła Ul~Qczysto$ć zwolnienie pierwszych
nl;e~ ·
telne, urzędnik ' pol rcyjny, który towa- kompanij wojska niemieckiego do re~
zerwy. Odżyły w _ związk.u, z tem po raz
rzyszył kanclerzowi, jest lekko raniopmUegłości
ny. wychowawczyni dzieci kancleJ"za pierwszy znów P9 dwudziestu latach.
War fl z a w a. (PAT.)
Pl'·ezycle.nt nie odniosła. żadnych obrażeń_ Kanc- zwyczaje uroczystościowe i pochody
R P. wYRłal do prezydenta Stanów lerz znajdUje l"i~ w szpitalu w Linzu. rezerwy. Do kanclerza pierwsi r87e1'wiści niemieccy wysłali telegram d-dęk
Zjednoczonych Roosevelta depeszę n3Wiedeń. (PAT.) Według wi.adoczynny, że umożliwił im znów służbę
stępującPj treści:
mORci z Linzu, kanclerz Schuschnigg w wojsku dla chwały ojczyzny i jej
.,P~'o sz~ "Vaszę. El·sc() lellr';ę. aby z
przed dnie:Ol jut.rzejszym nie będzie obrony.
okazji I'oe;mjc~- niel)odleglośei Stanów
W uroczystościach w Blankenburg
ZjeclnoczoLJrch A. P_ zechciał przyjąć mógł opuścić szpitala. Ks. Starhemgorące i serr!N:zne życze}1ia
zarówno berg. wezwany z Włoch, obejmie za- . wzięła żywy udział miejscowa. ludode mnie, jali i od narodu polskiego, stępśtwo kanclerza .'lŻ do jego przyby- ność j władze,
cia. Wez",;ano również do stolicy baszcz\,śeia. ella \VasiH'j Ekseelencji i powiącego w .Karyntji mhlistra Fey'a.
myślności dla Wielkiego zaprzyjaźnio
B e r l i n. (PAT~ Poseł niemiecki
Paryżu
nego narodu."
p a ryż (P AT). Prasa zarówno pra ..
W odpowif'dzi Pan Prezydent R. P. w "Viednhi von Papen. który dziś rano
otrzymał
od prezydenta Roosevelta. odleciał z Wiednia do Berlina. otrzy- wicowa, jak I lewicowa. jest przepeł
mał przed. samym odlotem wiadomość
de-pe-szę na~t~pującej treści:
niona. wskazówka.mi', dotrczącemi ju.. Pragnę podziękować zarówno na· () st.rasznej katastrofie i natychmiast trzejszycll manifestacyj. W śród zamierodowi polskiemu, jak i Waszej Eks- wysłał oepeczf,' do kanclerza &.husc.h- szcr,anych na łamach dzienników arcelencji za serdeozne życzenia, wyra.- ni.gga. treści następują.oej:
tykułów i wezwań przewa.żają. jednak
. .,W chwili odjazdu do Berlina Qtrzy- . nawoływania do spokoju i utrzymania
żone z okazji rocznicy niepodległości
Stanów Zj,ednoczonych."
m~ję wJaoomoo(LowieI.ki.em meszczę- porzą,dku.
Ogłoszenia zarzę,dzeń, wy-

Wybory

. 8

Umin. Becka

15·

Ordery

lZZ. nie weźmie . udziału wwybora,h 1

Z ostatni:ej chwil'i" ',_

l ragedia kanclerza Austrii

Jak za d,awnvr.h, dobrych

Z p:uwodu rocznicy
St.anów Zjedn.

Dzisiaj w

War s z a w a. (Tel. wł.) Prezydent
Rzplitej nadał order orła białego prez.eso\vi rady ministrów W_ Sławkowi.
Jednocześnie Pan Prezydent nadał order Polski Odrodzonej kI. I: marszał
kom ostatnich izb ustawodawczych Wład.Raczkiewiczowi i dr, Kazimje~
rzowi Świtaiskiemu, b. premjerom:
Aleksandrowi Prys torowi i Januszowi
Jędrzejewiczowi,

przewodniczącemu

komissji konstytucyjnej Sejmu pro!.
'\Vacławowi Makowskiemu, referentowi ustawy konstytucyjnej Sejmu wicemal"szałkowi St. Carowi i referentowi
ustawy konstytucyjnej w Senacie sen.
Wojciechowi Rostworowskiemu.

W sprawie aplikantów
a~woka,ckich

·w a r s z a w a. (TeJ. wł.) Naczelna
Rada Adwokacka ustaliła. że podobnie jak .adwolmŁom. także aplikantom
adwokackim nie wolno łączyć praC'y
w adwol<;aturze z pracą w przemyśle i
handlu. Odpowierlnie przypomnienia
mają. wydać w tej sprawie rady ·adwokackie.
(w)

'Podd,aflY balfaninm
psych ;,atrvczfivm
War s z a w a.. (Tel. wł.) Na slm.·
tek starań obro.ny został porlrtnny badaniom psychjatrycznym zabójca naczelnika w ma~i!;'tracie warszawskim,
student Kujawski.
Umieszczono go w wydziale psychjatrycznym szpitala więzienne~o Iw
Grudzię.dzu.

(w)

o· us1~1·enie

.k'tmtr.abandv 'NtO;!ennei
. Was i y n g t o n (PAT). Sel<retarz
stanu HuI! 1<0nferował wrzoraj 7. nmbasanorami W Brytanji. Francji i
Włoch. Tematem konferencji. jak donos?,ą
z miarodajne~w źródła. była
próha ustalenia ewentualnej listy towa,r 6w . które byłyby clważane 7:a kontrabandę 'IV razie
wojny włosko-abi
syńskiej. Jeden z senatorów _ kompe·
teritnycb w kwestiach polityki zngraniCznej oświadczYł, że brak wyraźnych
dyspoz.vcyj w tej sprawie 'IV latach
1914--1916 krępował
silnie handel
morski Stanó,v Zj~dnoczonych i doprowadził do ic-h udziału w wo'nie.
Rząd Stanów Z'ednoczonych chr-iał
by zgórv ustalić listt;' to\varów. których nie wolno b~dzie dostart'z:::,ć st1'Onom wojującym.
Q.--

WkJlku
Rząd

słowa(h

Z·g Ol~Z!1 się na utworze
mandżul"skiC'h w C::haba -

'SRR. nic

nic konsulatów

rowBku i \Vladywostoku .

*

Zatonął nod Ting
Utonęło 100 oo6b.

Hai pal'owiec chillBki..

*

Pomiędzy St":1ami Z.i ednoczonemi a 80 zawarto umowę han,lIową.. lHl

\ v: -!.ta tlli

P( -:.;;Lawie której Sowiet" o5i<j,)'męly 5(1%
zniżki celnych od Stanó~ Z.iednoczonych .
q

...

...

W Butg-al'ji póln ocnej dał 5ię odczuć
wczoraj ",ilny wctrZ[(6 podziemny.
lO

*

..

Han, loplyw Yan::r-Tse-Kian~ wVlął.
0kołó 100 tys. osńb ZTIIłI(1,>:lo "mif'J'ć \1;_
l.ion domów woda zniosła. 'Woda komp!etnie ",.lała ulice H 'ukoli.

•

•

W klasvfikacji ogólnej biegu kolarskie,
. go Tour de France prowadzi naf'lal Belg
Maea W klasyfikacji międzynarodowej
prowadzi . BelBja"

Numer tGO

_

OnĘDOWNIK, ponletłzlałek, dnIa t5 lipca 1935 -

StrClna'
_ To byde musial aparat postow!ć n.
",poprzek, bo, ~a ~Iisze ,całego uśmIechu
pani dobrodzIkI Ole zml('szcze ...
Czuła para jest zdjęto. jak z krzyt~
Utrwalona zostala naj!'zczęśliwsza ChWlla w tyciu panny Ziuty,

•lAS'
Upnl w mieście jest taki, te ludzklp poJJI'zerhodZ\. SloI';em, wprost pal'zy.
zatem latem uciekamy z miasta, to
nie plzed I((lmolnikil'm , oni Irorzel le~ZC7.",
Felnvestratulcm, bo to daremny trud, CI
lln~ UH\ 5ze dogon 1& i wszt:dZle. Cł'\oćbvł
sie schowal IN lukiem tokiem mielsc'l n"
nasz\'ch lJół1\U lo('h ziemsk ich. Jedynl P
chyba w stratosferze by loby nieco spokoj·
niej .. ,
Wczas upalu natura· matka ciąlZnle
czł'1\vieka do lasu albo nad wodę.
Pu
slońce,
powietrze I !.'went ual ne milo~ne
upojenia, Wreszcie po tę wode. wZ!lIt:I'I·
niell IJrost na wÓdt:, Jak kto woli i jaK
lubi,

jęcie
Jeśli

Najtrlldniej w wyborze ,m a. bądi ('o
bClrlź, pan Winciol ck,
Gdyby był sa!łI.
puściłby sie niechvbnie w siną dał, alI!
tl! luba ~ hałaśliwa rłJdzinkll z krzykliwą
'''ikcią·malżonl,,, na czele, trzymają sie
Winciorka jak hieszcz<:ścle. Wyj{'l'hnli z
parasolami,
wózkarni.
pieluszłwrni
I
..!"znytknmi"
Nie(llllcj. jak dwa k 1'01, i 78
mia~lo. bo dzieciClt!,a kr'1.~'('zt\ na tem'tl
\\ iktll. a pani Winciorkowa mo słabe, acz
bart.lzo I:{rube noi:ti.
nozldadajll się nn wojskowe! der:, .. ,
obnażają jak najmniej cialo z sam!.'i przy·
zwoitości i opalają swoją anatomie po
pl'ZCZ wielldc. czarne parasole, Pon \Vindorek, zd IQ W3ZY z siebie ma n 'nnl'ke. SDtltCl'uj!.' w szell,ach, popija pi\\O i ohserwUJc małtonl\~. klóra oli czasu do czasu

przegrany nie z8uwniy wyratne~o sZ8t'h·
rajst wa par'l nel a, Ilonor lest honor i <!:Ił
ta.kie "szuwłowanhf' dostaje się równie

parknch
szelJt)',
znajdzie
turalnie

ł wsłuchiwał! się w Je~~ mllo'me
niby u'cll! knnnrka. 1\le~y zaŚ
sie artysta . fotogl'af. lo lut na·
i musoWo trzeba z siebie zroblł~

_ Panno I\undziu. jak pani uwatasz,
pójdziem dziś do wody popluskać się tro-

zdJ~cie,

szl(~?

- Jedną mnlą chwllet'Zkle - wola
artysta·folol:{l'af - jut sie r(lbi.
Czuła para sta le na baczoośt. nam!~t.
nie do sicbie przytulona no tłe Pyszllych
ruin zumko\\\'ch Panno Ziula wyltląda
juk malowanie (po ścianiel, .lepiej, nit
pl'zedwojenna bl\dźrobądi hr'ablna ...
- A zrób ją pan - wedłe mntnoścl tak. teby piegów Dle było zna~, dobra? -

honorowo butelką w alowę, aby dopiero
I:nzajutrz w pogolowiu odzyskat siły do
.. dalszej pracy".
Panna Zluta jest to wrt\\'ornll pani.
która, jeśli ma .. wychodne", to - ucho,
waj Bote ,- nie . poto, aby w wo(.I7.i!.' !Ię
plusknć,
na pIaty wyle~i\\'ać. lub inne
głupotki uPt':\wlać.
Z nowym .. nal'zt'czo·
nym" nade\\'szrstko łubi spacerować po

Z wlekow,

broił,

mchem

tasz _

konieczną potrzebę

z

maleństwll'

Pan A ntoni znowu~ Jest zwolennikiem
sportu wodnego. Jego ulubiona speci"l.
n()ść. to kojak. 8 druga specjalność to
panna Frania.
- Panna frania pozwoli dziś znowu~e
pokibotać się na kajaku? zugalluje I,ówal'zyszl'ę,

- Aaa, z panem Antonim zawsze. Pan
Antoni tak dobl'ze robi z wioslum, te pro·
Ho fJl'zyjernnie, Ja. co uo mnie, lublt: bar·
dw SZPOI'\ ilU wedzie. Il' I."ót dopier'o z la·
kicm rncetem
Podobn:ct teraz w!'z~'!St·
kic intełi~enci na wodzie pociąg odczuwajo i kajakamy kilometry odstawinjo,
- A jak te, rozumie się samo przez sie.
A jn t. jlannl\ f'ranil\ lobym I)ojechał nn
łen koniec świata,
1'al,a - te łak po·
wiem - intclil!entna osoba - spojrzał na·
miętnym wzrolliem.
Pojechali, Wpl'!lwdzle nie na koniee
świata. nie w ka~d~'m ra7.i!.' do Cichej, romantyczllej przystani, jak zawsze'M

nad wodą?
Poszli. używa li sobie, nie muzom, pł1~
wali no glębokości metra ...
_ Przy pływaniu gront to jest gront.
Tu sil' jeden n ie utopi, chcćby na uparteero - t\\ieJ'dzil pan Feliks i pływał na
"szelkie sposoby. kraulem, po "ozarku,
nn, I;I'zbi!.'cil' i bez trZlm~pia,.. ~ kiedy
ranna l\unuzin zap.ragnęła r6wn;i.e,t doką
zać sztuki. pływanlQ. jll~ ·,.tol(\r Maon" •
pol,aza la swoje stopy. pan' Fetiks zawolał
z zdziWIeniem:
'
- flany bo"'kl,., panno I{undzio. jakie
plInl masz ~il'ki duże. jakieś numer 4,.'),
niech mnie na~la woda zaleje. jeteli sie
IDylc. Toć słoń nic ma mniejszych.

wiejski

obrosłych gonttw,
i zmęc.:eny od jednej strony,
od frontu.

- rason rnson - szanowne państwo -za\\olal dYl'cklor orkiestry, nakręcj\\szy
gl'llmofon z nO\\'1\ płytl\, Bl'acl wo z miejsra l'u5zylo w tany i szum, nieledwie wicher poniósł sie dookola.
- A ino razem. a równo faktycznie.
Pan Florjan. z' cygareto w· z~bach. uchwycił wpól s~oją oblubienicę
o- nie1.miel'nt>j tu·zy i dalei z nią uwijać po wy.
bojach łączki pod cienistą łiP&. te at kurz
podniósł się. jakby uutobus przejechal w
l;ełnym ,;razie,
- Tyłko nj~ dreptat po odciskach. Pilnie Florjnn - jękllęła panno Walerja os
dansera - nie poto tu tern przyszla.
- I\nkot jestem. czy I."O? Nie \\ la1 pnni pode mnie I tl'zym pani nOlli od siebie.
- z.. ie tr'zeba znowut tak Z miejscn fre·
cbo\\'nie. bo sit' Wałcia pogniewa.
- Jut takI iezdem t.lmny drań - znnucił '" odpo\\ iedzi pan Florjan, a panna
Walcia uśm:echnela si~ czule i poblaWwie na znak, te wszystko jest w porz~lIku"

On, duma cIęgle I}:okolny l cichy,
tyla uni przeszło l DOCY j aż tyle -'r':oi?ń~3m uawne olł:otly go chwile
l kwiał;:w zmarłych powhdłe kielichy,
On, stOI cl:;rgle cichutko pod lasem;
śnl6g1 na g 'rach zmienlły się w rzeki,
otok ja!t r.takf pr2'e!ec1~ły wieki".
On trwa, jak gdyby powz1~ł rozbrat z czasem.
Gdy doń przechodzień zbł "kany zawita,
serce swe do ct:p podśc~elę mu nisko,
ręc:) wyci~, gnb i o nic nie spyta,
tylko pr::ytuIi l zrozumie wszystko.
Czas:m zapłacze nad lud:::kt:l n.l&:rol~,
gdy go jęk cicby z poi str::ecJty t!.c!ecf,
czatcm uśmiechnie, gdy rUI&fane l~rlecl
u stńp mu w trawic we~o~o swawol,Pr6~n(1<byś z n:.łejsc:l chc:al go ruszyć bracb on tak ukochał te pol:t i niwy,
jak bTat, jak ojcie-c, stlrdecznv przyjacIel.,.
Tu tyl!to żyjc i umrze szczęśliwy.

Wr(ol się tak w lerce ::ien!,i u!:o::haneJ,
co w pcc:lł1tnkach u sUp mu uw:s!a,
że gdybyś wyrwał z niej o~sz . . ,!c ć!:iany,
wnetby w tem miejscu stmga ltrwl wytrysk> ,

W tal,1 to r6tnorodn ... sposób bawili sf~
puza murami rozgrzanego mio5la,
szukajQc \\ecllulr s\\'e/!,o Il'ustu rozrywki i
zalj,owy łub względnei ci5zy, Jcdynie pan
Fon~io z ZOSia zostali w mieście i spę'1ziil
kilka godzin IV ,.. EspialIadzie" pod parasnlem On wypił OlIlIQ czarną i spalił kilknnaście .. Ilromali!,ów", ona zjadla z dWIl
funt.v lodów, a polem ogrzewała się wodq
cytryno\\ ą.
\Vszystko na tle przyrody i na tle miłudzie

Duma ko:c:i:lck rod lace:u, za r.eką,
mlło'nlo patny na roz~~a;te wioski,
czuwa nad nien;i ojcowsk., opiekł,
marszcząc brwi siwe od serdcc:z:ne'j troGkL
W wIeczór mu dąb-druh Si'cmrze dawne baśnj ~
(,0 wieży starej, pOChylonej ucha,
Hej! , " l!ziwy s:"epce - on sl'ltcha I słucha,
dohąd znu':'ony na chwilę nie 2~śnre,
"TIealniej" patrzą na świat pano\\'i~
I(urn Sznap"ik I I'orle!'zwa , J lila nlrh
świal jest pięlwy. o ile wydosldn& sif! po·
za ()hr~b ml!ll';ta chylkiem uciekłszy prz.. d
tonami Có~ to za roZk~L ~dy mo~ą ~
detchnl1ć. pOi!ucJać w IrÓjkę o doleltll\V(I '
ścinch, nalykać świe~ei!o PO\\ lell'7.a oczy,
\\'i~rie IVrnz :1., .. wódl,Q,
Świat staje !'if;
\\'Icd~' nie'~,I<o pl(~l,"y, ole motnll Ol>'
wiec\zipć wpl\.~1 I'óżowy,
No. i koJ"I"7.)I
sie z rCl!uly tell ptękny .. mujłurt" w." ko,

mj~urJa('ie.

tak'!
A czy panna I\undzia widziala ko-

goś robić

Nec mu na barki kładzie ciemne dłonie,
a g'rą gwbu.dy cze~~~c s:ebrne włosy.
Da twarz mu syplQ krorle słot1.kiej lOsy łęki go w cłepłe otulają wonie.
7.lllatwla

'

Pokaże pani. jak się robi nurka po.
ameryk'lńslm.
Jak kaczka.
_ A q}w.d kaczl,a VI ie, że robi po amerykań5ku?
To niby pod wodą pan uw-a'

Siedzi l duma, jak pie'gnym sędziwy,
po przyjściu z sinych i nbznanych dall
obok dzień letni przechodZi ospale,
pot ocierając z pod płowych zbói grzywy.

mi...

Czemut nie, od tego jest ponlekqcl

_

szepce dyskretnie na ucho artyście .. nn·
r'zeczdny",
.
- Na tyczen:e kłeJentów sle p~acu·
je, prosze pana. J czy z uśmiechem. czy
hez?
.
Ma~le rozumieć - bez - radośnie
wola panna Ziu\a.

~oś<3iółek
usiadł przy dro:lze stary
płaszcz ciemny lasu ma
pola szumiące chabrami

_

W~L

lt::ię!yc dOł!Infe daClln ~reb:em rog!w,
schodzą. 2 nb:raz': \'7 ś~ięci [ooc:zerniaU .. ,
Ido do ludd, ł!o w:osek w odc!dł,
a Chrystus złoty zasiada na progu.
K

łOŚCi."

