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DstrowaD8 pismo aarodowe i katolickie

CodzleDD8
Ir. 174
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Role 85
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Mussolini I'l'z)"Wiązuje ,,"jelką wagę do odpowiedniego przygotowania przy,>, ódców
par1ji faszystowskir.j do irh trudnej i odpowiedzialnej roli Przywódcy faszystowscy muszą pl'zechodzić specjalne kul'sy. Na zdjęriu Mussolini podczas wizytacji jednego z tych kursów (w Forli).

ci

Czwartek, dnia I sierpnia 1935

25 lat w parlamencie i w związku mależń skim, oto jubileusz. który święci w tych
dniach angielski minister spraw zagrani cznych. ' l' Samu el Hoare. Pani Hoare
ofiarowano w dniu srebrnych g'odów wspa niały wachlarz z zielony ch piór strusich.
Sir H9are wystąpił w stroju kawa lera orderu Gwiazdy Indyjski~j.

wania się, ludność, uzbrojona w kło
nice i widły, zarządziła pogoń, do której przyłączyła się policja.
J eden ze ścigają,cych mieszkańców
został ciężko ranny,
kilku lżej. Istnieje przypuszczenie, że napadu dokonali członkowie tej samej szajki, ktÓTa
niedawno rozbiła. kasę ogniotrwałą. w
spółdzielni
mleczarskiej w Stredyni,
w pow_ sokołowskim, rabując 5 tys.
złotych. (w)

e

Bandyci zastrzelili 41~'etnłą Apolonię 'Szymańską :...-.Zaalarmowana łutlnosc wsi fru. . . cna się wpościg za opryszkami
.'
I

Warszawa. (Tel. wł.) We wtorek
rrzyki zbudziły go sp o"d ynię, 47- poczęli uciekać. Za uciekają;cymi wyw nocy dwóch uzbrojonych w rewol- letnią Apol(}Hję Szymańską, która, sta- skoczył ksiądz, budząc po drodze
.
w.ery bandytów napa.dło na plebanję nąwszy przyoknie, pod j ęła alarm. mieszkańców. lednocześnie zakrystjaprzy koaclele parafjalnym we wsi Wtedy bandyci oddali do niej trzy nin zaczął bić w dzwony.
War s z a w a . (Tel. wł.) Minist9r
Bandyci, ażeby udaremnić pościg, Beck przyjął we wtorek nuncjusza
Prz<:lsmyki, w pow. siedleckim. Do- strzały, które ugodziły Szymańską.
dali znowu kilka strzałów w stronę Marmaggiego, ambasadora Noela i popadli oni do k3iędza i grożąc bronią., Gospodyni wkrótce zmarła.
wołali: Dawaj pieniądze!"
.
Bandyci, aby nie wpaść w pułapkę, księdza, ale chybili. Pomimo ostrzeli- sla duńskiego. (w)

ZpolSkiej dyplomacJ"i

I

Z frontu zatargu WIosko-ablsyńskiego

a r s•

Rola Japonji wkonflikde - Wielki drapleż(a Dalekiego Ws(hodu tworzy jednolity
front ras azjatyckich i afrykańskich .
R z y m, 27 lipca.

Konflikt

włosko-abisyński,
który
dotąd ciążył tylko nad sytuacją polityczną w Europie, wszedł od kilku
dni na tory wielkiej polityki świato

wej i ws,k utek interwencji laponji zasię
o położenie na Dalekim
Wschodzie. gdy rząd japoński najwidoczniej chce go wyzyskać dla swych
celów nietylko w Afryce ale i w
związku ze sprawami Oceanu Spokojnego, Chin i Mongolji.
.
Ale zreasumujmy wypadki kolejno.
Mowa Negusa w parlamencie. która w
oryginalnym tekście (mocno złagodzo
nym w tłumaczeniu francuskiem) zawierała
inwektywy pod adresem
Włoch, była przedmiotem protestu posła włoskiego w Addis Abbeba, wskutek czego mówiło się tu nawet o możli
wości przyspieszonego zerwania stosunl{ów dyplomatycznych, co jednak nie
oznaczałoby jeszcze rozpoczęcia
kroków wojennych, uzależnionych, jak
wiadomo, pi"zedews~ystkiem od warunków klimatycznYCh. W )ażdY'Ql razie po tej mowie.... Dl ~
zębił