T. Z, TIEn:"olES
I1ustrownl \Vit Gn węckł.

Gdy

Nr, 14'
DOBRZYI'lSIU

~~~."~~~~~~~~~~~~~~~y~~~~~~~~~~~~~~~~~~

500 skautów
Krn k 6 w, 13, 7, \V

pl~tek popolu-

dniu przybyło do l{rakowa 500 hal'cePan Hoch Wl1troba z przyjAcielem rzy węgierskich, Zatrzymali oni się na
Wip\\'i{,rl,!\ !'pr;dzall\ cale pra\\'l~ l'llo kilka godzin w I{ra!wwie w przejeiF71'\\ ażn ip ,.poś ród d I zew C'ę~lel A Itan ~,,,
,lzie na. zlot do Spały,
Ul/lO \\'rll'o~1 na, z~elonel tl'a~'(~, przy wt6,
Na. czele wycicczld węgierskich
IZf' slllwll,ów I Innych ra.l"I\irh rlllltlZąt Ił'
t ł b
,.
: . T L I
\V'
Aje nie ;:ipd/n bruZ\nnie, GrAjE! \.\ tp'ljłr lar,cerzy s a . p.em. er . e{y.
~i jetlen CZ\' 7pchcirm zllkl'apiaj&c katdo cioc7-kn została ~owitall.1l na dworcu
T.artie 1\'ldml ..<:1.ml'rl!'ulan:>n", 8 ~!''łj" przez Tow, PrzYJ. \Vęgler oraz prze:
,711') je ,mer... i"
ktlrl.allu 1I01)l',I\",
"'1"Óki ,,·jcoproz. KliDlcckicgo. Powitanie za-

P~erWSla

p. f.

węgierskich
kończYł hymn wQg!erski

[lmef[ilaólka fabryka Krawatów

tJ«r~w~t ~~I~~i"

i polski ode·

w Łodzi,
grany przez orkiestrę ko!e~o\Vą. NaslQpr.ie pochód rus7ył ulicami miasta
ul. Piotrkowska 145
Pocbóc1 ten przedstawiał się niezwykle
tel, ISO· 52,
bani n i ".
Ponad rirużynami harccr7.Y powiePoleC'a sołi(ln~' towaly niesione pr.ze7 . nkh ChOFf,lgwle o · 'Yar tkany na wlflRnyc-h 1\ al'~ztata('h:
barwach lIarodowy:ch, \V porze popo- Ząuać W~zt'dzle i zwracać uwagę
łuctniowej harcerze wf,lgierscy zwiedzi- I na znak fabryczny:
p U4'42
li I{rak?w.
o

a

.

!ilłrnfttt"

::;; OnF.DOWNt'K, poniedziałek, dnIa 15 Jlpca 1'J35

-
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polski len w·kaidYIR domu
Dwie oryginal'ne torby l'ninnl' odpowielinie do wszelkich letnich Buki(}oek.

Wyroby lniane mogę. i muszą znaw każdym domu. Płótno ludowe jest tanie, bo można je nabyć w cenie od zł 1 do zł 2,40 za metr; jest latwe do pran ia, bo prać je należy bez
żadnych proszków, w miękkiej wodzie
z mydłem, a po każdem praniu, maglow'aniu i prasowaniu nabiera poły
sku i staje się ładniejsze i milsze; jest
przyjemne w użyciu, chłodne, gładkie
i ze wszystkich tkanin może najwię
cej godne polecenia jako higjeniczne
do użytku osobistego i d:)mowego.
A pl'żytem płótno Iniańe jest modne
Moja płócien panuje od paru lat we
wszystkich kra;ach. mających u siebie
przemysł lniarski w. dużej, kulturze. Z
Paryża nadchodzą żurnale z sukniami
leźć się

płóciennemi.

wykończone

lnu a niezawodnie rozpowszechnienie
teg~ surowca w przemyśle tkacl,im bę
dzie coraz szersze, dzięki nowym pomysł()m tkania i barwienia.
.
.
Nawet w dobie kryzysu płotno Jest
dla nas dostępne i każda z na!' mQze
wyk()rz,-stać
naturalne iego zalety
przez nabywanie dla siebie i swego do.
mu wyrobów ze lnu rodzimego.
Szerokie zastosowanie
Jud()wych
wyr()bów lnianych ma dodatnie znaczenie nietvl,ko dlla naszych domów. ale
i dla 2'()spodarki narodowej
W~'roby
Imane. produkt całkowicie kral()\~Y,
pochodza z naiuboż.szvch stron kraJu..
w których bieda orzvbiera dLiś r~rmy
wpr03t niewiarvgodne. P()moc.a naJ?ardziej skuteczna dla ludności lest stałe
w\"k()rzvst,'wanie pracy jei rak przez
szerokie \\arstwv społeczeństwa.

krzyżyk 0-

wemi szlakami. Piękne sr.laczki o motywach polskich są. wykupywane pz>zez
cudzoziemców z naszych bazarów ludowych. bo nęcą. znawców swą odręb
nośnią i smakiem.
Tegoroczna moda upodobała sobie
samo.działy, tkane niezbyt gęsto z dość
grubej nici. które. choć cięższe. ale
mniej się gniotą. i są odpowiednie na
okrycia, dość luźne, bez żadnych przybrań poza dużemi drewnianemi guzikami. Z cienkiego rzadszego białego
lub szarego płótna noszone są suknie
i sukienki, bluzki sportowe i koszule
męskie, idealne na upały. Krój za ;vsze
spokojny, lin je ,proste bez strojnych
przybrań, jedynie szalik
z barwnej
materji lub krawat ze szlaczka ludowego; odpowiednia płÓCienna torebka składa się na całość ..
Na plaże i do uzdrowisk używane
są. większe torby płócienne z grubego
s2;arego płótna n~jrozmaitszych form
i wykończeń; służą one do noszenia
ksią.żek. robótek. śniadań.
ręczników
lub kostjumów ką.pielowych.
'Plótno znajduje coraz szersze za·
stosowanie.
D.o nakryć codziennych przyjmują
się skromne, ale mają,ce swój
niezaprzeczonyurok serwety i serwetki z
płótna
,samodziałowego,
przybrane
bardzo skromnem wyszyciem białem
lub kolorowem; brzegi zazwyczaj wykończone szydełkiem
lub dziergane.
Komplety z serwetek podłużnych, uży
wane do nakrycia zamiast dużych serwet i obrusów, są bardzo wygodne
i praktyczne.
, Prześcieradła z gęstego
płótna.
zszyte z dwóch szerokości ściegiem 0krętkowym, przetrwaJą dwa lub trzy
razy dłużej niż . prześcieradła baweł
niane. a są higjeniczniejsze i dobre do
prania. To samo wiemy o ręcznikach
i ścierkach w kuchn!.
Przy pracy nosimy płócienne fartuchy gosl'odarskie i ogrodowe, jednolite ubrania męskie warsztatowe; w
podróży mamy z płótna. worki do pościeli, pokrowce na wal izki, plecaki; w
ogrodzie parasole i leżaki: na werandach markizy; na letnisku meble skła
dane I werandowe. szafy z płótna, łóż
ka polowe, łóżka składane na krzyża
kach I na ławeczkach, a następnie
sienniki, chodniki, zasłony na okna,
rolety, siatkowe firanki, narzuty. ko·
tary, poduszki, pokrowce, pokrycia
na meble. A wkońcu niezbędne w lłaż
dem gospodarstwie woreczki na zapa-

LrJanv k<'l8tjum meretkowy - do niego
. odpo\', iednia torebka lniana.

--,

Usiłowane

samobó.istwo

P o z n ań, 13. 7. W ub sobotę '" godzinach południowych usił~wała p?pełnić samobó.istwo 32-letllla WalerJa
Pawlowska z Pab;anic. Desperatl<a w
zamiarze samob6jczyw nuciła się do
Lulany garnitur, ozdolJion Y frendzlą i mereżkq.
Warty, skąd ją wycłobył z narażeniem
sy śpiżarnlane i do pieczywa, torby do ł' nie i .tore~ki do składania. obuwIa Itd, własnego życia p. FrancIszc.k Szczybrudnej bielizny, worki z gęstego
\Vlele Jeszcze nasu \\ a SIę prze,lnllo- sia\{ z Pocztowego P. \V., ktore w tym
płótna do przechowania fu tel', kieszetów użytku osobistego i domowego Zl' właśnie czasie odbywalo strzelanie
ćwiczebne na SzellJ,gu.
Wpzwane przy~otowie pl'zewio7.ło
desneratkę do szpItala miejskiego Powól rozp~czliwego kroku nieznany.

Żydzi napadli· listonosza

Proces o n,apJad rabunkow y - Du:aJ Żydzi lła lawie
oskarilonyclt
Kra. li 6 w. 13. 7. Dnia 8 maja b. r. ny Eichwald. Oskarżony twierdzil.

caly Kraków został do głębi porusz(Iny wiadomością. o napad.zje rabunlwwym, dokonanym na listonosza. ~r , du dokonało dwóch Żydów, Dawid tai·
chenwald i Inn.el Sieuf-rid. Przyjechali
oni z Tarnowa w pierwszych dniach
maja z zamiarem zdobycia 'pieniędzy
przez popełnienie jakiegoś przestępstwa. Nocowali u SerIi Bleiberg, a w
dzieil wałęsali się po mieście. "polują.c" na listonosza pieniężnego.
Zauważywszy na ul. 8ła\vkowskiej
listonosza Francls2ka Be,wińskb€:o,
postanowili go napaść i ohrabować.
Bezwiński wszedł do kamienicy przy
ul. Sławkowskiej 14, gdzie miał wypłn.cić kwotę 100 złotYCh Wilhelmowl
Klausnero'l.·\-i, mieszkającemu na II
piętrze. Za listonOSzem poszedł pierwszy EichenwaJd, a za nim Siegfrid. \V
połowie drogi Eichwald zatrzymał sit:,
czekają,c na powrót listonosza.
}(jedy Berwiński wracał, napastnicy zapytali się go: "panie listonoszu,
gdzie tu mieszka ... (tu wymienili jakieś nazwisko). Obaj' Zydzi wydali się
listonoszowi podeirzanymi, to też 0parł się pl€:cami o ścianę a napastnikom polecił zwrócić się z zapytaniem
do dozorcy domu. W tym momencie
Eichwald ndeuył go bokserem w
szczękę, a następnie wymierzył
mu
drugi cios w czoło. Drugi napastnik,
Siegfl'id, zaczął go bić pięścią \V prawy
bok. Berwiński zaczął kt·zyczeć. bro·
niąc równocześnie tOl'by z pieniędzmi.
którą, bandyci chcieli wydrzeć. W tor·
bie znajdowało się H,OOO zlotych.
Na krzyk Bezwińskiego przybiegł z
pomocą Rlemens Bo~danowicz,
pracownik fryz;erski. oraz Franciszek
Międzik, właściciel restauracji,
zna.idujQicej się w tej samej kamienicy.
Obai obez,", ładnili Eichenwalda. tym-I
czasem jednak Siegfrid zdołał zbiec.
Aresztowano go na drugi dzień w Tarnawie.
W' sobotę. 13 b. m. obaj napa~tnicy
zasiedli na ławie oskarżonych przed
sądem przysięgłych w I{rakowie Trybunałowi przewodniczy s. o. dr. Frcy,
jako wotanci zasiadają s. o. dr. Zallp·
ski i s. o, dr Kurzer Oskarża prokuntor dr. Sławski. Eichwalna broni ad",.
dr, Adolf Pfeffer, Siegfrida adw. dr.
Mieczyslaw Rozwadowski i adw. dr.
Leon Motz.
.
.
Kra k 6 w. (Tel. wł.). Po oc1e7.yta.-

1niu aktu

oskarżenia zeznawał oskarżo-

Straszna

śmierć

umyslowochorej w p'Dml1en;ach

że
Z a w i e t' (' i e, 13. 7. _
Jak się
napadu dokonał z nędzy, chciał listo- ostatnio dowiadujemy, w zglis7.czacb
wemu wyrwać trochę pieniędzy z ręki
po wtorkowym olbrzymim pożarze we
Kiedy listowy ~aczął krzyczeć, osk ar- wsi Choroń gm. Poraj znaleziono naż.)\lY chctal uciec, lecz ~; ,:.: lIstowy zajutrz po ugaszeniu ognia, strasznie
rzuci! siQ za nim w pO~Oil i chwycił go zwęglone zwloki kohiety, poc7.ątkow()
za marynarkę. \Vtedy oskarżony. :,c'ąc nieznanego nazwiska.
Dochodzellia
5ię uwolnić uderzył listonosza bokse- policyjne stwierdziły. jednak. że zwlorem.
ki te należ~ do mieszkanki w~j ChoObrońca oskarżonego dr, Pleffer za- roń, niej. WJadysławyUrhanik (lat
pytu~e się oskarżonego, - o jego sta- 22), umysłowo chorej kaleki.
.
nie zdrowia. Osk. Eichwald odpowieUrhaniak.
nio mog-ąć
chod7.lć,
dział na to, że o~ciec jego jest umysł/)- podczas
pożaru
wyc7.oh:raJa
się
wo chory, a on sam miewał napady ze swego ploną.cego mie!'7.kanin i
epileptyczne. \Vobec tego obrońca sta- schroniła się w są.siednim domu. ktowił wniosek o wezwanie do rozprawy
ry jednak również uległ później noża
ble~lych spec·alistów. którzyby zbadarowi. wskutek czego nieR7.C7('śliwa
li stan umysłowy oskarżonego, i orze- kobieta poniosła straszną śmierć w
kli, czy jest on poczytalny.
płomienIach.
Trybunał po naradzie o~łosił uchwa- ""'!'!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!'!!"!'!'!!!!~'!'!!!!~~!:!'!!'!'!!!!'!'!!!!~!!!
łę. odracza:~cQ. rozpra,~'() celem zbada- ł
nia stanu umysłowego obu oskarżonn
nycll.
(m)
"
pu

",

Swój do swego

swoje"

Położyć 'kres

tym niemoralnvm stosunkom

"Rewizje osobiste" pracou'nlc cllr~eściJańsldcllf dol,onywadyrektor ów - Nowe skandale tv lód:~Idnt "Jł11101e • '''ort/ticie''

łłe ln·ze~ ~ydou:ski(Jt

Ł ó d ź, 13 lipca.
c.d kiJku dni sprawa rewizj:
osobistych młodYCh w .,Widzewskiej
Manufaktury",
dokonywana
przez
wyższych urzędników tejże firmy, nic
jest odosobn 1 onYD? wypad~iem. !'odobne wypadki panuJą. w WIelu mnych
przedsię~iarstw~ch..
.
.
Jnk Się dOWIadUjemy w Wielki!'.)
domu to,~ arowym ,,\Vhole - Worth",
mieszczącym się przy ul. Piotrowskiej
(róg Przejazdu) panowały stosunki zupełnie podobne.
Główny buchalter tej firmy Żyd
Mo:żesz poczynał sobie w stosunku do
licznie tam zatrudnionych, w charakterze ekspenjen tek chrześcijanek tak,
lak gdyby był conajmnie.i władcą Baremu Takie wypadki, jak zapraszanir
do gabinetu re8tauracY.inego z jen noczesnę. obietnicę.
pamiQtania o tem
przY awan~ach. rewidowanie prywatnoj koresponMncji eksprdjen~ek. f\r7.Y·
chodz~cej na adres firmy. wypłacani.

Głośna

zaliczek tylko po od\\ iedzinach uprzednich w prywatnym gabinecie, w
czasie których to odwiedzin działy się
rzeczy. o których nie możemy pi!;ać ze
względu na moralność publiczną.. napastowanie pracownic \\ odleglejszych
zakątkach budynków itp. są na
poJ·ZI~.dku dziennym. Również uży\'\ anie
\vobec pracownic najplug-awszych do.
wcipów i połajanek nie należy do
I·zadkoścl.

Eksred:E'ntki. które nic chclI si.f,' zgona takie traktowanie. sa Z\\ amiane. Dla pełnOŚCi obrazu należy dodać,
że warunki zarobkowe \V firmie n:~ .'q
nadzwyczaine i wynosza w w!~k~z(}sd
wypa dlków od 6 do 8 zł t ~'.~od n :O\'\"().
Ka7.dv sie doskonale orientuje. że Z3. ta~
klem wynagrodzeniem pracLlja :edynie
kobiety. zmu~zone ~iężka svtulłrja materialna do zarobkowania la tak nisk~
l'cn(' i przy takich warunkach moralnych•
dzić
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jesteś moję., ,moją.

na zawsze!

ubieraję.c ją w pla~z:pzyk j podając jej kapel uS'z.

5lz~nę.ł F1eelwo~

P-otem ' wcisnął ' w rt:kt;' pastora sute hon()rarjum za ' podj~tą.
i wyslZedI z ' mł9'tlą ŹOllQ.' na ulicę.
Gwiazdy świeciły ' jasno ponn4 nimi, a. morze tajemniczYm
szmere.m zapełniało powietrze.
'
Cóż ucz.ynił Guy Fleetwood? 05zukał i zdrndził MalwinęLoftus,
nIe myśl, że został mQżem ,Estery, zag,łuSlzala w nim wsze>lkie wyrzuty sumienia.
W milczeniu zapl"Owadzils\Vą ' młodą. żonę do hotelu obok kościoła.
"
'
- ChciaU)ym ~ię, mój ani~~; jeszcze tej nocy Zawieźć d() mojej
matki '- r:zekł S~nutilie '- '..lecz ro , nielllożliwe. pozostallmy, tu je!
szcze czas nie}aki.
.
"
'
,
Dumilcj dziewczynie amel'ykań!'.kiej nie postała wcale w gł@wiQ
myśl, żeby , kr:ewni jej wys-okourodzonego męża mogli , uważać jego
małżeństwo z nią. za coś nie5tosow'ncgo. Odpowie-dzin,ła tyłko:
- llc;)dę Się starała pókochaĆ twójQ. matkę. Twoi prąj'acie1e bę~
czynność

'dą tiikże moiiil L

" '
", \'
'
\V ciCl~ych gOd-zinac,h :'t-{'j ' złowro.glej nocy, w l"o<ltoJu', którego

okna wychodziły na morze, mIody ma[źol1ek rzucał się we
spokojnym, wymawiał nic>zrozumiale dla Estcry słowa:
- Malwino, przebacz mi'
Kto była Malwina? Za co ją przepraszał?

śnie

ni&-

GARBATE · STRASZYDLO.

"Naj droższy Ojcze!
"r
kilku lygodni znajduję się w nookwoo:d, lwojem młeJscu
rQodzinnem i zn,pewne będę , ~u mUsiała p6Z()stać, dopók<i ty 'nie przybęd,ziesz i nie zabierzesz 'mnie ,z ' 50b~ do naszych gór ukocha'nyclL
Osłabiona nerwowo ciotka ' Eleririora, jest dla mnie tak dobrą. jak
da\Vni~j, Stryj ' Filip, z s,vojerri <g.fadkicm, wymuS'zonem wzięciem,
nigdy mi się barclzo nie podobał: ~ co ~ądzę o Cyrylu, dobrze ci wiadomo, Wczoraj wieczQrem ' oświadczył mi gię ten glu,piec formalnie,
, lecz nic , potrzebuję ci , zapewue c}OilOSić, że go ,oorzucilam z gniewem.
, Jego natręctwo zniewoliło , nnwe..t jakie-gpś młodego pana, gościa na!lZ6go9QSiada,-' że mi przyszedł
po-inoc. Nasze sąsiedztwo w Rookwood jest nadet zajmujące,; aźoo ' czasu" . w którym ty tu nie przybędziesż. ' &jćzę, ' zapOznlim~ się może ;' bliżej z ' naszymi sąsiadamL
\Vhis.ź; nńldrotsż'y 6jcte, et) mi ' je's"l:/,inaj'r;nilszett'i ' tu w noo.dwood1
MÓlk~r,y' kpp'; Ra.hSer.O; którego ' roli "jJr.zed' pi c;) ciu :, hity darowałeś na
urQdzjny,. "n:ył;fl.m ,;~ła.śnie w staJriLu: nicgO, ~1.nioołam mu trochę Cll~
~,Od

cóż?

słyszaro .

I

-nw )ItlUP~J ''tłu'edtł<)fo ",!UO'l'U's MilUA\{Jl:,'1Q łS oz,p.mq a ,! u m,StłU lł.M.Otlt
OZOJ'. 'Bl a~oUI lsaf .:.- M'e1J'.!qS Ql 'BU p mdpo - <SAg a!utl,d, r9W -

antyp:tfj ; l\,rar}I, a fu wszystko dla tego tylko, źe nie umlaIeś czeka~
na stosowną. porę.
- Stosowna pora T!:!dejdzie jeszcze - żaden mężczyzna ni~ po~
tr7.t!buj.! si,:, znicchę<'l\r odmową. kObiety - prędzej C2y później MnrJa
i:oną. moją będzie. a l lym hultajem Shirlawem, policzę się później.
Filip Bye ",zruszył ramionami.
- Marja je8t wprawdzie bardzo ładną., lecz nie jestem przekonanym, ezy byłaby sto~owną. partjQ. dła ciebie. Ty .z 'twojemi koaztowllE.'mi nawyknieniami i z twoją. rozrzutnością potrz.L.buje;;'z konie.;zaie bardzo ~ogatej żony. Wiesz przecież w jak nieprzyjemna
polożc.lie wprawiło mnie twoje nieoględne
wyrzucanie pieniędzy
Gdyby nie szlarhetna wspaniałomyśłno-ść Llspenarda, to nie bylbym
edołnl ukrywać dłużej przed światem moich kłopotów pieuiQżl1ych
Cyryl spojrzał zdziwiony na ojca.
- Co ty gadasz za niedorzeczności ojcze? - zapytał. Czyż Marja
ni~ jest CÓl'k~ i s-padkobiel'Czynią. mego stryja Guilberta, bogatego
farm",'ra i. hodowcy owiec?
'
- To prawda, że jest córką. mego brata Guilberta, lecz nie mogę
t\\'it'rdzić, aby była boga tą. spadkobierczynią.
Cyryl zenvąJ się z kanapy.
- I.o? czy stryj 5tral'i1 majątek? - zawolał.
- Siedź spokojnie Cyryłu. Powiem ci co sam wiem o tcm, GuUbort przysyłał nam zawsze znaczne sumy na wykształcenie Mru'ji
1 w swych listach wspominał o swych rozległych posiadtościach.
Ler l lo wszystko nie dowodziło mi. iż jest rzeczywiŚCie bogatym. Ja
, nio wierzę nigdy próżnym słowom! a jest t.o już lat ośm, kiedy
ostatni raz się z nim widziałem! Taki długi przecią.g CZMU może zupełnie zmienić charakter człowieka. On był od dziecięctwa dzikim
I upartym chłopakiem! Gdy więc dowiedziałem się, że ty życzysz sobie poj~ć MarjQ za żonę, wiesz co ucz~ilem?
- Nie wiem ojcze.
- Postanowiłem wysIać potajemnie mego intendenta Marcina,
któremu zaufać mogę, do farmy mego brata, aby się o stosunkach
jeg.) oo!Jrle poinfo-rmował.

-
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Filip Bye olparł się rękoma na stole i 7,wrócn na syna przenikUW~ s po,j rzenie, lekkie drganie jego powiek zdradzał.o tylko pewne
w:'l"u!'zenie.
- Przed kilku .tygooniami udał się Marcin w tę podróż, a gdy
pr,,, ródl wczoraj, przywiÓZł mi szczególne wiatlomości. Fa.rma w
Cołoraclo miejsce urodzenia Marji - zostala przed pięCiu laty
prze'l Guilhcrta sprzedanEJ. jakiemuś bogatemu Anglikowi. Mój brat
znilwął od tego czar,u i nic już o nim odtąd w całej tej okOlicy nie
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ł o nl1S1!ej farmfe, albo więc jest~ 2a!,ęty jedynłe hoowiee, lub też zobojętniałeś dla twej biednej, wygnanej Ma.rji.
.. Noc i dzień myśli o tobie i tęskni za .sobl!
twoja kOChająca clę córka."
Marja włożyła list w kopertę i zaadresowała go. WlaśD1e gdy
wstafa od biurka, drzwi otworzyly się z trza8kiem i do pokoju wbiegła Malwina Loftus, rozpromieniona jak różyczka polna,
- Piszesz do ojca? - zapytała wes{)ło. - Jaka z ciebie dobra
córka I A czy wspo'mnialaś mu też o twojej wCLOrajszej przygodzie
z tym dlielnym niłodym oficerem 'l. Ale moja dro.ga,· dlaczegoż się
tak rumienisz, ja także znajduję, że jest bardzo przystojny, Lecz
teraz czeka już na nas kabrj()<let, zaprzężony kucykami, Musisz powozić j pokazywać mi przytem osobliwości naszego przed'mi~ścia,
- Dobrze, jestem gotowa - odpowiedziała Marja - po drodze
oddam list na pocztę,
W kilka minut później jechały obiedwie młode panienki w eleganckim kabrjoleeie przez romantycznę. aleę nad bl'zegiem rzeki.
Zaledwie ujechały kawałek drogi, gdy spotkały pojazd zaprzę
tony czterema piQknemi końmi; Abel Li5penard powoził, a jego
przyjaciel Shirlaw siedział obok niego. Mały garbus, który 2< wielką
zręcznością. władał końmi, zdawał się nia poznawać panien w kabrjolecie jadących, ale Shirlaw uchylił kapelusza i rzucił Marji ogniste spo.Jrzenie,
'
- or zawołała złośliwie Malwfna, gdy czteroko.nny pojar,d przejechał - co to za piękny chłopaki jakie błyszczące ma oczy! Ale co
za szkaradna istota ten jego towarzysz I Nie wiedzieć doprawdy czy
to człowiek, czy jaki karzeł z pod ziemi.
- Ten karzeł - zaśmiała się Marja jest to pan Li spenard ,
właściciel tego pięknego, starożytn!.'go pałacu poza rzek~,
Spotka·
lam go przypadkiem wczoraj przed wieczorem w kancelarji stryja
Filipa i uważam to za wielką delikatność z jego strony. iż uda I. że
mnie nie poznał, bo wie, że wspomnienie zajść wczorajszych przyjemne być mi nie może,
Potem w krótkich słowach opowiedziala przyjaciółce o tem zaJ-

o sobie

dowlą

ściu.

Z pewnością ten twój kuzYn Cyryl nie poprzestanie cię drę
czyć - rzekła Malwina z pożalowaniem. Co to za szkoda. że ten pali
Lispenard jest taki. ObcowanIe z takiem straszydłem .musi byt
na.,
der n,ieprzyjemnem! - o! na tę myśl sama, zgl'oza mnIe przeJmuJe.
Lecz mówmy teraz o czem innem, Dziś ranoO odebrnłam list od
Guya., który mnie stras·znie rozgniewał - i to mówiąC miala·łzy w
OC7.ach. - Wyjechał już z Colorado i jest już w <!rodze, do dQmul
Lecz nic nie wspomina.o tern, żeby tu do wnie d;> Rq.okwooJ przyjechać zamierzał, Pisze tylko, ie ważne interesa wzywają go do jar
kiegoś małego miasteczka \V prowincji Maine, gdzie bę.1?ie zmuszony w.powne pozostać prl.ez O".a.a niejaki Lecz. cói to moa'! być za in-

,

-

- Amen! - zawołal radca duchowny,
- NIe moina prawie przypuszczać - rzekł Shirlaw - żeby TOd.zlra tego człowieka miała wiedzieć o Jego czynach wrodnłcif.Ych .
_. Z pewnością nic o tern nie wie - rzeki Filip Bye, uśmiecha,.
j~( się zflacząco. Czarny Dawid prllwdopoJolmie dopiero od lat
kilj(u po~wjęci/ się temu zawoUowi i niew1łtpliwie wk.rótce siQ ~
kdlC7y jPgo dziala/ność,
Zaraz po tej ro.zmowie wstano od stolu.
Wiktar Shir!aw zbliżył się do Marji, kt6'1"a stała przyoknie,
- fmialbym zapytać, czy pam nie byłaś od wczoraj na llowe
nie'przy." Cf.1 ności wystawioną '1
- O nie - odpowiedziala cichym glosem - on mnie nie odważy
się już więcej niepoJ<oić.

- Na to pani liczyć nie możesz .. Człowiek tald, jak ten pani
krt!wny jc~t do wszystkiego zdolny. Szczęściem, że pozostanę jeszcze pl·zez czas niejaki w gOŚCinie u Lispenarda, więc będę mógł
da ..,ać t'uczenie na tego młokosa,
'
Ona zarumieniła się, Czy ten oficer z pięoknemi SIlaremi oczyma
nie był tL'oc'hę za śmlaly?
Teraz 7.bliżyl się do nich Abel Llspenal"d i przemówił kilka
ur r '.1 jm) ch słów do Marji, patrząc na ni~ czarnemi, rozmarwnemi
oc::~ 111a.
Wkróle!.' potem obaj przyjaciele oP'\lścill Rookwood.
Marja odetch nę/a swobod n iej, widząc płynącą po rzece gondolo.
- Małe straszydło powraca do swo.jej wieży - rzel<ła
- Lecz on nie jest wcale nieprzyjemnym - rzekła Malwina mn hal dzo dy~tyngowane maniery. Ale ta Nina Berkeley daremnie
wZ<l~ cha .do niego.,
Ojciec: l.yu.

Filip Bye pojechał w ten dzień na obiad do miasta i p0'Wr6cił
późno wieczorem do Rook\\ood; po,szcdł zaraz do swej kance/arji
i ~ają' się pisaniem ważnych urzędowych listów, gdy syn jego wszedł
do pokoju.
I
- CYI'Y!U! ty zdajesz. się być szalenie rozkochany w Marii rzel<1 gniewnie ojciee,
Cyry: f'i(}zło7yl si~ niedbale obok o.jca na kaT\apie.
- :'\luJa D,lo.że .każdego mężczyzllę do szaleństwa doprowadzić,
odpowic,lzml
. . - Pospiech zbytec-lny jest rowsze nierozsądnym, tern wlę<ceJ w
s'prawacIJ milo~nych Powinieneś dać jej wpiel'w sI>,)svbność do 7-&pO:-llar.la Si~ z
uspcso'bieniem - rzekl pan Bye z sarl<a~tyo/.
nrm l.'~n';ecllem. Ą tel'uz dostałeś kosza. mioleś nieprzYJemne zajśde 2. gościem jJanr, Lispena.rda, nie mó\\ iQc o wldoLznej do ,iebit
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poniElcJzlalek, dnIa 15 lipca' tg~

=

Strona 11

Filmy z wycieczki do Triestu

Armia ~li~[i wWÓI~a[~ Irl~[iw Ha~~~urllm

tólte plamy,

P~EGZ
opaleniznę usuwa pod gwa-

rancją

"AXBLA" .X,KBM
w słoikach po 1.-, 2,- f 3,50. Mydło
"AJtela" ka w. 1.- 'Zł.
J. Gadebusch. Pomm, Nowa 7.
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Wczesnym rankiem w Wiedniu ••• - W13 pulmanach ku Alpom - Pan) z pieskIemsymbol zubożenia Austrjl- W'dawnym ogrodzie cesarskim -Wczoraj Austro-Węgry,
dziś: Austrja, Węgry, Italja

sze stał przy sztandarze narodowym
i stałością przekonań imponował nawet przeciwnikom. Idei narodowej
służył wedle sił swoich i każdej chwili gotów był stanąć na posterunku na
wezwanie organizacji Czy jako pO':leł
Korespondencja własna "Orędownika"
na Sejm, czy jako zwykły członek
T a r v i s i o, w lipcu.
restauracji w Celowcu sprzedaje nam my iuż u kresu Austrji. aby dosięgnąć Stronnictwa - zawsze gorliwi~ speł
nia:-I swoje obowiązki.
Wiedeó!
.,Sopritzera·· kelner o tYOO~O słowiań- w!o5kiego dziś Tarvi!!io
Ś. p. Wiktor Ostrowski urodził się
Znam)" go jako rozkoszne. miłe. czy- "kim wyrazie twarzy. Udaje. że zna tyJPOgut iliśmv 00 drodze bezpośrednie
ste miasto. Znamy go iako środowiSlko ko nie!T'iecki Ale z oczu i wyr!łZU t\\8- W8!l'onv: Budapeszt - Wiedeń - Kla- we Lwowie w r. 1872. Poswięcił się zat ę tniące ż~'clem:
\vytworne w\'sta\\y rzy widać. j·ak IW raoośl.ie emocionuie genfurt - Meran Kiedvś to było jed- \vodO\vi nauczycielskiemu i po ukoń
sklepowe przelewające się tłumnie żv nasz języ·k slowiański Ani tu \\' tym no państwo. a dziś - to Wegry. to czeniu studjów uniwersyteckich był
cie uliczne, dużo wesela, radQści i'śpie KlaE{enfurcie. ani w Willach. .słoweń- Austrla. to Italia. Zgubiliśmy trzy wa- profesorem gimnazjum w JarosIawu.
skim Bielaku niema żadnych śladów. że !ronv czeskie. przepełnione oubikzno- wiu. Po przeniesieniu na emeryturę
Jest wczesny rane.k. Szybko opu- to ziemia mieszlIna Z05tawiamy na u- ścia,. ciasrnąca ku morzu: w iednym z zamieszkał w !(rakowle. Starał się o
szczamy pocią.g. żeby znaleźć się na uli- boczu rozkoszne W6rther~ee . przedziw- nich iechała wycieczka młodzieży na posadę w prywatnem gimnazjum, ale
namówiono mu - ze względów poliwakacje na wyspy jugosłowiań",kie .
cy i przynajmniej chwilę spędziĆ w wi- nie przvporninające bliźniaczy jugoSlotycznych ...
rze miasta. Siadamy w iaklejś kawia- wiańs.ki BIed i pO krótkim czasie stajeH W.
Pracował
w krakowskiem Kole
rence no i - oczywiście - dyspOnujeStronnictwa Narojowego jako członek
mv melanż z pianką .Zachwycamy się
Wydziału. a ost.atnio jako prezes. Na,
słynnemi
rogalkami
wiedeńskiemi.
zebraniach wygłaszał referaty. wykaprzeglądamy iakieś pisma. obserwujezujące wielkI}. erudycję i tchnące umimy ulicę. Nie jest to już dawny Wiełowaniem idei narodowej.
.
deń. radosny i beztroski. Twarze przeŚ. p. Wiktor OstrowskI zmarł w niechodniów i·akby zasnute chmurą. Ubiodzielę. 7 bm .• w szpitalu Sióstr Miło
ry. zwłaszcza pań. niezwykle skromne.
sierdzia na . Nowej Wsi w kilka godzin
ruch podobny do war1>zawskiego. a więc
po ciężkiej operacji raka. Przed openiestety zbyt Żyv>,;y
racją, przyjął święte Sakramenty. Trzeba wracać. Robimy rachunek.
Wśród członków Stronnictwa Narodo- Szklanka kawy, dwa rogaLki. jedwego zostawił pamięć nieodżałowane
no masło.
go towarzysza i przyjaciela. Cześć Jego
- Szyling 65 groszy!
pamięci!
T a d e u s z M i l d n er.
Przeliczamy momentalnie na złote.
r"'" .
a po dodaniu napiwku. który tu ciągle
- iak wogóle zresztą na poludniu obowiązuje. wypada oko~o zł 1.90. Nie
można wię-c mówi~ o taniości. Taksamo
nie l;:'zesza nią materj.ały, ktÓl'ych ceny
ob;.erwuiemy w witrynach sklepowych
Rząd cze.,ki z:1prosil miniRŁra spraw
.Jest tu drożej o jakie 10 proc. w porówza!!r. Lit winowa do Prai{i. Złolone w
naniu z \Varszawa,.
l"l'emlu przez po'!la Pavlu zaproszenie
Pociąg zaczyna piąć się ku Alpom.
rządu czeskie11.o znstala przez Litwinowa
Na stacjach ruch niewiełl{i. Drogi doprzyjęte lecz dotychc!as nie ustalono jeszcze terminu wizyt y.
bre. sporo asfaltov.'anych. ale .ruchu samochodowego nie widać. Przechodnie
W Monta~ne du Nc.rd doszło do bóiki
ubrani typowo: w krótkich do· kolan
pomiędzy czlonkami .. Croix oe Feu" a Ilrumajteczkach. w dłu.sdch oończocach
ra. 300 antyfaszystów, którzy nie chcieli
tun-st\cw.vch pantoflach.
dopuścić do zebrania.
zwołane~o
przez
Tutaj już żniwa. Wiele zboża leży w
"Croix de Feu'.. Przywódca tej ol'lwniza.cji. radny Paintiaux został powatnie rakopkach, a im bliżej g;ór. tern rzadziej
Ulubieńcem ZWiedzającym wystawę śwla towa w San Di ei{O w Kalifornji jest wyniony w głowę. Are"ztowano kilka osól>.
spoty.ka się żnil,'liiarzy. Zyta nie\\':i~
tworny i inleligentny .szympalli> ,Kc;iątę " , który, jak to widzimy :13. zd;ęci u, chętnie
kie. Nie mO!l;a iść w porównanie z naoprowadza zwla.szcza piękne panie po terenach wY'Btawo\\ych.
Wobe(' rMnych lnteJ'llreta<'yi uchwały
szemi CZr;'sto są przygniecione do zierady Lii{i Nar'odów z dnia 25 maja rb. co
mi snać wskutek burz i ulew.
do zatarllU włosko · ab : syń ą kiel(o. w koZwolna Ciągną, olbrzymi 13-pulma- Al~tualłlości krakowskie
łach
dyplomatyczrych genewsklrh onow.v ooci~ dwie maszyn.v. Wszyse,y
świadczają. te wobec niepowodzenia komisji konryl jacyjll .. j w Scheveningen. r..ie
jesteśmy prz.\' oknach. aby się poić czazaszedł ~aden nowy (alIt i rada LiJ{i. w
rem Semmeringu. Mijaja przed nami
myśl uchwały swojej, winna zebrać si!2
tunele. wiadukty, wioski górskie. Po25 lipca.
woli zbiiżamy si!;' do przylepionego n-a
szy dowód, ie - nic niewiadomo. PrzeKra k ów, 13 lipca.
stromem zboczu Sonnehoffu. aby wreszTemperatura w Krakowio w ostat- niesienie \Vo~ewouy K waśn iewskiego
Sąd wojenny w Albarete sl'Ic'lził 139 miccie dotrzeć do Semmeringu.
nich dniach opadła. Ale nietylko t.a do Poznania przyszło całkiem niespo- szl{ańców mlastf'czka Villa nol>ledo. 0Na stacH kilkunastu agentów hote- temperatura, którą. wskazuje termo- dzianie. Uważa się to za manewr, po- skartonych o udział w rozrucharl', patlowych. przed dworcem kiJ.kanaście du- metr OGhłodły nieco także tempera- zostający w związku ze zbliżającemi dziernikowych 1934 r. w Asturii. Sąd skażych samochodów. Ceny od 8 szylingów menty, zrzedły miny wielu krakowia- się wyborami.
Dr. !(waśniewski ma zal 48 Da ró~ne terminy więzienia, a 21
wzwyż Szukamy tej pUJbl iczności. któnom. Gruchnęła po mieście wieść, źe być kundyu:l.tem na senatora z okręgu uniewinnił.
ra ma tu czerpać zdrowie i wypoczynek. w biUrach i urzędach maję. nastąpić krakowskiego, a chodzi o to, aby nie
Dz i ś nad ranem zakończył się w LonWreszcie widzimy wysiadająca iedną redukcje. Początek zrobiła Ubezpie- sprawował władzy w tym okrę3U, w dynie strajk szoferów i personelu autobupanią z pieskiem. Poza nia niktwięct>j. czalnia Społeczna, redukując aż 114 którym kandyduje,
sowego.
...,.
Tak. Austrja jest biedna. · Widać to oscb, wtem 12 lekarzy. \V sądach krana każdym kroku. I nic się nie popra- kowskich ma być usuniętych 9 sędziów
Zbliżające się wybory są dla KraWładze w Kolonii wydały rozporządze
wia od lat. Również bardzo bie<:łnie wy- i 14 urzędDlków. W związku z oszczęd kowa wielką niewiadomą. Brak jakie- nie. ~e dwa dni na tydziel\ I'zetnicy nie ma.glada żołnierz austrjac.ki. stoj~v na nościowym kllrsem. w gospodarce gokolwiek zainteresow1.nia się niemi. ją prawa wydawać świetego mięsa. ty!ko
straży niemal każdego wjaduktu. Może
miejskiej mają nastąpić pewne reduk- Zobojętnienie jest tak 'wielkie, że liczyć mięso z konserw. Wywolało to panik!2
Habsburgowie. jeśli wrócą. zmIenią stan cje w magistracie: ' Smutno zaczęły się się należy z niewielkim udziałem w wśród ludności. n ni<:,odpowiedzialne elerozsiewały po~losl{i o zblitającyln
rZtlc~y? Ale robv się stało z Schoente30roC2me wakacje.