jaki Mussolini udzielił przedstawicielowi "L'Echo de Paris" de Keńllis'o
wi, ewentualność kompromisu jest ~
becnie więcej niż kiedykolwiek wyłą.
czona.
Ale większe daleko wrażenie i, mało powiedzieć, oburzE'nie, wywołała tu
nagła
ingerencja Japonji. A atak
prL'yszedł tym razem L.gola. na sposób
japoński, na.jniespotlziewaniej w świe
cie. Jeszcze przed kilku dniami ambasador japoński w Rzymie Sugimura
OŚWiadczył bowiem Mussoliniemu, że
Japonja wo.bee konfliktu Włoch z Abisynją zajmuje stanowisko neutralne
i że nie ma tam żadnych interesów politycznych. Tymczasem w kilka dni
później zaczęły się
gwałtowne ataki
prasy japońskiej i demonstracje publiczne przeciwko Włochom, a w obronie Abisynji. Co gorzej jednak. japoń
skie ministerstwo spTaw zagr. zdementowało zaraz
własnego
ambasadora, ogłaszając, ii nie dawało mu
żadnej instrukcji co do stanowiska Japonji w konflik~ie włoSko-abisy{Jsklm.
Ambasador ~ U:.olei ~

przedstawicieli
pra.sy włoskiej potwierdził raz jeszcze swe oświadczenie,
a propagandę antywłoską tłumaczył
ekscytaCją kół przemysłowych i handlowych japońskich, które przypuszczają., że handel japoński będzie teraz w Abisynji uniemożliwiony. Przytem wskazał jeszcze na fakt, że przed-

Die...

TłUDlac~n~e

sprzeczność.

Japonja ma w istocie nietylko handlowe interesa w Abisynji ale. jak to
wykazał ostatnio
Maurice Pernot w
"Jomnal des Debats'" także kolonizacyjne, bo, uprzedzając Italję. zaczęła
tam o·siedlać swoich Chłopów koloni..
stów dla uprawy bawełny na znacznych przestrzeniach.
Prasa włoska słusznie zwraca uwagę na podejrzane cele tej
interwencji
japońskiej, może ' nie wolnej, 'jak przypus'zcza, od sugestji pewnych ~fer angielskich. I tak "Corriere dena Sera" w
artykule
niepo,zbawionym napięcia
dramatycznego
l
zatytułowanym:
"Wielcy drapieżcy Dalekiego WschoLlu
są. niebezpieczeństwem dla całej białej
cywilizaCji" pisze:
JlOW')"ŻS~e jest jednem
lICO do istoty, '8t&now1Sko Japonji
łłIIm"Cl6i
~ . . . . . . &:alej 'Europy_ Im~

stawiciel agencji tokijskiej "Rengo",
który nie jest Japończykiem ale Anglikiem, przesłał niedokładny tekst jego oświadc~enia do Tokio, pomijając
jedno ważne słowo. AmbasadO'l" wyraził się bowiem wobec Mussoliniego,
te Japonja nie ma w Abisynji żadnych
interesów
p o l i t Y c zn Y c h, korespondent zaś, opuszczaję,c słowo "politycznych", zatelefonował: że Japonja
niema w Abisynji żadnych interesów.
Tymczasem posiada ona tam ważne interesa handlowe. Nie dziw więc, że takie ' właśnie ujęcie telegramu mogło
było, zdaniem ambasadora, wywołać
wzburzenie pomienionych sfer handlowych.

s qch. bGNI

jasnem jMt, iż między oświadczeniem
ambasadora (który to co powiedział.
powiedział, jak mówiq. w Tokio, na
podstawie wskazówek z przed 7 miesięcy) a deklaracją ministerstwa
spraw zagranicznych jest oczywista
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czwartek; dnia; 1 sIerpnia 1935 -

Numer 11-'