wyborach. I to nawet bez jakiejkol- menty
się głodzie i sprzedawaniu mięsa na kart·
\)
wiek agitacji ze strony bojkotującej ki. nozporządzenie ma na celu zu~yc:e
bure;iem'1 Co bę.dzie z tysiaeern ·d .z ieci.
Nie każdy jednakże ma powÓd do wybory opozycji. Powszechnie mówi du~ych ilości konserwowanego mięsa, którozkoszujących się. dziś w wózeczkach
dawnym pa.rkiem cesarskim. lub tei smutku. Są wybrańcy losu, którzy u- się: - E. poco głosowa.ć? I tak nie re się znajduje na rynku.
mieli płynąć z prądem i - dobrze na będzie lepiej.
baWiących się w pj!.kę na placykach. po
W Rio Janeiro policja 8Il'esmowala lotAlbo też:
których chodzili Habsbure;owie'1 Dziwne tern wyszli.. .. Naprzykład były wice- Tyle razy wybieraliśmy posłów nika. który nQ samolocie. nale~ącym do
to uczucie dla cudzoziemca. ~d.." prze- prezes sądu apelacyjnego w Krakowie
towarzystwa niemieckiego, dokonywal
chadza sie pO Schoenbura-u _i widzi t~ dr. Bolesław Czuchajowski. Należy on i cóż zrobili?
Zdjęć punktów obroOonych portu.
Tak mów! "szary człowiek". I ma
niesłychaną. zmianę,
jaka tu wniosła do czołowych d7.iałaczy "sanacyjnych".
Zasiada
w.
radzie
miejskiej
jako
czło
rację
...
jeśli
chodzi
o
kr::tkowskich
powoina ...
W dobrach Middelhagen kolo BrandsMi jamy dawne twierdzesoc;aJisłvcz nek .,klubu pracy gospodarczej" (BB.;. f;łów "sann.cyjnych".
hagan w okręg-u Grimmen (Pomera.nia.
Który z krakowskich wyborców zna pruska) spaliły się .,.tajni~ ł obory. Zf!ine. jak Muerzuschlar.r. Bruck .nad Mura Wprawdzie sędziowie w myśl przepii przypominamy sobie niedawne krwa- sów ustawy o ustroju są.dów powinni swojego ' .. wybrańca"? Co posłowie z nęło 26 koni. 2 woły, 68 świń, 17 cieląt 01'aJZ:
stać zdala o!l polityki, mimo to p. sę
BB. zdziałali dla krakowskiego rze- 100 fur siana.
\\0 stłumione pow~tanie socjalist~;cint'
Niebaw3m je:;teśmv juz w Kar:vutji. W dzia Czuchajowski miał w Krakowie mieślnika, kupca i robotnika '1
*
markę polityka...
Obecnie ma wolnę.
Znali go wtedy, gdy potrzebowali
W Nacirenii roznoczęto
od kilku dni
~niwa.
POj:toda sprzyja sprzętowi. Izba
rękę. bo jest notarjuszem ... Ma kan- jego głosu. a potem pokazali figQ.
celarję przy ul. św Jana.
Wyborca krakowski nie chce być rolnioza don')si. ~e lf'rodzai w tym roku
ioo.t b!IJrdz.o łAdny i Zbiory będą !epsze od
znowu wykiwany...
T. 1\1.
zeszłoroCZlIlych.
Uporczywie
utrzymuję. się w Kramoże się IOtać inwalidą
kowie pogłoski. że ma.;ąnastąpić dalbo dole~liwości artretyczno-reumatyczne. ;I!I~o
Ludn->ść RZVlnU w końcu czerwca rb.
su żmiany 'na naczelnych stanowiwyn'k prz\l$yce-nia orl{anizmu kW8~e-m mo('zowynosiła 1.161 .760 mieszkańców
wyru oraz pow*la/e- na tew tle ilany ~lIpalne
skach. O przeniesieniu z Krakowa dra
powoduje bóle "nie-:"Fozlałca;ą sI8WV. utrudnia:
Kap.Jickiego mówi się jako o rzeczy Ś. D.
W nadchodzący ponied7.iałek cesan
'a rlJch' powoduja SIJ,'riowo tltrale ~lnlno!<cl
do pracy 8 IV niE'ltl()ry('h wYP2,lkacb mogą doNiespodziewanie śmierć zabrała z Heile Seia><sl wygłosi w parlamencie abipewnej. Dra Radzyńskiego dziś już
prowadzit< na wel do kaleCTwa
wszyscy tytułują prezydentem. Prze- pośród nas Jednego z naikarniejszych syńskim dluz.sze przt'mówienie o polityce
Zioła Magil'lra \\'olskipgo .. REUMOF:A". za·
niesiony ma być także z Krakowa do- członków Obozu Narodowego, nie- wewnętrznej i zagranicznej.
wie-rlljac'e ni",zilllern ie rzadką roś]ine chIńską
SchlII ~l'h('n Il"lIwajl\ kwa~ moczowy lagoozą
strudzonego
działacza
narodowego
wódca
okręgu korpusu ~en. Mond. U
*
bólE' rl'l<ulllJa przO>Ul.lIllę mlltt>rji. przez co ~ta
Miasto norw~kie Rama,. strawi! ki:ka
prof. Wiktora Ostrowskfe:ro. Zmarły
ludnośd katolickiej Krakowa oba te
nOW111 rllcj'Hlslne ler.z.. mf' przy clerplf'n1ach ar·
trety<'zlIy<'b r"urrtlllycznych i h61acL 18r'hi8~U.
przeniesienia przyjęte zostały z zado- należał do tego typu ludzi, którzy dni temu olbrzymi pMar. l<tóry wyrządził
Zioła oz!' znak I)ł'h- .. Re-Ilmo:<~" cio nahyC'ia
;;traty kilku milionów kOr<ln i pozbdwił
chętnie ofia.rowują.
swoją
pracę
na dachu
woleniem.
w ap'f'k~('h
lrol/prja('h ·<Kdł·isC'h qpt~lIy('h,
sto sze<;naście O!"ób. Przvczvl1ą poWytwórnia Młli'lS'E'T Et Wolskl. Wll.Nzawa.
rzecz pewnej idei. ale unikają. rozgło źaru było zaprószenie ognia przez blnd",ZIOll< 14. m. L
Kto będzie 'Wojewodą krakow!!lkim? su i niechętnie mówię o swej działal cvch się chłopc61l'. .
Równiet w okolicY
Prasa podaje różne nazwiska. Najlep- ności. S. p. Ostrowski wiernie zaw- miasta Skioo .3plor.ęły du~ ta.rlaki.

I

*
*

Tak mówi "szary człowiek"•••
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*

*

*
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•
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K wiał, sanacji" lódz

Kalęndara n,m.-~aL
NIedziela: I.kmą wentury

Lipiec:

dl'

11

Poniedziałek: Rozę;ll.

Ś. Ś . Ap.

Kalendarz Ilowłąfisld
Niedziela: Oovro/lOt- I ..
Ponłe:l;ciałek: ftll doo!ą wa

::I

Słońca: wscboół

l'(IEDZIELA

za,cho~1

~~

iW 10
dOla jG g 25 roią
KSiężyca: w"chód 19,06
l\a.:llód 1.1;)
Fa·za: 2 dzieli przed nowiem,
Długość

Kulisy sPłJ'łeclnej pracy Plątkowskleoo ."".. Wkrótce rQzprąwa sądowa
L ó q i\ la. 7. S;,eJ'QltQ ~ną.łlY' w eu-,
cie ,.sapacyjnej'\ Łodzi por. rez. Lud.wi.\,{ Hipolit f'iątkow"ki, jeden z największycb t naj~ardziej zaufanych

I~re~ redak[jj i admini!tra[ji VI iO«li
I.

Piotrkowska 91
Godzi., przyjęć dla interueDt6t,
od 1.0-12
,4
dyżury

Nocpe

aptek

Nocy dz/s.iejsaej dyturują 8pte~i: ~I\ę·
fl6rki0wicza, Zgiel'ska ~4. $i tk ~ . wle~, \{Q,<
p0 r ni k.a. ;S6. Zuncl~lewi<;~a, ~iotl'k.<>~\:Bka ~5.
l\oJlu'sk lego, PrzeJazd 19. L' pca PJOtrli;,~w
aka 19$ «(żydOWSka). Ryellten i Łobody,
II 1.i<stClp.ada S6.
..
PogątoWie:
Słra~

Tet lO!? 90,
Tel. S.

Ogniowa;

'l'Q3tJ: -:łęjs!d Let~ł

("P'\(ltrk~w~h~)
~od? 9 w ,,~II1Hką na ulięv'·.
~eatl Letnł w puku Stąz!ca gor:ł~ ~
.,Otello Pl'Z~o>złQ$.ci".

t(ina łódzkie
Ą.dria. • Metro ~ "PQrwaTll1"
Bratn~a S.tr~seh8 ~ .. llr ~iaPłłl.e".

OasIno

~

Cąpitol

-

memtij.

,.Xocn!' życ I e bog-6w'·.
kino n i eczynn,ę "powodu I!e-

(J~ary ~

"Pie§l't :ar» ·7ar.. ząw'Y..·•
Corso = .. U\\odz fci e.lka".
'
Grand Kino - .. ),fa fali wBpomnleń".
)lewa - .. Dzieln.v chlopiee"
lWraż - "Ziem ia pra gnie".
J.,udowy, ~ ,,8t>kretarką o8ohista".
Oświa'I)W' - .. Pod Pł'~gierzem".
Palace = "Torea.do-!, i kobiety",
P~edwiQśQ.ie -- "Wielkie wydą.fze~ię",
Stylowy

~

Rakl~ł" ~

PQ. 42 la,taclt pracy

,.Gf2!ecb '\

e.~e.t\i ~ogtnH jUbilMi
pracy, któryoh
firma przy teIn, 'wynagrodziłą ?oa S0--4(l,
a często więcej lat p~·al'Y.
Nie tn'ilżna wi~C' przemiJc2Jeę i falitu
niż~j opisanego. W
firmie AlJart,
:j:lou..sęeą.i.I i Có, ~ri:y ul. l{ątnęj 11. o.!l
42 ~at zatrudniona była pę~ przęnvy
robotniCą, E, Gapryszęwska,
ząruiesz,
przy uL Tową.rowej la Ostatnio p. Ga-

~ylu. ła.taoh
Zl!'Ołumło,lł

~acbQrQwata.. CQ ~I:ef:iztł;l- pe

i

~oło

Im. Bole.
!li. 7. ·35.
f. od gOdz. 13·ej majówkę w ftolt~ol\ "
ogroilzi-e p. Kubusa. W r;lzie nlepo90cJY
majówka oll~edzie się w dldu za. 7. Wstqu
tylko dla ez-łouków za legitymacjami ł dla.
~aProszonych uoścL
.
KOMUNIKAT. Bardzo Cl:ęsto zdana się,
li Polacy ~wledzelli nazwą firmy lub POlskiem brzmieniem nazwIska przez Q.ie.
$wjadomo,.'~ó wbrew swoim inteMjom Cii!Ynią zakupy u Żydów. Chcąc prnszkodzi.6
tęmu wpro adzanfu w błąd szel'oklc~
qęs~ J;.Uenłów ĘWl'ącąmY się ~ a"sIelU do
.~aśe~cieU :firmv, by umieścIli na swych
sklepaeh w • ldocznl)m Ql~Qj!UHa ~,włe.ą~.
ki: ,;firma chr-ześcijallska".
.
.Jednocześnie zwareamy uwaqę ws~st.

bylą,

N

Oka,~ał(} iiię, że enoclai Cltrj)en miIjonów dcm~l:lłł sl~ wę Fl'anejj l PQ·
wsz6rlmle uchodl\lł ~a. Franeu7.ą.. ti}

jeelną,k był w rzęęzywlatosei Żydem,
pochodU~(WIl\ z PoJi!l\i, "f.lrawd~iwe
je~Q llf:l.lwlsko bf!lmlalo CytrYn,
W LQcbt zatni6fj7.kule obęcnf~ fil
n-tnteJ pl wł~ee.jt tylko ł.5Stl CytrYłlÓW i'

Powrót

tr·afl'łwajami zaLu~wniQI1Y,

la.nie 2-i-ro osobowej rady p t'zyb0czneJ . Do~ych(lZMO\\'Y komisurz inż. Wacław Wojewódzki

obejmie

stanOWIsk"

dyrektora

tlzacji l. wodociągów,
:fA:ają pierwsze wyntki. W toclzl pr71erąrowa.dzana jest ocl 8. b, m J.lejestracja
wybol'cow ,lo t;enalu. UpI'U,' pienia posltliląlą odznllczf'nl, osoby z W! ts~em wy"
k,,;zta}cenłom. ofioerowia i r.auczy(Jlele.
Rejestracia zakOllczyć ~!ę miałll Ho · b m.
lec:>; przedłużono ją do 17. b. 111. W kołach ,..sanacJi" Uczono, że reje.; rll.c;jrl wykażę rzt1czrwi.ste oblicze l,eBP 'lu wyborwyclz.

kił na

ców, tyrnrza"ęm ~fliil, wykaza ł catkowity
?;anl1, ;?nintol'i'Sown.nia wybo"ami
WP.rttUf{ pl)l)ieź.n~·ch ohllc1eń, na lf'rf'ni;! Ło
dzi tlPl'Clwnion y ch j est oko!o 1E- 000. tymcza{iicm \V ciągu u&\al ooeg-o .e.'mlnu !':glo.
l'ii lo ąi r. niespełna 1000 osób.

Kronika policyjna
Nabrał go nu, latanie. Józef ':haper, ~amie8~kaly [ln:y ul. M!anOWt-kle' 32 w dnIu

11 czerwca r 'b. zna,idow'al Bill w Rudzie
Pab ianick:ej l przechodził nk:alek') lot·
niska. Gdy przY!l:lądal sit: z z'1drością la
tającym dilmQlotem. pod<5zel1ł tł o niego ję
ltiś esobnik, Jak sl~ p-Qtnil?j ()kf.Z.fl~O. S~ln
(~hą Roz;ner i nawtązał J'Q~mov.ę, w trall·
eie której o~wiadczyt. ta może postarać
.... Ię (1 b1Jęty do W8r~zawy ną. !!.'Jlnolot, Po'
b1'a,.ł puytem. od Chą.bera. 30 Jol !la. ,kOll-to,

tworzący 0f)(nyęjQ

(k)

na POdstawłe którvqh fJl Óilł b" pretf;ndQwać chołbv do ę~ę~l ~f)ad,\t\ł. Wieju

1iwT'<1oCHo iii~ jUi dt) adw~kaHw.
Pon,l-e\\ ni !li} prowincji u\.mf~f!zkuję
równiei lcijku Cyh'ynów. Wkl'ótCE! Ijcz-

fQWQictwo PosepC;l:Yń<:kiemu..
Pf) przęwrocie majowym Pi:;ltkow-

iki staIlIl.ł na ctele a,rmji, propaguj~cej
\lą.sla wyborcze ~,sana(lyine" Bloku. V,r

ba }ll'eŁelldęnt6 v da mlljonowiOgQ spad ..
ku 'zrQśnie JlPwyi'l'! 200,

tnl1 ('zasie "Strzelcem" zą.jęło się woj ..
ZnaJa.złszy si~ na w}' locie, z Ql:Ja.wy " utratę stosunkQw tak potrzebnych dl} intere"ów handlowych, :Piąt

a\cl),

kowski tworzy

Związek

Rezerwist6\-v,

za.jmu''lc dwa dyktatorskie stanQwiska.
'prezę~a i ko~ęndanta okręgu, sieri.
'ivIadoński - sekretarja.Ł, a, Rl'm.]er pre..

W c:IIQ,raj ~",,«'U iłł#~ .'łl'enjfł.wa'aflQlIo}tJ
13. 7. ...,.. Ulica ReY'ta,f1ł\ w (
Wyrok ten zOl~tą.ł natycflmłaflt Wy· ~esWI{rod~Jd.
nhldługim czasIe komjsa.rz Woję.
Ł()dzi ~lynle z fe,go, te jej miel'i~ańcy konan)T, gd~·ż ni6Sp(}d7.jęw/:ln~e na SllYw6d7.ki daje mu stanowisko. QYręktOl'n,
a
PO:ll?lięlęni. Sil na dwa ~WII1{J.r.a.iłle.a sil;' bę, będE)ce.go we whltmem m!6Si!i.k .nłU. l{. K, O. - miae;ta Łodzi, Nieuda.ne
obozy. Interwencja policji, p6gotowia nlLPadl ieden z przeciwn ików i p()ez.ał wrbor~ do rady mielsk\ej stają. St~
ratunkowe.go jest tu na porządku go dusić,
Na krzy~ na-padn\ętego
karjerą.
"społ(tczną·" Piąt
dziennym. Onegdaj jedna ~ party.i wpadli do mi.er,zka111a. lokatorzy ,\ prze~T(mą
lmwskiego. zostaje z posady zwolnier
wydala "wyrok" na. niej. Oiema S7. Y
plo·s .... y1i. napastnika, Wezwana P011- PYł ;t; "sanacyjnych" organizacyj skrebę, któremu zarzucono, iż jest ,,l{ą;pu- ('ja spisała protokół i wszczęła dochoślony, 'wreszcie ąrE'8ztowany, zostaje
~iem" t. j. konfidentem policji.
dz·e nia.
osadzony w więzIeniu Kopernika.
Tak wplntany w sieć rodziny pei$apocze.m ulotn.H ilię, Chap er Pll kilku IDyW{t<::zy, która W tl'~n ~n'a·~b wlarolj.fą. tyc.h. kombinatorów niespoflzłewanil'
dniacl'i stwierclr.,u, ~e f.wJl ąfią,r'l ~zll4Stwa iSi~ ~o mieĘ!zli:ąnią O!.rlwoklll/l. Fajta l do- postradał wsp?-niałe i zyskownę sta,·
i zawiadomił policję, l\tóra ujE!la pomyąlo konala :'abunlm na plI'Zee.zlo 5t'l.()()O zlelyah. nQwis'ki1. iccten ~ wielkic1l, 111ę 2ÓW ,,§la,.
weg\) Q§~y~ta. O'Ęązg.lo t>i~, źę 1io~ner fIlłl Był to nie pierwsYjY jej wyczyn ,iak zwy- naeyjn,ych ,
Ł Ó et t,

-l

l<ill~a

D~zustw

pl'Jdol:JPycn

na IiiUIl'llf'l'Iiu.

upadł z wycieńczenia i głodu l8-Jetnl Kaf!,!l Gwódź, inwaJjda • górnik przypyły ?J

pułkownik Gt~zek ObeJmuj, urzędOWI!
..",e. Jak się dowiadu.iemy, Wi! wiol'!lk prEy~
tJywa (\0 V,;d:d nowo m iano\ovhny prezydęnt flllilsta pułk o wnik \Vaęt'łw Głae:ek.
a.by dnia naBt.ępncg-o t. j, w 5.rodą objąć
urzędownnil'.
1 -ominao.Je
w ! ;;ł~prezyden
tów nastąpią późn i ej, jak dW!1 ei i powo-

"Niewygodni" a

przeciw niemu (por. rez. Ma litlOW$kj
M'arjan, por, rez. Graczyk Alojzy i Pt')f.
ł'ęz. 'Węż'yk) ustępllją, a miejsca ieh
zajęli lly'm Jer (ŻYQ), Urbaeb
Konrą.J
\1;yi:l) ~ ostatnio p. radny frakeji ser
ęjałt~tyęzne.i, Qr, Feliks Henry\\: (Żyd),
l'ęfer6nt oświatowy adwokat $zt5'gQI'j.
H\lą.ry (Zyd), pre~r.s obwogu....,,; ·An,..
drzejag Marja,n, b. bllTmi.!ilh·z Ronstą.n
ty-nowa. zamie8~anv W aferę }(. K. 1).
ptJwiat L6dt. ~ki1l'lH'lik - Pt>sepczyń,.
sJii (port jer Widz6wslijej Mamlfa.ktu..
11') j sekretarz,.....,. $t. sieri; . .i\1adoń~Jd
~ wspóh>I}Ęarżony w obecnym proce.sie.
Wkrótce Pia.tkowski bierze za Żo.flQ
DQbroszycką ŻydĆ\"'kę ,..,.... córkę \\Tła:'
scieięlą. hotelu ,.pfilonia." i w tymi(')
gmachu dzięki "bezinteresownej" Pfłl'"
cy ~iPołecznej otwiera. huri6Wl'l\ę tytoni~wą .. Wo.irlQl" - powierza.jąe ;e,; kie-

n

l\łórym l:.uJ)\1ją jęst włai?IiI)Ścią chrześcl.

~hnnern.

przez 4; tygQdnję, fłd pracy,
Gdy zjllwita $ię p~fl(}wnie do Pf'łtq',
{inną odmówiłą jęj Pf~Yjf,!cla l ~Wpll)l
la z pracY nieiylko be~' ~~ziilte\~ja Jakięjkolwiek odprawy, lec~: w JQd~tlw
bez wypowiedzenia i m'zy~ęnl Jdrul'lwł'
la nawet płg,eenia. m;IQPu.
Taki jest loą robotnIka :p. awatJlj a?
francuska firma winna H;tln ak więceJ
dbałoŚl,;i wykazać \) $wyęq l'6botników.
Sprawą. zof,tą.ła skiel'0W4tl a n~ !il'f)g~
sądQW~ i firmll pęc!zte ~nusi1llą, z,I;\płl\
cfó lU'lop i \yy'pl3więd"'~Hi~ w.rą.~ ~ . ~q-

w obo V

grodzki w Lodzi skaząl 8~' ~Ghą ltM:nera -na B mies. więzienia,

tanIna.
Stron. Narodowe Wydział GO$pedarc~.
TeAtr Letnł W parłl.ą Słasziq". D~iŚ i
f.cotlzjeIHlil'l o godz. '9 wif>(~z;, gral\a je~t W
'featJ'ze Letnim w parku Sta8zicl;l. do,~kQ
u<l ła kornerlja Sachv' Guitry ,)Otello przyl1l1.iłości". TOIl tr Rzol\elnio tlBl':alową.ny pn;ed

cyjn&go", którą zdobYł na łódzkim
bru, nieco oświetlimy
Już w roku 19'22 piastuje funkcje
sekretarza okręgu Związku Strzeleckiego. po ustąpieniu prezesa Le~van.
dowskiego, któremu zarzucano lJlęl1a·
też~te Wywiązywanie ~ię z d.zierżawi·Jo.o
pej kcmcesji zwiąll>ko\vej na kino, Płątkowskf obejmuje funkcje komen.d,anta $trzelca.

d.oktorą

siltami sądbwęm\.

.

Tło popełnionego prze~tęp;;twa nit\'zadługo
odkryje przewÓd sądowy,
zaś fl;j.bek kombinaCYjnej ka.rjery tet?0
wielo.e czynnego ,.społecl:ni~a sanfL-

I z Cyt yn

ił

kłp1 członkom i sym-qałykom $b'onnici'Wa

NalGdnwel'.o, aby pqęd wszelkiemi zaltu.
paDli doltłlldnle słwierddU, CZy sklep w

wolnej stopy.

,(jłJ ATewn1lCh ~m(JJ·łe gf) 1ł'łłlJfn~era tV Łfłd&11
t.Ó Ił i, 1~. 7. ŚIllięró ZlH~neg() przecl- Cytronów, je>~ krewnrofłh t floOwin6wa.siębl"l'(~y
l'\am@()hQdQwego "Citroena" tv(}h. Wobeę śmierci mi1i<ln.era. kaid'V ~
zu.pehli~ l'liesyiodzi6wanie wywolała w nich myŚli 6bocnlę o soo<lku ł w pośofe
Łodzi ~g\'(>mn~ poruszenj@.
chq wv§z\Jlmte 6d1rQwjeclnietl dOW6ę\ÓW.

Komunikaty
Stronnictwo NiU'Ollowe

!,zeeZią. ~ałklem
lilWQlnłana. l'łf~{l:~

pracy jest

"M06kiew.sk,le nQce".

~awą, Ch\'obręgo ul;Ząd~a w dniu

l'~'downikH wkrótce za~iądzie qa ł~wie
oskarżonych przeli są(lem okręgoWYPl
w Łodzi. Wypuszczony z ar8szt~ $Ied·

rQlłotnicę z'w olniono be~ wym4'łtden'fa

~ 6, q Ź, 13, 7, Nie.ię(jqokratnie pl'~e
mygł specjąlnie Ilublikuję. t,ę Cldzna-

. bryszewsl\a

łód~kie

Teatr,.

~~ego ~a kaucją, Odpowiij.d~ó b~dzitl z

działaczy B. B., jak donosU flpęgdaj ,\Q.

Taki ,jest los robotnika ..•

telefon .redakcji i administra-ejl 17.3-.5.1

I

ORF;t}OWNTl\.

@

e

SM

Los łnwlllidy.

Na ul. Pjl<i!',dBkii>go 2,

2ąr na Górnym ŚI~~u w Pil~z.ijl{iwąniu
prąę~. Ofiar~ lHHhy ~f?;ewlj:1?;it.,T1Q 0.6 lęę~·
nitłx mieii5~\~ .j w stani~ (:!§ł;!.biel'li/l..
Redukownł Pol(lltQW .,..- by IlnyJąę f:y.
dów. W fabryce Ha·lpera Drzv ul. Kiljń"
skiego 163 wybuchł strąjk, kt6l'y liii sku7
te~ il1tel'wencji i!181lektQr/;\ p~'acy zost<'ll
zlikwidQwal'lY, Dowiadujemy " . ~ w zwią,

!!:l~u ~ t/;llll,
~~ t.ydpwpld prz! lTIysłowięc
wymQwił
pracę
wszystkim ,·obotm.k.om,
uza;;;adQiąjąc wYłlOw i ęd2;ęnie bl'ę,ltiem ~ą.
mówień.
1'ymc28sem w okres.i! odl'!l'Qlanla., pn;yjętych z06talo trzech ",owych rQbotn;kÓw (Żydów) rzekomo '0-\ Pl'łik tyk~.
RobotnIcy. uznając wif!\l P':/iltępowanie
przemysłowca

jako

' godzące

Zuchwałe wlam8Jlle. , .. nDl)Y na 1l1Mek

ni~ztlani "pra wcy $]{nl,dll ząpomo<:/'ll w1amania na /Szkodę II dw, Feliksa feitłJ, (ul.
Piotrkowt'Jka 152) "Ótf16 wartQśęiowe pl'zec;lmioty Pll og:6lną Bum~ 50 tyB. złotych. ~
Śledztwo trwa.

Uregulowano prete~sJe.

Dowladąiemy

Spo}lwl;ca W dniu
11, b. m· uregulowała pl·t;1ensjr; l'll'ljcowników z ty tułu przepl'8,cowann;h pl'zet; nirl1
godzin pozabiuro wscb w oKI·e,.;: e, Bi ~gają-

GYln je.'!zcze roku 1934. Tem<:5'~ mem więc
ciąg nąca się pnwz dlugi c~as .,vrawą, która echem odbiJało, się i na tatvuch pratiy,
~ zo,stflla ostatecznie zllkwlllowar:a.
Zosta.ły
nąle2noścl

r6wniei

I'zl\dzily obla wą i
mill,st1\.. Akcja. t{t

wyłam:l.ni",m

~~1any.

w ~wiąz~J:l l! tern

za-

rewi~je \\,ś1'61 fiI~"rnQwi!'l

trwająca ;ut irug!\ dohę
obfity m~ter·nl i P~1U].
ti\,re;;zi.Qwą,nia H lHYminali~

ił; f(;F;uHIJ. cię dąła

tat w postaci
stów. blęą~tVl'9 trwą,

~.!'!"~"'!I!'!'~,,!!-~.~i~-~"'!'!!"!!!~"""!!!Lł!'I'!!"!!"!'l!!!!'!!!!!!

wypła,~onp

w~zw.tkle

zwolnionym w dniu ;<Q c~!!rwca
r b. pracn,,,nikom, jak 3'mi, .. jęc~lle odprawy, rekompensaty ~ a n;IlW}Kl'IrzYdtane
urlopy orllZ doda tki wyró\\ ł~a Wt.;Ul zą

ułzvs"
. •

. et.

~~':!!~!"!!!!~~=~~~~~~~~
.... - _ _
----=,.
,ki,.. . '-

'=

~l-aJkfl> ,niezwylde

zuch wi,łych w!a--

pr~IfJtlció' Kr~y-Jnuskiefln

d'OI"I nlDłsklego
~-,
'.
robotnika!

,n~ską
Pu.
"

,V"A".

o'

I

:prft.$3 ,,~ana(!yjno" "ż:vdf.lw$l\ił obwl@Ś<)iJa ~ trhlmfęm, jakoby w ()!',Sj'a ni ..
zaęji StronD j~twą Naroclowe.g-o w Loc;l'zi
nnstąpU l'O~łarn f\l~821 wysŁa,phmie ~ ję.
I!l'O

"zerel'l.'i5w l<;lHit1

lud'zi

nię.illldm

i!

gkierui€!w~kim na (lzele. Ludzie et. W0elle doniesień Pl'ąsy •. ganncyjn{)"~tydQw...
skięj. utw'C)l';1.:vli własna f)rgllni~ac.ię p. n.
,.Nie;>:~ Istny Klub Nafo(l,owy im. gen.

W LQd~i wylmo}'lł strajk mH.l/ll·zy I lakierllików, kt6rzl! domagają @ ,~ pod""y~ki
plae o 30 proclInt. Prace porzuclłQ około
450. (,'zeladnlkÓw, lIatrudniony~b w za%łll~
cln.~h fflll,l/tl·.,ko , IRkierl'llewcll
W j!lPf~
wje tej ~ol3tRla wY<J)na{lzOfl~ }(onfare~\I;Jł\
na. prziY~zly tydzień.
'

*

*

•

Kazjmjel'~ Gałka z ul. M;al'l.'lwt'lklegQ 10

W CZ(lrWCU r, b. }łQ

wys.lantu t ny na let-

nidko zamier'zał sprowadzić dv liiebiC! kochankę B l-! rharę Więzek z Ll!:'Ucy PI'I!YJueiel .J ej WladyBlaw Mędr~yck ' ! L<tczycy
zapa]w\\,a ł ją do .. krzyn!
i nadał jako
prze/'lylkę kolejoMt pod adre.c;e'U Gatki, by
w ten sposób niep''l<'ltnetl'oie prz(>mvcić
koehnnkt: do mir~'łkanla G<l.tk i OIiiZUe.two
wyrlnlo si.ę, ~rlyi sl~l'zynia uległa przypallki~m ur..zkorlzeniu w czasie transtlortu.
~ątl ," '1'0 clzl\: l ("lona! Ga.'){~ i M~ctr7;yr' klllgo
~!lżdl'gQ po 3 mie.sif\ce aresztu. 7>awiellz!ł'
j ... c wykonanie kary.

"',..

pablanlckiill mj~rtlv PabJa1l!'
oam! I f.or]z!l\ rozbll Bią 'm"to~"j( l ktofynr
.czwarty kwartał ubiegłego I'o\ł.u wypłaco- jechali Witold Abramow.;;ki ~ Woli I\rzYtll'
no ~ym pn.co~nikom, którzy zl;e;ta.li ~WQl·1 tQPOf5 kiej I Wlaclyt'llaw l{I'II~:lyy'idj(i ~
nieni prze-d 30 c1:er W ca 1', b.
Plotl'kowa. preZffi ZW Reze!'w·AOł.Ów Obll.i
Obłąw, .. !WłązkIJ J ."..łą{l1ęo.uunl Ja~ motocyklH.ci doznali ('i~żk ' cll Ui'Z~t.Jd2(>li
iiOllieśiisnw od pewnego C?;ą..;U w {..od~i
ciał", i przewl~~iQno iob do 8~P l tąll,ł w Lo-

gl'at\uje

,.olH~#ne i;yę~e1ł.in.

POQterałąc wvłwOrr.zość

w icb prawa,

pO['zucili pracę i okupQwali mu'y fabryczna, PrzemYBlowiec ZmU$zony PYł u8rąpić
i zobowiązał się, że zatru:lni w~zy~tkicll
rOQotnil\ów, jacy 'w okresie wy:J~chu atraJkIJ. praęowali,

elę, ~e ' Ubezpieozalnia

l<le Vołąc~ony z
Władze polioyjne

Na

<1~j.

s~~08ie

'

"

Hallera.".
Jak wi-ad<;rnQ>. Obóz Na.r<>dowy' w Lo,.
dzi "rmwnlal" sie iuż .. dos'Zc2lętnie." kilka(t.~ięsillt rą~y.
Tak przynaimniej in ..
rOl'mowala. sw'\)jch l'Iaiwnvch cHtelui ...
Mw oraSll "lIianac:vj}l-Q" • ż,Yodow~ka.. aj~
ia,~.oo się· .. nie rozwalił. W:;ZystKo POzostało w $ffll'Ze pOoOOinve.j1 ŻV<lZ(Hl Ż:v....
dÓW. II Obóz Narod<łwv nietylko .'ie nie
..ro'lwll.la". alr rośnie w Łodzi ~ dnia na.
dai€'n w lIiłę liczebna i f11oralna. To Ży
dów ....., zwłaszcza tert\t. Pr:recl .. wybora·
mi" ie.imQwpmi - b9li i tern sj~ numa·
czv nowv ,.1'-ozłam'· oraz radosne o nim
doniesienIa.
P. Skierniowski nie wv~ł!lpil ze
Str-onnil'twa : l!lrO flo\Ve~o. nonieważ z-osta.f cJ.Rląl~o prz: dtrm ~. j,ęgo s~ertj.'Zó "fi
wydal<JJlV Ell pode.h'zane j\ambinM!e.
Żydom I ...san8.cji" żvCzrnw pow~dzenia
~e świe:ilvm nar\'bkiem ... i za,Pvtąlamy:
CZY nl.e 5zkooa iednaK tv<lfl pj~fli{ldl?!v,
\VVfZUconv<:h

na

kupowanię ró~nyeh

.zwolennlMw".
A smutnej oamieei konfident l{rz~11uski r.le stworzv I'lf~vp!łdkiem ialdo!l'Q. nowe~Q .,KlijPU Naroclow6li(O". albo
'I!'~ła •. Bl~k\J N!łrodow~iro' 'dl'l !'Ioo~roia.
I'lAdchod2!ących wyborów)'.. .. \\·art. Pac
pałaca..

.

=

L

'ORĘ'OOWNIK, l'ł1n,ieiIzlą.łę1i, Ci~ią,

l5 Ul'e~

19:łi=

~trona.
E

n
~y ~<lE\i 1 ~oty, Bi~ g@yw·aó si"
będ8, lIrzed i popoluru,iu, przyczem st&......t
i meta z.na..jd-ować $ię będ.zie przy pr;y..
st8llli "Wilków MOO'skich", któr,zy są. SO"
spod.aJrZlllIl;li mlst)'zootw. (WI!:)

Sport wŁodzi

Kajakowe mistrzostwa Polski w Kiekrzu
SJlort kajakowy nll.lety do najmlodszy ch sportów, jednak dzięki szereg", walo rom w bardz.o krót1dm czasie zy::\kał
bardzo dużą papl<lamoM. Wsz~a~ia tei
tam gdde jest woda - je)'.ioro, rze~ą czy
nawet płytki strumyk - z(1ajd~iemy kajak. Dzi~ki SWym miniaturowym rozmiarom, swej płytkOŚCi, kajak prześlizguje się

w

wszędzie a
najgorszym razie lSJtVl'"'O go
p'l"?:enieść z racji jego niklej wagi. Jeliilt OD
wy~t'ldlliejszy od łodzi wiośla.rskiej. gdy1;
;rt!)W~t na kajalm dwuosobowym maże wy-

puszyć poiedYńcz;a

robu są znaCiZ:Jlie cję:t$ZG i mniej preCYzyjne. Pewnem jednak jeE!lt, te jako gospodarze, wobec w~aenej publlo7J)1OŚci, z-awodnil:Y klubów poznańsldch Ue1.ynilł wszystko, by pronić swej dotychczasowej ])Q1'Jycji Ul. ,imowQ'Qęj w sporcie ){ajakowym i
wyklWJ&ó. ŻEl równie! w tej d~iedzinie Po~Q.ań dysponuje doskonałym materjałem.
Przypominamy, te regaty o mistrzostwo odbędą się w lJ'Obliskję.m jezior'.:e w
Klekrzu, do litór~o dojalzd jest umo~li
wiOlJlY Qdje~~Ul.j!\cemi W róźnycłl god~i
nach D<>cil\gąmi, eon,p. przeja.zdu W Qbie

Walki na wszystkiCh dy tą:naaeb l 11'e
.typach tDdzl zRPl)wiadajl\ sili
bl\d'd~
ciekawie z. uwagi na p~tępy
wS~YMkłch okr~g6w. Nie jest willO zupeł,
nie pewnem, czy Kraków utrzyma dot)'chC~~()WIł b,egemonję w składakach ' joak
w,s;z~'stkjOh

r6wni~t.

te w?:n<ansey ~awo{lnicy będą
w. ';a,jakach Rl2\tywnych;

DrwI" Jwali nad~l

Pozna.niacy będl\ poważnie upośledzam
przez nieodpowiednie kaj.ald. Słabe moWo
wQści finansowe k,,\ub6w :nie ~walają. na.

a

osoba, podczas gdy do
h" :e]
zawsze calej zu-

ło-d'zi wioś,lsł'Sldej
logi. pl'zeważnie ezwó<r1;;i

~up kajak6w 8'JlOl"f.owyob lekkiej kqn·
Sfu'\l};;llJj a posiadane ł()d~ie własnego wy.

)

j pią,teg-o sterni.

Taohnika .i/izdy na kajaku jest przytam nieskomplikowana i nie wymaga takiegQ traningu jak ją.zda na łodzi wiośla.r
skiej. Wre.s·zcie jednym z ą,acydt,łjl:\cych
dla szerokiego ogółu argumentem pl'?;erpawiającym za kajakiem j est jego tanio$Ó.
Dzięki specjalnym kUl"S()m wielu nauc~y
to się samemu budować kajaki. Z tych
w7;ględów ka jak stal się w ost8Jt.nich la.·
tael} jednym z na.imodf!ie,i szycn 'sPortów
~9tn~ch.
Sportem p.l"i;edewSiZystkiem t"r~.
stycznym.
Tegoroczne mistroostwa mają szezeu61ne lmaC'Z6nie dla kaiaka.T'&twa. Pierwszy raz bowiem odbędą się one na. 1It<>},\cej
wodzie, w przeciwieństwie do dotyehcz.a,~
$Owych. któr e Odbywały się na. Wiśle, ra.z
pOq Krakowem, di;.;gi raz (XJd W~!}wą.
W ten sposól,l po fal! pie'r""szy uzy's kane Pa.
pos>zcze):!ólnych dystansach czasy będ&
miaroda jne i niezależne od Bzybkości i
b-

zmiEl>nnoś ci
prądu l'zecznegoQ.
Będzie
piel'ws~ą
moż1 iwośejl\
po<równania

porzysZłQTOcZil1ych l'egą,tach

ol1IqJ;lijsl\icą·

zawodów
gu

,pływackich o mistrzostwo okrę..
łódzki e go padły ~owu dwa rekordy o-:

krę.gowe

nrzyczem ,jak iu·z donosiliśmy
próba pobicia rekordu okręrzu w sztafeci"
3Xl00 mtr. stylem zmiennym powiodl-ą.
się i CZIlS rekordu l)oprawiono J 2(10 se..
kundy. p.o:~ a. te~ doskonała, formę wyka.~
zuje świetny pływak L. J<. 8. ElsnE'r, któ.;
ry w biegu Dl 400 mtr, stylem dowoll'lyII!.
pobił relł o l' q okręgu o l~Q sel{undy. Wy...
niki pOflzczególnych konkuretlcyj były na~
stę'pujące:

4-00 rn. :l'. stylem ~OW. dla vanów ~ w
klasie I zwyciężył EIsner w czasie 6.18,5
(nowy rekord okręgu) w kl;lSie II - Przy..
bOl'owski za Kositlskim 7.57.1 i 7.59.
100 mtr. stylem dow. dla panów w kla~
się I Rlsnęr w ozas\e 1.0ft.~ w kla&ie
. i 1.~O.5 przed K06. ińskim
II P-l'z Y!borowtSk
.
1.24.6, w l"lasie III - 821Yc z czasem -1.29.4 przed PolBkim t,:lO.2. W klasie Ul
dl!\. pall na tym samym dystansię pIerw...
SZB m!ejr; ce zajęła SzyszktewL_ówna
W
czasie 2.17.8.
200 mtr stvlem 1do.sycznym dla panów
w I klasie zwyciężył Gintel' w c~a.fi1e 3.18.~
w klasie ~I pierwsze mjejsce zajął BOI'enBl'ltąjn \V czasie 3.36.S przed Zielkiem w
czasie 3.13.5. Sztafeta llX 100 mtr stylem
zmiennym nlerwBze miejsce zajela szta_
feta L. ~. ' S. l bijąc dotychcz~BOWY rekord
okręgu
2{10 sek. w czasIe 4.2S,8 w s~ła"
dzje Glnt~r. Frenkjęl i EIsner, drugie miejo!
sce zaj ,; ia sztefeta L. l{. 8. II w czasi~
5.13.2, Organizacja zaw{)dów wzorO'W~. PUFJ

I

t.o

na·
szych wynil, ów z c.zasa,mi zagn1.piczI1emi.
Nę. iQh pDgslawie zdecydowany zosta·nle
udział ])Qlskiqh załóg w teg<J<l"ączllyQh nieoficjalnych mistl'z()stwacb Europy, któl'ę
odbędą się w sierpniu w So.pocie orali \'V

..

EoliCO"'le ~ozgr,wki łódzkiei klasy li..
W dniu dzisie.i/ilzym na wszystkich bQioj
s~ach Lor:lzi odbędf\ $ię końcowe apotkanla:
plłkarskio w klasie Ą, Pl'zyczem dopiero
po tym terminie będzie wia,domo którr
z klubów opuści I.'!zeI'ogt dru~yn A-klaso~
w)'ch j ć!\'j.)ndnie clo klasy B. I tak na boisku
L K. S. o ~odz. 10.30 gospodarze spotkają
Bi~ II S. '"{o S-em, przyczem mecz ten poprzedzi llrzedmecz reze.rw. O tej samej porze
na lloisku W. K. S, gospodarze spotykają,
się z Hakoahem na boisku Union·Turingu
w tvelI samych godz1nQ:eh l .. T. S. G. gra ~
Makabi. ?oza tem nil- C:11YI1l tere.nie okrę.
gu dalsze spotkania, w klasi& B i C.
Nowe rekordy okręgu, W drugim dniu'

zębra

UQzestnicy jUl:Jileuszo ",agi)

nla Str, Nar.

~ola I.ódź

Sto.1;;1

«

bUozności dość quźa.
&

fIRMA

fmw~~~ RY[HI(ft lAW~l( WlfftnA ~W(J DfWI E
NISKIE CENY

WYSOKIE GATUNKI

KIIPQj"c v __1I~~ęb JD~g.ąo.ch odbiorca wydobywa MAXIMUM

PQLĘCAMY: PALTA wiedeńskie

B.-yc~esy
Materjały _ metra

Golfy -

'

:P ,

Z

e bóJ

==~~

TOWAROW.

każdego WidaD4IP złotego pODiewd ai. ceiJ. Iq JAKOŚC cleo,daJ.

fasony na jedwabiu - UJstroraglany ..,.., Ubrania męskie - Spodnie "'-.J
- Wiatrówki - Kudkl 8kór~ane - Płaszcze ł Peleryny gumowe.
w setkach deseni i kolorów do dyspozycji Szan. Kupujł\cYCh.

120 -

100 -

80 .

IbiClzeg6lJu\ ..,.. A'~ zwracamy na aaaze eh.ubnłe !laaDe Ser)' a I
zł Ser]' a II
zł Ser]' a ITr
zl
uzeehseryjue wykonanie ą,łJr~ń ~ę.ldeb pa miarę I
. ,
.
•
,
.
.
,
({rój, dodatki j wykonania na wysokim pOldomie. Następnie polecamy UBRANIA LUKSUSOWE z najlepllzye~ szęwiotów i czesanek:
130.-" do 175,Nasze oddziały wyk:olumia pa adan; "to1ą u azczytu doskonałości.
6-clu pierwązorzędnycb. kr()języch
tworzą ~ dobreg\> najlepsze.
I
S e o D U - Wykwintne palta n .. jedwabłu - Jedeq 'aSOD - Trzy Cela,.,...,. Dla każdej kleueDł- 50, 75 1 9 S ~

__
GOTOWE FUTllA stale .. a

.

li

Wystawa i

sprzedał

~"

powytszyeh palt PI'Zl' ul. Franeiszka Rataiczaka 2

.,'

.,

W,.dajemy Dasze towar:r także za bOD)' Tow. "Kredytłl l

akład".

RHI:HTER

aL

'ta;:~:~!~a Ił Poznań
al....ra.." . . . .

,. 1 _

R_tajczak. 2.

ul.

":~~~=~t~

11

aJ.

!~5aka

Ostrów

~~:-

Wie1kopol.kł

Wet_ H-15. 26-07

-.Polecamy -----,

[

%

-..

..

Gumolit
do krycia i

rowansa

DO BUDOCIJLII

Bma~

dachów,

Dłulloletnia wvtr~lłło&ć

bez

od

poniedziałku,

która ogólny

15 lipca r! h,
zachw~Jt wywoła

U!/lI,'IIIIIIIIIIIIIIIIIi'!I.I,,"IIIIIIII.. IIII'IIII'"IIIII,.I!IIIII'.I""1I1Il1ll1l11l111ll1lł'Ulllllllmllłllllllllll!l'"II\!II!'"IIIIIIIi!1I1111

Sk()lJlpletpwa!iElmy wyczerpane częściowo
wskutek wielkiego jak zwy kl~ popytu ~ zapasy
!i8.!'!zyeh tc)'\varów t10wymi transportami, zakupionymi specjalnie korzystnie i () d d a,j e m y je
po ~enach tak niskich, że będą one dla każ
dege» kgpuj"cęgo rądosaą n.iespocbia.Dlcą.

Dla orjentacji nadmieniamy, te wszelkie tkaniny na suki@nkl letnie, wzory ostatniej
mody, obecme do 3501° taniej, Konfekcja damska niezwykle tanio. Równiet wszystkie inne
towary tak damskie jak męskie oraz płótna, zefIry, inlety, stołowizna, bielh:nn, gala.nterja,
artykuły kąpielowe po oeną,c};l obniżonych, Wielka part ja firanek, tjul angielski. o 25 proc.
poniżej ceny!
.

~~=DLOw~racamY ~wwasze

°ZN°iAK

PoznaJl, uL Kramar.ka 16

(qllca Ryokowa)

1I.'''OlUlIllIllllIIIIIIIllllJIIlIlllIlllllllłłllJn

~marowAllia

poleca

".HA 7'li1CB.~'

I

I

PO;EJlaó, ~w, Marcin 65
dl!: 8111

•

.W.W.W.WWW.

I-I 2twigar:r. Zelazo l '
,.elazo do betonu
Gwoiclzie i śruby
Okllld_ do pieców l kuchni
Kucbnie westfalskie
Kotły do pralni
Piece źelazDe
Zamki i !lawl"IIY do drzwi
i okien

Okucia
drzwJ

j

budowlane do
okieJl

Annatury

do płee1

Gwoździe, śruby, druty
najkorzystniejBze

,

n 112:12

źródło zakupu

HURT POLSKI

PQ1i..d, Wroc;:ławska 4.

lano-źelazne
Siatkę ocynkowaną aa płoty

Okna

najtąńsze.

Ceny

Cef:lDiki na

żądanie.

I. KflJian~wl~i
Sp6łka

W Poznaniu,

z ogr, odp.

ulica

~młSka

16

TelefoD nr, 30.38 l 3~·90
n~

11190

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
Zamienię