perjalizm japoński. mający bezmierny
apetyt, zmierza w tej chwili do wytworzenia solidarności pomiędzy rasami kolorowemi przeciwko rasie białej .
Jest to ofensywa w wielkim styJlJ. nietylko przeciw Italji ale przeciw całej
białej cywilizacji . . . Ofensywa japoń
abisyńskiej
ska przeciwko Włochom ma dwa cele.
Po pierwsze zapewnić rozwój swoich
interesów politycznych w Afryce i zbliżyć się jak najwięcej do Ew·opy. do
War s z a wa. (Tel. wł.) .,Temps" to ucztą.. 20łnierze otrzymali lepsze uodcinków jej bezpośredniego wpływu;
mundurowanie i broń i ruszyli . w kieokreśla stanow.isko francuskie w sprapowtÓl'e zaś wytwor.lYć ruch solidar- wie abis yń s kiej w 2 punktach: i) nie runku północnym. dokąd mają dotrzeć
ności pomiędzy rasami azjatyckiemi
ciągu din i siedemnast,u. Marsz taki.
i afl'ykal'lsklemi. " Europa nie powin- dopuścić w Genew ie do ogólnej d'ysku- w
przy
obecnym stanie dróg, należy do resji
i
odroczyć jak na jprę dzej p<>siedzena pozostać bezczynną i bierną wobec
nie do 25 sierpnia. 2) wyzys kać czas ten kordów. W najbliższych dniach do
żółtych ,_ którzy USiłują wychyllć się na.
do przeprowa.dzenia energicznej akcji Addis Abeby ma J)~zybyć znowu 00Morze Sródziemne."
.
w Abisynji celem dania Włochom sa- dział 7.000. Z są.siednich terytorjów cliTo taż, roanłem '" Comera delIa Se- tysfakcji.
clIzoziemcy UCiekają do Abigytdi i wstęra" tem bardzIej niezrozumiałem j~t
Dują
d{) armji.
Iw)
Do
Addis-Abeby przybylo z prowinstanowisko prasy angielskiej, która 'W
L o n d y n (PAT).
"Dally Teiemyśl haseł pacyfistycznych nie prze- eji południowej 6.000 źle ubranych, ale
staje polemizować na rzecz Abisynjł. pełnych animuszu wojennego. żołnie graph" dc)nosi z Kairu, iż wojska wło
Brak solidarności europejskiej byłby rzy, których w pałacu eesarskim przyję- skie w Tripoli zostały częściowo stliebłędem nie do naprawienia. Tymcza.sem jednak ten apel włoski do Anglji
nie zdaje się znajdywać oddiwięku w
Londynie. Opinją włoską uraziło de
głębi pozwolenie rządu angielskiego
na. 'YYwóz broni do Abisynji. Im wi~
OC4:ywszyst1..~ch .~wr ócone są na PaY/P
cel Jednak wypadki się komplikują.,
Paryż (PAT}.
Agencja Hll.vasa pojednawczą.
tern większą zwartość i jedność wykadonosi z Addis-Abeby:
L o n d y n (PAT). Millister Eden
zuje społeczeństwo włoskie.
S. M.
Wyjazd delegacji ", ł0skiej do Ge- udał się samolotem do Paryża.
newy zrobił dobre wrażeme w kołach
P ary ż (PAT). Havas donosi z
Oficjalnych, które z laufanicm orze- Genewy:
zachorował
kują decyzji Ligi Narot.lów.
Oczy wszystkich zwrócone są na
Pary ż (PAT). Ageucja Havasa Paryż, gdzie rozmowa Lavala z EąeWar s z a w a. (Tel. wl.) Przywódnem nabiera szczególnej wagi w obecca Z. Z. Z., m. min. Moracz6wski, po donosi!
W pałacu Elizejskim odbyło !' ię nych warunkach. Przewidują t~ że
porażce, poniesionej na radzie naczelpod liczne narady pomiędzy delegata.mi
nej, gdzie bronił idei bojkotu wybo- posiedzenie rady gabineto\\ ~j
przewodrtictwem prezydenta Uebl'un'a. odbędę. się przed otwarciem sesji Rarów, wyjechał na miesięczny urlop. dr Ligi. Przypuszc2!aję., że nieomal
Władze rozpoczęły już przygotowania Laval przedstawił sytuację międzynawyborcze, któremi ki~ruje p. poseł rodo\vą i stanowisko, jakie za;mie wszystkie posiedzenia Rady będę. poFrancja na sesji rady Ligi Narodów. ufne lub nie publiczne.
Gardecki. (w.)
Prentier potwierdził, że dziś ~ ieczoL o n d y n (P AT). Agencja Reut&rem jedzie do Genewy.
ra donosi:
Paryż (PAT). Havas donosi:
Ambasador Stanów Zjednoczonych
W expose na radzie gabinetowej odwiedził premjera Baldwina i odbył
Laval oświadczył, że delegacja fran- z nim półgodzinną. konferencję.
War s z a w a.. (Tel. wł.) Minister tuska na radzie Ligi Narodów troWar s z a w a. (Tel. wl.) Min. spr.
skarbu wydal zarządzenie. znoszące szczyć się będzie o to, aby nie naru- ragranicznych Beck nie weźmie udziapobór 10 proc. dodatku do państw . po- szyć przyjaźni Francji z An }lję. i z lu w sesji rady Ligi Narodów w Genadałku gruntowego.
Dodatek nie bę 'Vłochami, uszanować zobowiązania wie. Zastępować go będzie stały deledzie pobierany przy wpłatach na , pań wobec Ligi Narodów, uniknę.ć ciężkie- gat R. P . w Ge,n ewie, min. Tytus Kostwowy podatek gruntowy, dokonywa- go pr7.esilenia w Lidze i spełnić rolę marnicki.
ny po dniu 31 lipca. (w.)