dom wllrto~ci 75 OQO. hlp(Jtll~
40000, mlllst.Q ~UfIJ.c.yj~e ną mnieJ.
~ l!IY. @,ospodarstwo.
om. gości
!liec. (/.Qbrl} restllurl;lC e lub hoteL
Kac~mareli.

Wl!, ...3.

lnowrocląw.

Wął()o>

z!łN 20

783

III1I1UUUlUBlIUlIIIU~nUlmllllUllllIllIl

Strona.

=

tł

ORĘDOWNIK, poniedziałek,

damska,

męska

i

dnia. t5

DZIAŁ

Rękawiczki

poleca po niskich ceuach

B. Schafrick
Ł

ód

wyb6r konfekcji letniej c:s

MIAROWY.

Erwin ~artiD i Artur N'orsnberg

PiotrkoW'ska 160, teleLoD 261-'14: wlokala 1irmy B. Scbafrick.

Gatunki pierwszorzędne

Krawaty
Kolnielze
Chusteczki i t. p.

Trykoty gImnastyczne

1~

O
. Doatawa wagouowa l wozowa
z
L
Modrzejów - Niwka - Milowice
E DRZEWO Z DYREKCJI LASOW PAŃSTWOWYCH
C F~ STANISŁAW SZMIGIELSKI, Łódź
A Ceny najniższe
ul_ Rzgowska 81-83
Tel. 212-43

Pończochy

Skarpetki
Szelki
Paski

Płaszcze kąpielowe
Kost]umy l,ąplelowe
nczrękawiki wełniane
Bluzki damskie ,,-ełn.

Numer

p Węgiel .. Haks-DrzeWD

Na sezon letD.i l
Koszule męskie pop.
Koszule męskie sport.
BIelizna damska

t935 -

dziecięca, duży

i sportowej.
Ł6dź,

lłpea.

kopalń:

Sewer~n

Szczygielski
t.DDŹ .. WĘ&LOWII g - Tel. 144-B3 a
•

Ił

11602

KAPELUSZE _ KRAWATY .. SKARPETKI _ SLELKI
RĘKAWlCl.Klłtp. _ DLA PAN .. POŃCZOCHY .. REZ
WABNA
FORMY .. BLUZECZKI .. BIELI NA JED
o

Pol eca WĘGIEL Z kopalń •o
Juljusz, Kazimierz, Morzejów i in.

Drzewo sosnowe w szczapch i rąbane,
koks kowalski i do centralnych ogrzewań.

Kupuje

złoto.

zeby.

drebro i stAre

n 12 019

Łódź

M KOŁODZIEJSKI

aJ. AIldrzeJa 3

'

0

Cny Dhkl.1

lig

11 '0

<lilt~

Jutro otwarcie

chrześcijańskiej plac6wki hanołowej
'.
Skład farb imaterjałów budDwlanyth
A • Kozłowski i A. Klusek.

Pn-12dzle. Ia St

Łódź Piot.. kow.ka
, ; " ' e l e I O U 10-1-60

B KOWALS KI

Łódź, Szosa Brzezińska nr. 16, tel. 140-92

l,iiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiliii,

Polecamy na składzie: żelazo dla kowali, okucia buuowlane. gwozdzie, narzędzia rolnicze, stolarskie, wapno
sulejowskle, suche i lasowane, cement, papę. smołę.
trzcmę, urządzenia do pieców i kafle. - Artykuły
malarskie. farby klejowe j olejne, emalje, pokost,

FABRYKA TEKTURY SMOŁOWCO WEJ

B KOWALSKI
•

terpentyna. lakiery i przybory malarskie, wypożyczalnia
~abin, deseni, szczotek I pendZIJ. Ceny konkurenCYJne.

ŁÓDŹ,

UL. RZGOWSKA 60a TEL. 150-98
poleca:
papę dacho'Wl\ - .molę

Jedyne kino dźwl41kowe w ogrodzie' RAKlE
IAdt, SłenklewicJ:a 40, tel. 141-22. Widóv.-nia zabezp od niepoJ:j'ooy
t chlodu. Barry Banr, Annabella. Richard William przyczynili 6:~
do powstania gigantycznego arC'yd.zie!a ilustrującego !tyc-e RQsjl
przedrpwl>llIcyjnej

preparowaDl\ .. pak wę-

n 12016
o 12.

II. Przeph,kn7 dramat

II ż7cla

UWODZICIELKA

~~i~~łiłem Ji~ WJ~nOW[U

II 12018

skład:

koło

(przy ZagaJalkoweJ), teL 184-19.

PLAŻA

...
;;

"Uzdrowisko"

rom,. części rowerowe
oraz maszyr.J do szycia.

MEBLE

IU~ 12010

Potrzebny

U:rDo'
lnJ-[""a
ru" lnJOkallJO wrno'
~II
LA

skfZaker:~
.....

GlLłÓwRDaOga3It-.

°

d .1 b
i te
.ka·t
wykonuje wszelkie roboty w<lC) rego n resu z
pl a·
.
•
lem 20 aoo złotycli .na miejsce Zakre6Ie raC_owym. - Ceny
UlnępU'l\cego wsp6lnlka.
przyst~pne -'\ wlkonaaie eowYleżdza. Tylko chrześcIjanin. Udne
n 11 608

lekarz

·Godz.przyję6: od - 9 - 11 ,30 j po pol. od Ił' - ł
W niedziele j święta od 10 - 11. Telefon nr. 61

W Łodzi

przy ul. Emilji 33

dla zwIerzQt

modne, trwale i blDie kupisz
tylko w katoiickim

aL Koperallla 22

ZAKŁADZIE

lag. Wal. 8 Junko".

Te:

UM7
Oddziały: we·

wnętrzny i

STOLARSKIM

A. KOPROWSKIEGO
n 11 975

Łódź, Zglerska 590

~~ ~~:gpsów

prze 1III11I11I1I11llilliIRIIJJlI!llllllllilllllllll!1I111111111
ciw nos~ciźn~e
W6zkl dziecięce
. . . S ~ r z y z e n J e dttb \\)-bór. ceny nl~ki ...
psów I kOnI, kąpIele 1;118 psów.
M. Pogorzelski
KUCIe ~Ont, DltowaOle kopyt. Poznań. WUd'la 7. Prz:vjmuj~. aPrzyjęcia w przychodni od sygnaty ..Kredyt".
d 3U~
9-1 f od 3-6- ej.
• t2000
JubUer.zegarm1słft

Reszt
.... ubrania męskie,
palta
i sukDieclamsłde

fr. Debowskl'
L6di, Piotrkowska t88.

wykonUje wszelkie prace 'III
zakresie
jubilerskim. KupUJe
:}. Wasilewska, Łódź
stare złoto. srebro i drogie
Piotrkowska 152
II 1284
kamienie.
n 11 993

prowadzona pod facbowem kierownictwem W. Krzemińskiego_

-

OGŁOSZENIA
OJ{łoszenla wśród

DROBNE

drobnych: t-l.mowy mU1metr 30 groszy.

z lS lf~, D 2715, d 1790
i t.. d.
1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powsze1nie przy jmłJje
się do godz. 10.30. w suboty i dni przedświąteczne przy Jmuje SH~ do ~o ..jz 10.\5
Znak oferty

i:

~

naprzykład:

=

Dom nowy 10 ubikacyj
Dom
Dom nowy przedmieście'
Jurala .
dochód. 140.. cena 11000 dogo~na z; piekamill 3.1 ka orÓw. Ławica.
Poznania
pensjonąt Bn,glna poleca 8toneczk'
k h'
d
ne po);oJe P.O cenach bard.:o przykomumkacJa _!!przeda Dom Zle- ul. DąbrowskIego: tanio spr3e· t
Dom .
ceń. Poznań 3d~fJol~:wska 22.
dam. Oferty z~~~~nik. Poznań be;: lt~g~e. li 5If<f B;~~żed~Jt'~ar!j2 ste-pnycli. KIlChpJ3 wyborowa.
U) składem i pIekarnią na dl>god·
D
czaJ;;. Pl>mań. Jezua'kl 12.
d 3182
nycb v. Hunk~ch Zllra7) ila ~rzeDom
om
:ro 20 5 1 } ; ) . .
j>a~. 'i~~,ław !{ icrlilewsk~'rI '9s~~ nt>wy 8 lokator6w sprzeda gospo- czteroubikacyjdny pod
6.
01ENKI
- 2Inal. .
'dar3. Jarochowskiego 55, Poznań chlew. ogród wumo
_
_
•
zd 20224
Uo1 .,got6wka 6000
Willę
ŻJ\D1k1>~O. Poniato
Wdowiec
nową. amerykańska dwumieszkaDom
Poznano
ogrodnik. pozna panne
n;owa. trzypok.ojowe. kuchnia. Poznaniu ~(lo '3. dwa g·kłady.
Parcela
wdowc og.Todem got6wką. Cel
Poznań.
Winl>l:rady. hipoteka trz!'ch Il>kator6w. e>grÓ'i. c!lyn~p UI40 m~. oplotow6"8 Law!
obok I>żenkl! Oferty Oredowmk_ Paam()rty~acyjna. sprzooam_ Oferty 1700. cer.a 15000. ..PaWIlon"", Dąbrow.. kiE>go h.nio. Adres
Kli- bjanice. Garncarska.
n 12749
Oredownik. Poznań rW 20 134
Poznsń. Focha 15
zd 20 5a lownik. Po:ms ń 7Jd 20 491
nlca-/----------na' 12 750
Kawaler
Domek
KuplQ
Dom
=------ó---=-,;;,:..;.;;.;.Ilat 28. poslatlająt'Y sze§(,dzieslątnl>wy. pietr1>wy. dwa razy dwa dl>mek nowy z ogródkiem. wPlace Puszcz:vk6wku 6 Ubikacyj,
Pok J _
m9rgowe go!"podaflitwo hez wypokoje. kuchnią. G6rczynie. @orze.- 8000 lrot6wka. SzczeJrółcwe oferty II 500 sprzedam. Zgloszerua
w parku. las I woda bIJ- Wlal"U _pośluhl pamenke 'llająttaj cad:. Pu,;zclykówko.
dam got6wka 9000_ Ofert7 Ore- do Oredownika- Pozna.A
zaraz do wynajecla. Mo- kiem. Zgłoszeni? fotoll'r:\{j~
zd :lO 607
.
~wnitk. Poenafl zd 20 1ST
JW 20 617
.Budzyńska 9.
zd 20371 llownik. Poznali r~ »1"
.

. . . l. OOMY·PARI,;ELE •

L'ótodJ:rsaLkI
lot

Woda czysto źródlana o dużej powierzchni. Łódki - kajaki - skocznia .itp. imprezy wodne. Bufet na miejscu. Czynna
codziennie od godzlDy 8 rano. ,Dojazd tramwajami 10 i :15 końca Zagajnikowej.
ng 119j6

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy. kaM e
dalsze słowo 10 groszy. 5 liczb = jedno słowo.
f. w. z, a
katde stanowf 1 slowo. Jedno agIoszenie nie mate przekraczać 100 słów, wtem
5 nagłówkowych.

=

Gniezna

Ir. me~. Broni!ław Harem~ki

5

Ceny konkurency ine.
Towar manej gwarantowanej dobroci.

.,Jerwszorzędne r o w 8 r v.

Łódź.Piotrkowska 91pt'"POlID1'·.

wIelkJego mia.ta

SP. AKCo W SIERADZU

Południowa

kapitałem

•

poleea

chrze§cijaniD z
U()!.:odru.' "-arunk: klJpna
2000
złotych. Otrzyma stalą Dla
PP KDpc6w specJal·
posadę· pożądany fachOWiec.
DJ rabat.
n 11980
or. Składać do .•Orędownlka" '=~~~==~~~====ł

Ręka Mściciela

GOSPODARZ"
ul. Nowo

UDZI AŁ OWI E C

teL lU.99

ng

I PRODUKTÓW SMOŁOWCOWYCH

Fabryczny

Telefon 38-'l1I.
d 3218
Do składu z manufakturą
potrzebny

Dtwi41kowy Kino-Teatr ..CORSO" Lódź, LeI/lonów 2-4.
Poczatek l> godz. 4. w soboty. niedziele o gOQz. 12. ()eny miejsc
56 I 04 następne 64, 85 I 1.09. Sala należycie chlodzona i wentylowana
l. PO RAZ PIERWSZY W LODZI.

FABRYKA PAPY DACHOWEJ

w...... ...... ;o,.J ,~.~.

:~:li~e:':·~ :!~:~ ~:~::~o;~::J!~Et:ift1t~? t ~. 1=1I11=1II1=lin=IIII=IIIU=IIII::::':IIII:::::III1=OIl=IIII1=IIU;;;;;IUI:::::IIII;;;;';IIIU
11997
LecznIca .M' E B L E

MOSKIEWSKIE NOCE
Tbi~ 1ziele

3

Rd ·

rowed'IP

Al"..........

kupuje i .prze aJe 24.

E.a;~~ Ił 11119'3 na' taniej
~~=--~ firma chrześcijańska
-

..

Na I 8eaM 1 poranki miejsca po 54 gr.
Poczatek w dni pl>wszpdnie o 4. w soboty i

Fabryka Tkanin ogrodze6 dru-

MATEUSZ MIKOŁAJCZYK
Łódź, uL Kmń"k1ego J61'
TeL 191-e3.
DostaTc~m komp1e' tle ogrodze.
nia wchodzące w zakres w~zel_
kich siatek druci.U1l'ch. DO~lłzd
na z11lekszta1ccme 8tO~ {skróco; tralllwa~'ami 4. 17_ O. CK.'1Y
ne. wywrÓCl>ne. 8para!JŻl>wane 1 'l"'KI'
n 120"0
płaskie). W&:llelkie aparaty OTto- l '"
•
~
pedyczne wykonuje tw> cenach
przystępnych
MechaniczD8
wytw6mla

~c~e~n=y=n=iS=k=ie=.==~~~==D=o=s=ta=W'3.=w=ł=as=n=e=m=i=k=o=ńm=i.=. Zegarki, obrączki i biżnterj~ "........

..

zegarlłllstrz

2 Nawrot Z nar. Piotrkowskiej

elany~h

SHLAD DPRI.U

Łódź,

narzekllją star~
młodzi. te
l.egarek kiepsk., chodzi Naj·
lepiej i najta Illej reoeruje
najprec.'Yzy jnieJ'I?e zega rYt ze~ark!k antyki. 2:'!"ar:v fahryczne.
onrt'olne i elekt~:rczn(>
JAN CHMIEL

Obuwie
ortopedyczne

"

. Hallol

Hallol

ź, PiotrkoW'skA 160
Telefon 26174

r.

-...~

Jubiler zegarmistrz
Wł ~'~

~ j l!211ł
U ~f U

:Ja Ł .. d"
O

rt

l

r

l~m!łnf
~

lu

,(1

~l

l Gl"owna 41

Z, U _

poleca \\. wIelkim wybGrze

platerv. zegarv

zeIJ8rkl

biżuterię. obrączki ślubne

z własnej \\ Yt" Ormo
WlIlelkll.' rl.'lIaral'je w Eallre~ Iegarmlslrzu-.l IN8 ł JubIlersIwa

(»._. .wykonUje

wcbO<izące

solidnie

I tanIo.

=

Nqmer 150

t

I

Kawaler

2J.

dl"wl~c

przyęlOJIIY.
posiada

"z~tyn.

Sprzedam

hlln::I mąr~i z ... m uęz ~abudow9ń w
z, Kolówkl KotlInie. POW. Jarocińsk, Anna
praIClIlIP J)uzr~<' pom,,! rio IRI 2i ; Mikolakzakóv.-na.
.
zd 20 103
po~ng E'm .ou 3 uOO zl oIln wSf)ólnpJ - - - - ----.
-pr,7.ys?lo~('1.
l"p\ mntrymonjnlny.
1 000 par spodnł
or"rlY ZRkopane. ul ~owotal'- I '
ska .'i (skle"l \'iE"tI\~iec..
p aszcze. ubranIa. litewki. bluz"
zi! i\l i3?
stale na sk,ndzie.
Jat

.~ 1)00

•

'17
,Q.

P.

Głogowski

Poznań Jezuicka \I

awal er

;d 20'

• •

On~QOWNlK;.

poni.edzlalek, dnia 15 lipca 1985

f ml~szkanlpm. Skład
rz .. t:Jictwe

lub
kOlonjslka Dzi'·l"Ża.va SK'fry Lazuz. Ofe'·'y O~ę,lt wnlk. Poznań
z I W --li

- . ••.

S przed am

=

StroMO

1~

•

pszennych

32

Inwentanam
tl'llwami. zabudl>wania masn' Ile
hu wy:ni.aru
wplaty 6000. F~ankowskl tabikowo .Porliate .... ·k:pll,''' ·IQ. Poznań
zd 'lI! li~2

'O

u'prowadzony sItla.' k"lonJa\~ z
mórg pszennej
mieszokaniem 2 p~koje kllchnlą.
I
•
.cznt~z· flO. S.voN\,!a. ' .... :"Zpl\nia. przy p()zn8.1J.u. zflbu,IQws.nllIqll.
R"nek 1.
ro 20 528 lDwpntsrzaml sorzedam. wolalY
'3 000 reszta amort:nae;ia. RataJDom
cza.k: POlmań Jpzllicka 12.
.. b ' k '
hl
Zfł 20 507
masywny. ," u I ąCYJ!1f· c ew.
sto,161~n 8/t lrlorlCl ~l1ijk,? Pozna-aszyna
n!a 4500 sprzeua Grablnk. »0mórg prywatnych ilalIl8kll w -oIubq'lII Sianie
y
Plewo. Poznań.
zd 20 168
ku·ple.
dom sześciopokojowy Ufe~ty Oreuowlllk PoznaI\
70 mórg
zabudowania muywne. i.nwentazd 20 5\15
ogrodowej . z!eml w calości lub rzaml 11 Oąo. wplRlY 1000 spr;e.
rozparceluje 200 Zl. morga. Dom dam. Ratajczak. P02:nań Jpzu ·c·
Zleceń. Poznz~tI.2O \~n'30clawska 22. ' kI 12_
zeJ 20 3116

'''f'' 1
ft<"f"

I"Zptnik 50l}lJ ,.oznn cl'lpm otpnku
D
k
Pfl1!lle. z .Iohrp/Co .Iomu. ",dcbetome
nlPJ !'OSiR.I"jaclI rzpźni('two.
nowy. ogro.lpm bez d/uICu IIOd
Oferly Oredownik Poznań
Poznaniem . . .zosi p Puszczykowzd 21) 104
I~kiej sprze,lllm 1600. B.lltJliski.
------::
Lasek Stawna 4
zd 20196
"
-.
7
W:dowa
Domek
3
s,nł: t ,::rzysloł na pozna P'lnll .na 2 pokoje I kuchnia ogrodem _
npgO,mC;I~n~o~t~~~u~lIb N'f~nr~,lzlpl- świa!lo elektrYl!zne. hlisko' PoOretluwnika poznań zd 20 ''''tY do I znnOls na sr.rZl'lln:!;. A"re~ wsk,,_ _ _. _
""
że OrędOwnik. Poznań zd l!O 174

I

l

Maiz' en' stwo

5'

'

bezdzietne. urzednik.
przyjmie
dziecko najchetniej dziewczynkę
na w.llslke. wynngrodzpnie z strony dziec ·n. ()fert~ 1< urjer Pozn.
zdg 20 :..86/1 _ _ _ _...
Nłepożałujesz

Kawaler
Zen'
a rmistrzowski
Skład
Gospo -"nul
gospodar'2
spróbować "Nargillo"
33. kuni.'''. "żen sIe panną
ł'J
...
l
...
put'nneJ bu'h" •. ma~vw tn i wo,kt6ry rzeczywi§cip o<lzwyczaja od
która (l"Pom' że malerialnit" do sklad urządieniE'm pelnem to- kolonjaln,. z millszkanlem nowa stwa kazdel W elkolIci, na Whlillrś' &~ "', mar' '" y Jb"p..nlellia. Iytoniu Ijalychmiasl. .zalot.~ni~ !ntere~u lub stalej prll- warlOm. centrum Po<znanla_ 37110 dzlelnien w Poznaniu spr;l'.lam
1"
\\.
Ś
8
I
d
K Ił
ki
C". Orl'~ly O'ł'Iow'1;k
Poznan
ZO,lotyijCh .sprzedam.
Wi".lomo".. 'Zgloszenia Ore.lown;k. Poznań'
oraz
dzierżawy
łe~l .. IlUO. oHmaI"
'Z" n-'H.
pru'. aJe
roge{'a. uc ars e•u ""
-11,9
re ownlk. Poznań --'
':'" .'nA "'i
zd 19 o..t
o~8
d ob rll ZiemIe.
..
.
I :\lllol!lh.Hh::
Z'ł 18 aS3
g6rna 6.
,~~
I>U ..v "vu
nnhellzlesz
nett'·
- go. Poznań. zrlPo'
20440
Swatka'
n!E' tylko Stl)"'ski. Poznllń SIIWydzierżawię
• . -.- - - - Rzeznłctwo
Pracownia obuwia
Plet)'ński lOb.
zd 20 SlJD stMlt'lnlce Bractwa Kurkowego Grzebienondulacyjny
po~rp,lni!'zy w celach mRtrymO- .ł!lta wte~ •.pr !epis" ""e mlMzka- Isk 'ad) dobrze prosperuj/wn za.
lub rpstrlUracje z ogrod .. m. ~I ipj· lon.luluje kr6tkle i dl.ugie 'Y IO!!'"
n.iAIHch. ł órli. Dowb6rczvk/'iw OIE'm. dz:erZlł\\ a 50.-. I5p.·zedarn r!l.Z na .sprzel\A:t. O~trów Wlkp. Reer-_Igrancl Z l"rancJiI scowośc' q/'I!j~llla. Oferty \\ oliń- oszczęrlza cząsu. fryzJęra. pleOl~33 m. 3 .. ToiII".
n i2 806 ~aru. Oferty Ore!lowlIlk. POIllań UllllnazJalna 80. m. 4.
Mnlpjszl' 1l'0PI>O<!ar,twa. domkI. ski. WronkI h"f .. I dworcowy.
dzy. SprzE'dsJe tlroICprJ8 ~u('ha,..
ad ro 6~
ztl 20 105
role. Illlbe,lz!pcil' rzetelnie tylko
zo:ll\1 S30
skI ego Poznnń Poclg6rna 6.
-----Stnw"kl. Poznań. pl. l)af>!p:I!yń- -zd 20 43:,9_ _ _ __
OgrOdnictwo
DreWńa
ski lOb.
zd 20 914.
Dzierżawv
D
t5 m6rllt. pie.knemj o~ro.laml. za- na
'700 m6rR' 44U - 02 - 85 - 45, 42
Dziś
~""nl"nu
(lm
b udoWII1I1I,lOlOa mI. IIIleŚCle IIOwiatopantofle
30. III lIolpca Oom ZI .. cpń
P.)!eszcze wysmarował!
r"
'"
ilo ~przel\anla tnnio z w~m
.. wplaly 8(100. BUlkoIznań. Wroc.awska 22. z<l20162 6Z.
I
p'
o;{rodelll owo('owym _ warzyw. \\'llIk Doplewo
l'oznań
Znn.
al materllce P ynpm .. ,unym oraz z"h!lclowllninmi gORpo. czek.
'
żd 20 UI9
okulaki
vupla
Restauracja
ski WII '. SPlusklwy na zawsze WydRrczemi.
Wiadomość Orerlow
h '. I . '
D
Y
Y
g nil·
prz", HJp cJrogprja Kung 1280:
Piek arn Ia
~o c~ac 1;"onfur,ncvJnych _po· ('.lpcyk gllZr,wy
maI)' Junltersa. mlllsteczku przy 'Pozlllwiu wszel· charskiego. POlnnń. Potlg6rna 6.
nik, f.ódt.
______ _ ___a
PCR
'tfl~
w!kl Pnzn1~ RII- Oferty Ore,lownik P'lznllń
kiE'ml urz/ldz"lIIl1rni. dobrych WII-'
z<l20 438
Frvzierskl
elerwszorze.lna. wiatrak. 1lS m6r/if czyńskl~ :; - '!!.
P 456"'28.49
zd 20151
runkach wy",ziprtnil.·ip1l11l
WotkI ~ I
k' .
.
•
l'zltonkuren('~·łne.
kompllltnl'ml
'
niak. Steszpw. Ro.ickiego 13.
iiI! a' I ~ ams o·meskl z ,meszka- znbuolowanhtml. inw .. lttnrzllmi _
PIekarnIa
. vupia
z.1 20158
26, SZUK _ - POSADY
nWID. 11" snmo nrzl\,lzPOle ~rze- 9800 wpl"ty 8 000 Ił
k i Ic
-.
y
A
Y
dnrn tnnio .. "owód. wyjaw. Z-r;pr- Oopi'ewo PoznRń'
arict 0 17i
< ~1)1I'r.. be~ /"')I)kurel)c~!. wle4., kilka m~rg' o:Iohr"l ,.. emi ubuol.'l.
_
Piekarnl
ljlll""<"'1I18 "h lIlt ~r/')",
u..icZIJsk1ł 162 L6dt.
n 12810
.
Oo>;c1'P 1111, za,.·, ,,(l~,ą. ,,'e Ofprt y WRn ' aml. bhsko Po~nllnla. or.. r..
k'IJII"YI'Ii ")~lI jy w 'ei rllh-vce
~
re' OWI.II" Po'nllt! z<l 20 472
t)· Ore>lowJlik. Poznań zd 20
poszukuje celem dzierżawy. Oko- ,hllcMmv 00 , .. I."",; ,*zpciei ceru.
tO płaców w Stokach
.. ... om. .
.
.'
I t"1 \·10 eJI,'''''
::lIPln.kl .\1'"
I.
,ł~·,hl.9"h
p011 101lzil! sprZPtlnm z powotln ~owomn!!ywny. trzY1Jbikllcyjl1,.. _
Piekarnia
Motocvkl
pow. Czarn~6w.
. zd 20 297
-'-...:.:.----chnr~hy 7;1f bpzt~rn jeśli .7.lIrl)z. - r:y~~~~~ ~,lr~k~u P;::'OcUYfpgD.) wa- kt~ra WH, ;pr,.q 12 wo~.~ów l'szpń- czt~rotnklo\\"y 2'/t hllr,łzo rJohrym
D i .
Byłv urzednik
IlIdfo!,nn<:'Je utl7wla w Died~lele I Rartkowiak
Do' Zll'llntRp' - 600'1 npJ cpna 3'000. J ~śklE'wl~z. p.)- stanie.
rpjpsI rowan)' . zlIIniE'nle
Z, erzawa
państwowy wykwalifikowany
co ZleJlDie Dw/'ir
Znaczek
•
plewo.
07n~". ~nRń Alr,Jo M l ..tl"l(o,,·~ki"l<!·' 2j. llR .Iohry. rlwtlIR-klOWy.
Of'erty 50 .mllllt ko~c;a.i ...ItIPIJl doli'! 6 ,Po-lde.wniE' i_ I!.jmin~strncyjllie przYJStoki
.
zf\ 20 170 . m. 13.
z.d 211 1110 Ore,lownik. Poznań z<l20 840"
kOJOWY, c'bJec p :;O~O. Jaśkl"w:cz mIl' '1dmIDl<traI'JP dom/'iw. Ofe,..
Dl(jRzd trnmwnjpm '10 I 4. Ku.
, .
l~oznaI'\ Alejp 'Marcinkow'k:p~o ty do Ore']uwn'kn ł.6tlź.
§cI61. szko:a. el~ktl'\"czność.
21 -.13
7l<J 20 4~S
n)!.~09 _ _;...,;.___
KaucJ'l
__
- - - - - - - . ;n 12801
J~III"ryt. u.rze,lnik kolejowy Z l
Farby - Laldery _
·lziE.'<'kiftm Muka ' ilzlerżllWY
100 zl za prRCe ila' metł!zrma.
TrAn _ SzelJak _ Ani.
domku z ogrodem
1111 80 trzpźWY. nipknPRny. O!erli
1~.35 muz.Yka z. plyt: 18.45 '!lelo- ukowe Poznania. 19.20 kon!'ert re- 3 - 3 uMkncyi warl n~k - mil' Iy Ore,jownik~ 1;9}'~1t1
ny - 'Karb!}I:neum
dJe polskie z () y t: 20.00. fpllet!lJl klam()w)'. t9.S0 tr. l Krakowa I szkanip s'uchp. ()koli(!II lesi~IR $10_
Z
-':..:...----...
POk,,·' In'RIo' I ~', zn"np ip n"i.
turY6t.-sport.: 22.40 reWla radlo-, WarszRwv. 20 skrz\·nka rolnie~lł. cia kolejowa miei;:cu.
Oferty
Młodszy .
t"nlpl l'hwl'lisz"'w(. 2~ J~-,.?"k
PoniedZIałek. U IIpea.
wa z plyt
20.10 weso!y wit'Cz/lr z u.lzialpm Ore,lown!k P()znań z12'l i62
.
I d ł
t
.
I
k -1
C
('zlowlek z prowincJ'i szukII jaP ,'l nR:.
\
zd 95 j'31
6.S0 tr. z iubilenszowel<!o zlotu
Pon e zla ek. 5 lipca.
triO sa .o!",oweg·) or .. a .P.!'.. .
kipikolwipk posn,ly. zlob 150Harcerstwa Polsk'eleo w Spale.
Kraków tli.!!'! mu·zyka rozryw- Ęre:vczl I Ę· Ko?cz~ńskl (Plospn- Dwieście pszennych ży. kaucji. ZI!IO!'zf'niR <lo Ore.lowniGosTlo-darstwo
1.20 audycja poranna. 1%.05 .Iz:en- kowa z p!yt. 17.13 mUlZyka salono- kI) . J. L t'<! CI (1C~'1zll arly~tyezn:v).
kll. Poznań z.1 20 300
72 morIC; h'lołnlki mHsywnp _ ni·k p():udni')wy. 12.15 dla naszyc:h war 18 ,,0:1 Inczywa do lampy Bo- 20.45 tr .. z W a~SZ8WY I Spaly. wym, martwym inwen06
22
8]'rzl',J" m: ,q.lllly 4000.- Clfo>rl,. letnisk i uzclrowisk - koncert. la". w:VJeI. prof. WYJrrZYWRI.<ki.I • . wl:"f}mOŚCI s,.D0rt()we Potarzem .
1000-2000
Ore,lowlllk (;.h'nin
n l! .2'2 18 chwilka dla kouiet. t3.0li kon- 18.30 MW króle<stwie terrnh6w" znama. 2w.l0 Ir. z \\ arsZllwy.
cert. 15.30 muzyka. 15.45 tran~mi- wyltl. p Danutl Ka.ciul-kR. 1RA5
Wtorek. dnia 16 IIpra.
pietnl\Ście lat. obj~ie lI():!;e kaucji iako oo·lróŻuiae7 na
300 rozebr""nych
sia z jubileu·s;zoweJrO zlotu 'Har- IIrjp I pieśn! w 'Ys:k. J. S~hm"ltą.
Poznali _ 6.30 au.cI. poranna z
I Wnrszawski", P-l- ~lIllloch6d. Z..-IOi'zpnis Br~nit"wies.
..
cerstwa. Polskiego w.Spale: fraJt. lą;!IO 1I1"""CJR ż" m .. r~ka. 20 .BlIl-, Warsz.: 8.20 oroll'ram' 12.11i mu~1R"c;nkuwslciego 20•.Slawo~ew. powiRt toruńs.ki.
samochodów
me~t b'eleu ~a~cersk:eJto. l' au- ·kl l.eonarrlo da VLncl. w t/um. zyka p()pularna z olvt: ts.35 muzd'20 755
z·1 20 16t
uku" "przf' lat UŻP>8:I~f'h ('ze~('i dy.cJa o:Ila. dZieci P:.t: .. W c\l be- SteffR. 2%.06 1oka.lne wI8tlł>mOŚC!jZYl<a operetkowa. tanecwa i pioi Ś
SlInI""}I.) )owfC'h _ o<>lwozi .. nR dZlemy Sle ba~lll!' (71 Wllnll). sportowe..
8pnki (plyty): 111.tli l(!pl.18: t8.411
Słocżłerdz e ci pszenBiuralistki
ml"('z~rk; - A."""ltln.1 P')ZnRr'i 16.15 Mnla orkle~t'ra P. R. ood
Wtorek. "nla t6 Up!!a.
..z nad krawpdzi": 19.05 proJrram D y Ch .&nl
ł bj ł
.. l '
bk'
.
•
•
Dllbrowskiel!'o ~Q 'plefon 46-74 dyr. Z. G6rzvl'~~leJro. 1.IU!} "We;
Krldr6w _ 1%.13 kon('prt z p'yt:' na dz. I)a,s,t.: 20.l1li skrzynkR techn.
"'. wam o ęc e
2l'~0 neJ._ sz.y oSIe orJentąJseel.
l1
d 2995
.
. drówlLa JJolll:l1'l~ • h . arJt'( I PIPŚD1 1615 recital fortl'P' 1631ł nlekne 22.36 wla<lom. sport. Z%.4O do 23.30
2 600
~~~zl~~~śe~~e~~~n~~r:}~r:~'t'I~ ni:
--=-::::-::---:-____
.:....__
w wy,,_
u JI ,,~ec
ówny 17.40
;:opran).
"
•
1815"
.
.
17.15
muzyka
wokalna.
trIo /l19SY ~. P vt:
•
".C· a'1 ą 'Pol~j{a Itr• z Wal'S2.
•ł"
ZIPrżAW. maJąt- miecki~j ooszukuje powlltne
Belki, kantówkę,
SmYC~kDWe~ .; I8 _ :.Od ,~ta.oz"w-a <io , śl\'l~a : t8.60 ~·lawJ1l wlrt"o~l. s
net Wllrszaw;;ki" przE'i!siebiorst .... o II nem yslowe. sza~ówk. fto3łoóio' ~'. la.m~ _ Bola:' ~ -od"-:»l't... 18.15 p y~. ~.oo !>d~~yt.. ..K'w~.q!l \
Marcinkowskiplro . .ny.rt., pl>(! , ci2' ;:.20;), do Kurierll.
l
y. ~ Ił
~,
.,Calll Polska śpiewa". _ 18.40 m\eSItJkllffi'c",:,.a ..'I1t t':tK$fl.Cłt prz~1M1!O 758 Poznań$kiego.
.
' ';J
at ? ~\'fll!.~f!... ,!11I"_\ę+ .tulIU~l" -.1\. chwilk'<!' SlJO' e=3. '11t.31ł' aooycja sotoriczJlych : 2.2.411 koncert :r: Pl:v.t.
Ponledzl1l1elr t5 11-.
n prpzl,,~kl
:-;.tP..:ZElW
sk'~,lnH'~~'"
l.'
19"0
C
~"
0\
p
I
d
r l k '" li
•
0->-P"in'Rń ZlIlpzp " , , '
19\141- zo,me.rs..a.
... :'. o cn>tal'. ,(
on e To.a e • Ił pea. RadIo _ Parls 2n 45 słuchow!sko
- - . - - - - - _ _ _ 2:'
• ~ p~Js.klch ~rzeklęilaęh pIsąn'i' ś10Lw6w 111.S0 •. ~ ool ..k:ej niw"". 22.1:; muzyka tan~czna Koenl"~
Pianina fortepiany
WI8ńsklc ) szkiC htet:ackl. 20 Oli-I p·vty. n.tIi muzykli z p~yt. 18.30 wusterhausen 6 I 8.20 muzyka PI>- .
.
ŚW'RI,l\\'Pl <r8~'"
A "nold ,. - cZy t •. 20.10 we$~ly ~-leez~r z Po- .. II!storja i~la.rs\wa I!P()rtow!'lI'o ranna. 1Z koncert popularny. t4
SzklenIe
P:.mocnik
~ .. r" K~Jisż. "1''1'' f8b-v~~ne~ 1~128.~~,aOb~~·:~1 d;,1'r:e~ ~~~~;rYi 'l ~ wie!~I:"re'tatv,ifjaeht6w o p~~~~ r~Ulaitoś('i muz;ycznp. 18 konaert bll<ł"",,11 i szkl~ okipnne. polE'C'1I ogrodniczy szk61knrz samotnr.
SIII"n
<\ YS""" "'-v
WarszlI .. li w 6'c
. P I"~i 21 k
men I . po.'la - l?T>"rtown.
. ogrodowy 18 muzka Ie-kk. 19 mu- mlstn uklRrskl JlIn (lin Iryk pol rZE'ullY za.ra.a. ZnkladJ; ogrOt·
r< rlfkow~k;F p-~pftmie~c'" 69 i Sy~( ~:~e~Yr °Ori&l<!orza opC:t)t mpzr.~a
~. S:-hmMtI. to zyka. 26.10 tańce i $el'en8'JY. :t.16 I./I'I!. Uł6 ...·IIa 11 telefon 13903 nicze J. Stoiński. f /'i.lt. Zdrowie.
les
a
p'elro. t~ld')n 'Z17-6Q P 3221-12,
berg3. 21.30 t"ransljl • jubneu~o: 22
i_,~'l)ol Cli .°tl : " loMzvt •• g'uchowi&ko. Z2.8G mllzvka nocna. 1
D II 118
n 12808
we?o zlotu Harcerstwa PolskieRO
.
.....a ne wla omok sporkon!'ert. Londyn 20.4$ SIUChO-I
-Fa rbv _ lakiery _ po- w Spal!'. Fra!l~eht o!l'nlska hV-1 towe.
wlsko ,muucznI'. UJl4 koncert
Niklowanie
. Mlod!izeg o
' I tych harcprzv. , 12 wiaofpmołc!
Wtorek. dnIa 16 Ilpea.
8Ymfon.~nY. Budancllzt. %0 kon- r4\!nyt'h nd('1 oraz srebrzpnlp ('zelarllllkll rZE'f.nlc~iE'~o. ew,ntL
k ost - karbohneum _ soorlowe. 22.10 14ala orkiestra J.w6w -.- 12. fil n.rehrtUn (pr .. tv): cr;t /obtep • %O.30 z ~\\ .. ch
pIR' .. r/l\\. l:an,lryk Ibl:! t ;Ifow· PO nnu('p z prowIncJI przYJmę.
k
tran
lP. Pt..
/18.35 mllzyka !pkka z n'~t- 111.lIlI ' !!· ra:c
~fetreter'
smutzy lit na 11.
n 11111 Z •. l'uzlI.onjn wykilIczpni. Zellker,
ml1z"l(a lek.k- (o'rtv)' 1850 rp"i_l.lazzo\va. ..... u pyty.
tn gar
- - \\ lerz),leclcP 48 P07.nań
p~lp('" Mj'''''''1
II' O
P"~'I""
Wtorek. dnia t6 Ilpra.
tal' 'forteo. Mur~\v~.,-ip~o·· 19.110 2a.lłl .. ~rzE'('h~rlz.ka PO zoolo){u".
Pluskwy wytępia
z,l 19023'
.
:'I: ~~'''I'''» \\'1. KllIser 1'"", ,II
'
~ ,
K
' .' . (li l' slucllOwlSko. 2\ hal &Iutlenckl \\"plk~ Ił
.
tł' 27110 Po"~lZAłsd-m~~~~a' Ifao&, ~~~f~! I ~2~OO ·I!'~~:r~z~htl.~c~::;~:a p1;t: ~Iuchowisko. 22.30. mUzykR. 0-%
G" '''''i II
Ekspedjentka
t 13 .O·~iJ zes.""
• _"I saonow,
I
\ka".•Z2
kon('erl
'Vle(!eń
tr. z
pro,,'i'
nCJ'.
i .jJ'.~I .. du r·~.
... tlllokie '"..o
t a "k-o b'·:e:
•40 mllZyk8 z p'yt
. .
Bu.lanp ••nocny.
IU 2""a
tarty20.30
mnz~'czI" 3z01 t
III
D om masywny
P. Rynasa: 13.311 III r:vnku orac:v:
Poniedzialek. tli lIpell.
ne 23.5Ó aiUZ~kR z plyt Praga nowowyna PZIf,"" l'.)" IIUO"-".
;wa ra"c~ą bn.flkoWIl l!a'!l0,lzl('lna
z wszplk!l'mi przYnnlpŻllo~cillml.l1li.SO tr. z .Jub. Zlotu Ha,rc~r- Łód1. l3.ali r()('<maito~cl lllUZYCZ- 16 .30 koncert. 20.10 mużYkn Ipkka.
zd~ li! 11.1\ 7 ·
~\("A~z:<In~~ .~g Oredowlllka. Pop(iJ m.>r<rl ol!"ollu. u61 k iI 0111 pl rll etwa PolSlkleJ!o w SpalI'. \\ e- J1e Z plyt. 15.15 ~ie:rla. 1'l1l1l po)tn- 21 . francuskie. piosenki lu,lł>wE'.
SZCZUI'V
.nR
' - ~od f(OŚ('I~"'. znrRZ na -nrzetlaź. dr1wka po oh01!ac~: 16.lIO - dan.kR dl9 <lo:ip('1 n. t •.. Kokl!~ nn l!t.21 uwe-rturF z operptelt. R z y m .
-7
Szew ki
Smoczyk. Czark6w I.r. 20.
..S.,rzyn'/{a. P. K. O.·: 16.tS recl- posad,zie". 1845 mu.'>l:vka POPI,.'Rr- 2a.40 .. K-ieźnlczka z Hollywood". WytePI8J11.PO.j ICwaranda ..z8018'n
.
C
_ _ _ _ _ n 12722
tal_ for:teola.n'lw:r: 16.35 !!,urvkn. 1na z 0'\"1.20 fanla.z.ill z "n ...Hnl- optka nanzato Merljolan 2040 PO w.Ylęplenlu. Z'l:lo~pnla Ore pomoc",k po~rzel>ny lub <;hloplee
,
- .. 16.09 .. WP<dr/'iwkA Joąnny ; 17.0~1 ka" ~foniu$.z.ki. z o·v-t. !'!.OG wia-I koneHT symf. 21.30 kf}mp,lia. 22.11\ .iowmk. Powań zej 20 ,09
~ POCZ'II ka!",. RedE'1. PIf}I rk6-,v
Domek
koncert: 18.00 .. Wtelkle.lrWI8z,1y d<mlości sportowe z ł,{)(lzi.
Ikon('ert. Wroe1aw 5. 6.15 I 1120 PI
1-- - - - - - - - - "I·unaI6kl.. K;nknwska 38.
now,.. li pokoje. kuehnill .o2'rc'ic! .- !l0'{ad3n-ka .. przyror!.nI('T,a: 18.10
Wtorek dn!a 16 r en.
muzyka porauna. 12 koncerT sym-I
egl - p amv - -wagry
yj :..0 163,_ _ _ __
szopa. w()fJa. bn-k" 'Wa;t v Po' .. M!nuta PoezJI": 13.111 .. CaIR Pol•
H)
fon:czny . U.30 piospnki. 17 kon- giną ~ere wybiellI. n.lplikatnin
•
l
znnń sprzpo]am 'OfArty Orect - ska śpieowa" 'aur!y('ja z Krakowa: Łódf - ll1.31i ~uz:vka I.e),ka --: cert. 19 tanipc InstrUmI'1I1ów. niezr6wnan!
nipza'wo,lny' inój
FrYZjer
nik. Poznań zd'20656
ow- 18.30 tr ..z Ju·b. Zlotu Harc. pots.k.\(Plyty): 18.110 wO.ls,kowe p·o.,pnk~ 2:1.10 sluch.owisko muzyczne. 22.80':,.,Krpm k\~· JRlu~.1'''.
_.J)roeprj~·· rlamsko - mę-ki potrzphny od zaw SP!Ll't. reporta:l; z wystnwy har- w wy,k .. chl'iru Juran'I", (o y ty). koncert wIpczornv.
1~lJchllrsklego. L'odg6rna II
Po- rllZ ł.c~,lź. Naw'rot 54 a. .J(itp(
Domek w Jarocinie
('er~kl~J: 18.I!O, drobne .utworY na 2%.36 wla(lf}m 8"Ort. IOl(alne.
'Vtorek. dnIa 16 lll1ca. . znań.·
.
zd 20441 Podlpśnv.
n 12013
.
fortepian.
w.!o.onczele
\
skrzypce:
PonIedzIałek.
15
lIuea
.
mnrfl\\"llI l y. 4 nl,lkn('.IP. z OICI"\- 19.30 recital. !ip!e\v.".. v Wlol\~i"
Radio Pari8 - 20.45 piosenki
dł"n ..srrrzp!!'!m ~R 3500. OŁreLa.1 mierza Ka-czmII rR : 19.50 pOJladllnToru~ 18 .3;0, moo"'''" lek'k" z wczorajsze i d.zisieiśze: 22.50 do
Jarocm. I"lllI'\~I"p"o 2.
ka aktualna: 2lI.00 .. Ja,k polować plyt. 15.1li 2'11' da. 11.15 mu.zY!ls 0.11i muz;:ka tanE'czna. !(oen'!ts'
zil 111343
na kncZlki": 20.10 koncert ork:p- pO'1nlarn" 7. ply~~ ~8.30 ~krzvTl.kn wusterhauaen - ID5 I 8.%0 muslry wiejskIp;" 211.45 ,Izipnnik ()~Óln8. 1.8.~5 soh"cI z II vt. 2%.08 <zyka poranna: 12.00 k!ln~ert PI>wil'czorny: ~O.ł)Ś .. Obrazki z bc:a wl8<1omoscI sporlowe Pomorza. pl1larny: 14.00 rozmaItoścI muS
m Mil,'. ,!...,~ywnp hnr!Yl1kl. kom- ,IAWl1p; I w.sp6~cz~npj Polski":
Wtorek. dnia 16 lipca.
z:vczne: 16.00 koncert o~r()!]owY:
"I"tnv Inwpntnrz .sprzl'.IlIm. _ 21.00 Saint S~ens.: III·cl kon ..ert
Torn/l"- 15.1li orze'!'I!',1 I!'lpl<lo- 17.4li muzyk.a oopulllrna.; 19.110
Wla~;'. Mnj('hrzvl'ln Dymn,,?f'wo ~krzyp('f}w:v: 21.30 tr. ,I Ju.b. Z'Mu wy: 16.35 niprwn<t"v kr~.ióhr821 -konce~t ~rkl~str:v . .deteJ . . 20.111
Stare pocz. Mosina.
ilU 19899 Hllrc. Polsk. w SP~.P: . o~nls·ko T,lIhaw~zczyzn:v: 1".41) ilrohnp II_ ..TravIsta 00. Verlh('<!'o z LIP~ka
- - - ' - - I gka\l'I6w zs"ran.:. 22.~.0 kon('ert two.ry na or<rannl'h (n':vt"): 211.00 23.M '!!u7.yka. ~anecznn. Lont, n
Dom zabudowaniami ch6rn _. Wpsola P -t.kll : !'-.30 ~ poorarJa.n.ka rol":(''>lll: %%!l1t WiRIIO_1 23. 15 s uchoWls,tO muzyczne. Buwi!l.domoścl sportowe: 12.40 mu- mości snort.: 2.40 110 23.80 tr. z dape.szt - 19.15 śpiew: 19.M kI>masy wnem.
Warszawy
mN!Ja: 28.00 koncert symf SztutI a d nym zyka ·
Itał 20.10 kaharet: 22.30 wp,ola
..
. sad em
Pon!edJ;lałek. 11 IIpea.
llnrJl'cja: 0-2 muzykI!. Wlede1\ _
!l .mllr",. "nI, hp7, ilh,ell 4 non. _
Poznali łl30 al1l)ycja poranna 20.00 koncert muz..-ki Ne.lb~I .. :
!ó\'~wskl. Poznań. pl. San;oł.· ..lolrl
ze Spaly. T.29 Z WarSZAWY. 8.20 21.00 .. Ai<la" OP. Verdipl<!o: 0.15
h. .
zrl20 808
Poniedziałek. 15 lI~a.
pro«ram h;l'ż~c..r. 8.25 \V<kRZ/'iwkl do 1 muzy,ka. PraJta - 15.110 k(lnU'bli
ł
Katowlee 1330 koncert orkie praktycIl'le. 11.117 tr. z WRrSOZ8WY cert BYJllf.: fn.30 m'lIZvkR Ipkka:
'. ę S arv _ nowv
stry woisk ts.i!) glelda wotowo: I Krakowa. tIi.tIi nrzel<!la.1 ll,'ip·<lo· 19.25 .koncert ork. detpi: 22.10 siutestamC'nt
ItS Wułka
lt'>warowa '1530 walce z pyt 1830 wy. tIU!;; tr_ z WRrSZRWY .. 15.3~ chowlsko muzyczne: 21.15 k"n,·prl
. '
Zb"
..
I wvw i ··61Iotvty. 111.45 I r. 7.1O Snaly. Wilna I fortep.: 21.40 m'u.zykn leokką: 22 30
klllrll .,"h!"I1.,l"
,,·v,,?prnnnR ,.. lE~rllD1e.! Dr~:c 10 o fan.e?.J
\\'Rr~7.RW:l'. 17.15 1I1wor AlhpnizR plyty. KołonJa - 20.111 .. Trllv·R·
K<I~.!"rn;lI RlItoli"k" p,.lle("ZD1czych." r8
Pi . JOJko. t V<ztn Z olyt.17.40 Z WarSZAWY. ta" tr. z.Lipska .. Rz:vm -: 20.40
kkll U
znRń .1P7,,,,,k,, li
zrł "12~ !8.45 mUZkl ka
ZD R· 1!1.t5 calR Pbl<kll §PiPW8. r. u(lzin- koncert rozm~tości: 21.tO koml'i d o- lem chllru POC!!t. P. W. lR.lIO dia: 22.SlI mu.7.vka taneczna. Me- --.---_ -- - - - I~ 0 S k.rzyn II Ol<!" /1R.
•
wa
FO:l! cwn'ę I wytwórni, moścI sportowe lokalne.
&krzyn.ka o~t11na. 18.48 chwilka: Molan - 21.45 !roncert ()perowy.
- Coś ty zrobił. bahyanlt'. ·z tymi słoniami?
ofohrz" oro~pprlljllcl1
z now,"ln
Wtorek. dnIa 16 lipca. 1SPo:eI.'7,nR 18.45 slynni tpnorzy zl'vroCJaw - 20.10 sluchowi~ko:
- Przecie! paD dy reKtor kazał m~ Je przy wiązać! .. .
chorohv <o "",<Inm. Ornrt" OreKatowi!!e - 12.15 m\llzyka le-k- n'li't. 19.05 Dr1>!i'rlfm na ,Izień nasi. 21.10 muzyka ludowa: 22.40 mu(Razzle - LuDI.h"IJ).
S. F.
downik P-Mn~1\ ?,120 ~27
ka i t8nE'CZna' z !lI y t: 15.15 !,I,,',rln: 1!).U *"";P kllltllr. I s,,01. ()raz nR- ZY'kR tanp('7.nll.
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Edmund Rycbter,

Pozllań.

Ostrow Wlelkop.

na mlesiae sierpie/! 1!)!15 roku - wlącznie kSlął.kowego tSl)fła t l!; o . powieit:l"w~IlU .. 1'\1IIII"'IU III t!k~IK'.lydi zl 11Il; w 1I1Ił'IICJIICb 'I t:N t oli1I'''''W1I1 .. ru ,lo .Iumu 111 !.:!I1 tla prt...·m('ji 1111 pucl18t'h
\)'I"""zer.: ..", .10 ",""U 'wąrl~lui .. i III RI ..... Ił$.·ZIlI .. t.3~ 'I()OS OPIl~kll m:t'~le'·ZIIle. IN 'ul~t:(' &I .lIlO
w lll "~" 'h kr.JR!'h zl S.IlU Prz)' l'lIIiu wy.IJlnlą('h IY!t",I"iowo k""ZIIIJ" .. Ore·S"wrrik" m.""uWz.
uiE' :!.:15 zl ~t!l ·)dn"~2prrI8 .1001 " 11111 \\' rRZ'" wYPllolkł", ~puwl).I""'·~ny(·h .illl w)'*~ZI\ prz .... 7.k6fł
w lHk.,,·lz·p .Ir.jkńw 1 t. D. "',.."'INAI~Włl ni. OOh)().-IIIII. iti rł/),.lllrl'zpni- Pll-ma. a abonenci
!Ii. m~ja prawa ,lumilll'lInia sle AierłOlłtllraon,ch aumt'ró"
lub oc:lnkoo:lowlUlia.
.
.'
Re,laktor

l"t •

odpowlerłziałn7 Uieronlm P .... h,.ti z ,"o.Allni•. .;... Z• . WłZ7S.tki.WiadomołC{ I .rt,ItoI, I m. Loda! Ofłp);"I.Iłi- · ~· ·Tr.n•. ·f..Mi PlotrkowsJu

odJ>Owiada alim:I'\latrat'ja ., Mobie p. Anton'eeo Leśniewicltl ., Poznallill.
Wycbodu codzlenlll. ł wyl.'kl.m nI141·81.. .... :.t orocau',cb I da'a Dl <łlle1l fI.liltepn".

lit: .... Za OC!,JfJzl:nia i reklloll7
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Numer tOG

"Orędownik" zwiedza pÓłkolonje

15

odzinwslońcui bez k

rzu

Wstromych, połamanych ści~ach 'podwórza... - Wszędzie są dziecl- -JedzIemy na nółkoJtlnie i patrzymy na radość życia... - D·sz dzwonka, pośpiechu i karności - Z półkolonij korzysta 5 tys. dzieci - OpoI'epszenie stanu pół kOl,onij I kotO'nlj .
, L ó d Ź, 12 lipca
Podwórze ma na długość trzYdZie-1
ści metrów. szerokość nie przekracza
dwudziestu_ Dookoła stoją. wielopię
trowe mury, dwa z nich są. .. ślepe'-.
W ściekach płynie przęz cały dzteil
mętna, cuchnąca ciecz Wie.czorem jest
ohłodniej, lecz nie tu _. . tu napalone
mury zieją do późnej nocy zaduchem
i gorącenl_ Choć mury się napalają..
ale do mieszkań parterowych- slońce
nigdy nie dociera, nawet w południe.
\V suterenie mieszka blacharz
przez cały dzień młotki biją. w blachę
I wieczorem zmęczone uszy nic już uie
słyszą.. Ciasno_
Nawet latem wilgotno,
W oficynie na trzeciem piętrze
mieszka urzędnik. Dawniej wysyłał
na lato roJzinę n,a wieś, obecnie po redukcji zarabia tak niewiele, że o letnisku niema co nawet marzyć _. _ Obok
mieszka tkacz, na poddaszu mieszka
dwóch bezrobotnych, a u do~orcy ką.tern praczka _. .
"
'
Wszędzie są. dzieci. Przez zimę chodzę. do 'szkoły i przynajmni~j pół dnia.
spędzają. w mniej więcej
czystych i
przestronnych izbach, Wreszcie nadchodzą: _ wakacJe i lato spędza się w
dusznej izbie lub na podw órzu ."
"Są jednak półkolonie.
Codzi ennie o, Siódmej rano dwadzIeścia wozów tramwajowych z l'ÓŻ~
nych stron miasta dą.ży w kierunku
parku 3~go Maja, Przed bramami już
czekają. gromadki dziecf~rni. Niecierpliwią. się_ , Ach,
to jeszcze nie nasz
tramwaj, pewno ten następny _"
W parku spędza się dziewięć godzin dziennie, dla jednej partji półko
lonje trwają. pięć tygodni, poczem zapisuje, się !lOWą. partję_ Pięć tygodni po
siedem dni, licząc po dziewięć godzin,
daje razem 315 godzin na słońcu i stosunkowo czystem powietrzu_ W roku
jest 8760 godzin ~ tego dzieci Łodzi
spędzają.
na powietrzu zaledwie 315,
dwud~iestą. piątą. część malo, ale -dobre · j to,
'
Ogół dzieci jest podzielony na dwie
kate'gorje: d2ieci ' normalne i dzieci
szczególnie źle odżywiane i słabowi ~ę
Tę ostatnie mnlęj używają. ruchu i otrzymują. ~ztery razy dziennie posiłek.
pozostałe rano otrzymują. kakao i
chleb, na obiad zupę i chleb, na kolaRado~t tycia at tryska z obrazków lIust.rujących pobyt dzieci na pólkolonjacb_ cję również zupę i chleb. Porzę.dek
Które dziecko tak zręcznie Jak one wspinać się potrafi? A które tak dzielnie znosi
dnia wygląda w sposób następują.cy:
ból palU6zka i badanie lekarza? No. i nigdzie chyba obiad tak nie smakuje, jak na
Godz. 7 - 8 przyjazd;
świetem powietrzu, spożyty w gromadzie
' godz. 8-9 modlitwa, podniesienie
czem przeważają. dziewczęta. W końcu Mało jak na przeszło p6łmitjonowe
ehoTą.gwi i śniadanie;
. ~odz_ 9-).0 sprawdzanie obecności lipca ta tura się kończy i przyjdzie miasto, bardzo mało, CZQŚć wprawuzie
kolej na nową. parŁ:ę. Zatem z pólko- korzysta z kolonji na wsi. ale jednak
t mYcie się.
lonji skorzysta około 5.000 dzieciarni. tylko drobna cZQŚć łódzkiej dzieciat·.li
godz. 10-10_30 odpoczynek:
godz. 10.30-11.30 gimnastyka i zabawy ;
- 'godz. 11.30-~12" mycie rę.k;
j godz. 12-13 obiad:
godz. 13-14 godzina ciszy - dzieci
wypoczywają. na leżakach:
godz. 14-15 gry wolne;
Osobliwy ~abieg, d~ięki któremu chory odzysl~al zdrolEie
godz_ 15":"'16 podwieczorek;
Dóktór Bellardi jest lekarzem w mllll'm ' ny ranny, plutonowy strzelców alpejskich,
godz. lG-lG.30 przygotowanie się do
miastecz'w poludnio" ej Italji. S: WO\\ 1000y otrzymal po<>trzał w Q;lo\\ ę- Dok,JOa Iiśm~'
odjazdu;
e6kulap, o rumianem obliczu i tY\\}'ch na nim ię,żkieJ opel'acji, zab('zp i eczając
godz. 1G,30 odJazd.
czarnxch oczach, 'codzil'nnie , za;:hodzi do czaszkę sl'''brną plytkl\- :-.lil'horu k pozo<>ta Czyta,ląC ten suchy , ro7.kład , dnia,
zacisznej ost!)rji. którf\ naz} wa .,swoją", i v.al jednak sparalitowany na calem cIelemożna przypuszczaĘ,
że tu jest zbyt
tam ,d elektuje się speCJalnie dla n:e.ro Aczkolwie!{ przytomny. nie b~ I on w .stawiele czasu przeznaczonego na spraw- przechowywaną ,.kapką-·_ Gdy pewne~o nie przeMówić sL wa Oczv mial szeroko
dzanie ob!'cności. mycie rąk i Ł. p. Tak "'ieczora - _OPO\\ jada Pao!u Richt>r rozwarte. niby zastY!l'łe w przerażeniu Ponie jest! To nie koszary i nie dorosły. _spotkalem się ' Z ł nim w tej sympatycznpj dziwialiśmv odporność jego orllanizmu i
zdyscyplinowany żołnierz to są Oberży. doktór Beł!ardi był jakiś przygnę- naz)"\\a:i go .. nil'Śmierte:nym z n:-, 13,~
PI'\\ n('lZQ dnia przybył na iruspekcję na dzieci. które "lie umie,ią. tego robić tak biony ' i nieswój_ Powrócił byl \\ laśnit> ze
sr.ybko i sprawnie. zresztą. nie zmuS7,a szpitąla"gdzie miał beznadziejnie chorego czelny lekarz sztabowy. 'Vysolti ten nn.. z
pacjenta_
-"
,
przeloto!"". jut z'lwnętrznym .-v. , ' m, wy ~ię ich do te~o, Tu, on półkoloniach.
.. J~t. rzeczą nIesłuszną - rzekł. wychv - g-Iadem \\ budZili uczucie niera mowitello
jest o('!pocr.ynek i za1)awa. to też
,vs7"stko tu sio odhvwa bez przymusu, lając lampkę\\ Ina _- ,te lekarz , nIt> ma strachu i lęku_ Byl to rOsły I s:'lny męt
prawa skrócenia" r.ierpleń człowleka_ który czyzna o olb.rz~- miei czarnej arot)zle I
jakbY w trakcie zabawy.
_
_
uratowany jut być nie mote!"
głośnym tubalnym I!'losie.
GtJy, kr/)cz'1c
D7.ieci nie czulą. tu ' męc7.!J~ej, szkol.. Nawet. gdyby prawo takie pOlSiadał przez sale. "ydawal gromkie rozkazy nel dyscypliny. den('rwuiących dzwon- odparłem - musiałby k3tnieć wy t.; z Y au- bledli lekarze. truchleli sanitariusze. a
ków i po śpiechu_ Tu się widzi rozc- ·torytet, ip-cydujący OIStatecznie o tyciu lub przerażeni pacjenci cho\\ ali /Złu\\ y pod
śmianp twarze. błYSz~zl)_ ce radością ośmierci istoty ludzkiej."
kołdry_ Zainteresował go szczell6'nie chaDoktór zamyślił się chwilkę. poczem ry z izby nr. l3. kt6re!l0 doklarłnie zbadlll.
czy i słyszy się nieustanny śmiech.
rzt'kl: "Wytszy autorytet? ~t8 pan słu
Po skoticzonej :nspl'kcji. szef r'lzkazal pa·
W,-npe7.ynek _. ,
c;enta tello przenieM do sali operacyjnf'j_
Uśmiechy i radosne podniecenie wi- szność; opowiem panu przy tej .,posuhności
dzi się już na przystanku tramwajo- pewne zdarzenie. kiedy właśnie taki au- Sal~ musieli wszyscy opukić. 7./\ \\ YJątklem
mnie, któremu grotny przelotony kazilI
wym. w traruwaju, tu w parku i tam torytet ode/{rał dec)-dującą rolę_
Bylo to w OIStatnim roku wojny Pełnl- sobie as\"stować_
,w domu, ' po powroćie, Dzieci przyw')ź,
· łE-m tilutbę w lazareele na' froncie nad rze"StaÓ pan przy drzwiach!'- - zawołał,
ze sob"t z parku odrobin., słonecznej ką Piav~. WśrM r8łlnych znajdo\'\tał się spoglą,dając na mnle ponuro.
raclości i sił , Tych sił musi pó'illiej
pacjent, , przyczyniający nam szcze,g 6ln'e
PoslulSznie ISpełn:lem rozkaz_ przyczem
stnrczyć na całą. długą. jesień, zimę j .du~o klopot I. Chory za~mował pokój nr, w oczach .. Naczelne/lo~ wyczytałem akje~
wiosnę·
13,' IronJa losu chciała, te prawie taden z niezlomn' p06tanow:en:e.__ Z zał(>ton~mi
Ohecnie no, półkolonii jest ogfl'em pacjentów. zajmujących koL no tę ~~bę
:'ęk(Jn'1:l Ą ' ! r r. '1 n{l\! noezv, prze.;;.z\ \\ a iąt
oknło dW0ch i p ół t j":;;:': Y dzieci. \
t) wy z nię! jut nie \\oychodzil. W6pumnia, t \\żrukiem le2ą-:~ przed n ::n ofiarę. Po

.

I

Nieśmiełelnv pacjent znr. 13

w

ma

możność odetchnąć w

ten sposób
powiell'zem Bar'1zo wiele t y~ięcy dusi się
przez cały rok w zatęchłych murach i marzy jeno o zielo:le,i trawie i drzewach, . .
Półkolonia ma
swe bolączki. Po
pier\\S2'e tramwaje - za wóz dziennie
płaci się 8 zł, wyrusza iO wozów. Czy
nie dałoby się jakoś taniej tegó załatwić? :Ka!'tępnie brak wielu rzeczy,
napnykład budynku, w ktÓl'ymby się
dzieci m~ły schronić w ra7ie deszc7.u.
kiedyś były namioty, dziś i namiotów
nie stało Po ~odzillie 17 park dostępny
jest d Ja publiczności, która pozostawia.
po sobie codziennie wiele potłuczo
nych flaszek od wódkI. Około dwudziestu dzieci dziennie kaleczy sobie
nOili o te pozostałości po libacjach: ...
Wiele potrzeb majll półkolonje, a
przecie stanowi~ one tak ważny objekt
w naszem życiu - pewną gwarancję
zdrowotności narastającego pokOlenia.
Gdy się o~l~da tt> tyc::iQ,ce dzieci, wyrwanych na kilkA. l!'od7in 7. dusznei ulicy na to "łetnisko", ~dy !>ie zważy. że
każdt>mu dziecku po tych pięCiU t yI!'odniach przybywa przeCiętnie po pół
kilo wa~i i rumieńce - wówczas mimowoli zadajemy sobie p\·tan;e:
5\\ ieżem

CZ'emu ci.

kł6rvcb !IItać

"I,

na

ło,

nie

tJrZ'ycZ'vnlę
do po'epsZ'enia stann
kolonJi l p6łkoJonfl? Przecie niebrak

Judzi, którym 1000 zl o!'ltntt>cznie nie
zrobi zbyt wielkiej różnicy. a ilu iesŁ
takich. l"oby m01!'1i ofiarować raz na
rok po lnO. po 20. po 5. ostatel"7.llie po
2 złote. To nie filantropia, to rartość!
Dać raz te kilka złotych. a potpm rano
stanl;tć na przystanku I przyglartnć się
roześmianym twarzyczkom d:r.lecl . nieCierpliwie oczekujących na ,.swój"
tramwaJ. • •
m-ł.

I'hwili rzeKł do mnie: ._noktl')r7e nt>J1artfll
Czy zdaniem pana człowiek ten jest bez-

nadzil'inie soaralitowan\' ?-'
.. Tak ket. panie generale'" - odpowiedziall'm.
.. Takie jest! moJe zdanie - kontl"nuował I!'enerał - wobee czeF!'O posti1n,~\\ jfpm
połoh-t kres ie!.!o t';prpieniom
S!\rłzę , te
nan nie ma ob'ekejf orze('iw tak:emu zalatwieniu sprawy. panie doktorze Bel1ardi?"
~łowaml tt>m! b\-łem tak l':ał':lcOt'7.nnv, Je
dopil'TO po pt'wnej ('h wili zd/)ł I 'pm w\ hpł
kotat: .. Alt'!, panie generale! To byłoby
przpc!t'! morderstwo!"
JecfnoC%eśnie uprzytomni1t>m sobiE' fakt,
te .. delikwł'nt" pOlm'lwal kll~rtt> .. łn\\·n i t.e
" tei chw!ll musiał "rzpt'h,)d,.h' pit'kiplne
męki. Atol! orlech"d1.ialaĆ 'ut nic nip moalem, bo w h-m~e mnmencle I!'pnl'ral dob\'\\AZV bł\,/!tknwicznil' rewolwt'r \\-'-NIIii- Jecfnn('z('~nie z huklpm strzału rnzlp!!'ł
",i~ niMllmnwitv krzyk chnre~o kr1.\-k '8kle!lO nit> wvtia łl\ dOl1\cf pewni" t.Arłna.
lutłzka 'slota I w chl'\'iJe nnt~m stlllll t1IiQ
r7N'Z nipbn\'ala: oto hez\\'larl"\' knll'kll u,,16..~1 się n!ll!'!e nn pORla "lu. oc1r:zucil ' I!'\\"lłł
te\\ n\'m l"I/rhpm kolrtr~ I. "',-"kocz\"\';,,,, z
nnezy. ~u;;em ~ril!'anego zwierzęcia dopadł
irzwi I - 'tmknll!'
Onif'm'alv ,lI' ldumif'nia , plltrnłpm na
,, ~aC'zt'lnf'lI:o". Ten_ u~mi(,t'ha i1C' się srho\\al re 1\ (\Iwt>r_ Doczcm rz('kl: Po!';tal\'iJpm
rlnbr!\ 1'a!!'nnzę, pan ie tfnklorzf' Rf'llllr H.
To bd tvP( wy \vypat)('k hi.stpr·cznpl!'n pora!enia l które!lo pnClrnta !'nlkowicle \\ v1(,C'z\'1f'm Sf()8UiIlC ten Irol'hę n'p7." '-k'v
zabiel!' I <'!trlł'laiac - ś!pp\- m ni1hnipm!"
- r cz,· chon- 7. I"olto'u nr, 13 rZpr7\-" Iście odz\"ó"kał zUPf'łne zdrowi«1 - zapytałem ZlIri"ka,yionv ,
- Pacil'nt zn.::tał 16totnle calknwfcle
w,"ll'l'z n n" i obl'cnif' 7.a r.)bk II ie n'p7!!,I', r7f. j.
prol\arł7qc te nlo °n.::tPrię
kt6ra mu 10
",pólki z .. ~a('zpl",' m' sf!nan" o \,a' i ~m\'.
Nalpta!a mu sie ta nasrrorta 7'" 1z :"' n,,~ć
tołniel'l:lk" i tnrture , esrzekul'v ' ną'-, ktMa
mu zre6zt!\ - wyszła na zdro\\ ie!
Kr_

Humor
LoglczDV wDlosek.
HenIo otrzymal balo,n ik kolorow v. _-J
kilku Ilodzlnlll'h balonik pękł Ił!:'ni,) :;;zlochn ri'lzpan'iwll', TII!n pociesza go. ~ e
balonik ~zerił do B,-,.zl.
Po pewnym cza,:ne llm'lrla babcia HenryczkIl. Oiciec wviaśniA mil'
- \Vidzisz. He.nryczku, babcia poszła

do Rmt.
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