9

Przegrupowania wojsk wAbisynii
- Oficerowie euro'pejscy wdmdz8
do AbisynII

Stanowisko FrancJi w sprawie

Dokoła

Moraczewski

sesji Rady Ligi Narodów

...

Zniesienie dodatku
do podatku

I

Agencja "Iskra":prostuJe

\V a r s z a w a. (Tel. wł.)' " Pojawiły

się pogłoski. j3koby -1-.500 oficerowpoJicji miało być pl i~rif~'~óbyCh '- il~ ~ hi

-nyOO : dZlałów ·'śhtżby·;administra&yjnej .
Agencja. ' ,;rskra" prostuje te pogłoski,
zaznaczając, że wogóle etat oficerów
korpusu policii obejmuje 174 stanowiska, (w)
. '

KOl'espondent dyplomatyczny ..Pal1y
Herald" podaje zar)'sy angielskiego planu
morskiei!o na okres najbliżsiych 7 lat. W
latach 1935-1942 admiralicja ma zamiar
wybudować 12 pancerników, 33 kratownIki, 63 torpedowce, 21 łodzi podwodnycb, 3
lotniskowce. Wziąwszy pod uwagę wycofa..
nie w myśl konwpncji waszyngtoó ki9j
przestarzałych jednostek morskich, floŁa
angielska będzie liczy ła w 1942 roku U
pancerników (obecnie 15)). 72 krątown!lti
(obecnie 50). 142 torpedowce (obecnie
51 łodzi podwodnych (obecnie 39) j 10 lotniskowców (ohernie 8). Wykonante tello
programu będzie koszwwało ponad 150
milj. funtów szterlingów. Część kosztów
ma być pol,ryta w drodze emisji specjalnej
potyczki na cele rozbudowy marynarki.
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Band,ci ChińsCl' wvkoJeili pociag

"" -';'\"1 '

j.::,~",

•.- ~ r. 'T

~"''1.

-. -• .:;...:'

:.l " ~

II

ści 60 .K m p.o d Hsinj-lling bandyci wykolei1ipocią g,~tór'r je,cbał w kierunku

Seisza,n na Korei. . 9
Mandżurów
Mandżul'Ów

Japończyków

i 2
zabity,c h, trzech

zostało

jest ciężl,- o ranh)łch. Bandyci uprowadzili z s ohą w celu uzyskan~ okupu. 5 Japończyków i 20 Mandżu-
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sażerówprócz 12 ·iołnierz.y, stanowią.
cych straż' pociągu. Żołnierze 'ci zostali

po

zaciętej

walce zabici lub ro-zbrojeni.
Na rnie;;3ce k,aiastrofy wysłano dwa
pociągi ratunkowe. Wojs-k a japońskie
i mand.i urskie z.organizow~ły pościg :ta
bandytami.

powodem krwavJych
Naka~ nos~e,.lia
chylną reakcją

i ...

fÓW.~- 'W'IlOciąg1i ~-aaid<łwało Się ~O pa.-

Kapelusze

zaburzeń

k(lpelus1iY spo tkal się w Pe'ł'sji z nieprzy~
T'V stm·ci,." ~ thunem, w mec~ecie padło

-

T eh e r a n (PAT). W Neszedzie (w
Persji Wsch{)dniej) doszło do poważ
nych zabW'zeń w głównym meczecie.
Powodem rozruchów było rozporzą
dzenie, nakazujące noszenie kapeluszy i czapek ew'opejskich zamiast d{)tychezasowego nakrycia głowy.

Aresztowania

Ł

ód ż, 30. 7. W Solcy Wielkiej pod
Łodzią zostali are!'ztowani następują
cy działacze narodowi: Antoni Czernik, b. radny narodQwy w Łodzi, Za$ada i Grabarczyk Karol - prezes Kola Stron. Narodowego w Solcy Wie]kiej.

Lądowanie
n:emie~kieqo łłJtnj1ka
.j.

> J{leJc.~ .

wśi

(PAT.),·c Na polach

CZark~wy kQlo Pincz~wa wylQ.do\val
niemie~Ki .s~yb.owiec, ll"rl.Qtowany l>t~ez

Wilhelma Fulda, pochodzącego 'ż miejscowości Rhonau.
Lotnik oświadczył, że wskutek silnego wiatru zmuszony bYł lądować na
terytorjum Polskiem. Obecnie prze-J?ywa on w miejscowym majątku,

Kongres prasy te&hnlczneJ
w Polsce

trupem 30 policjantów
Policja wydelegowana do meczetu
dla kontroli, spotkała się z silnym 0porem zgromadzonych. W starclu z
tłumem })adło 30 policjantów i wiele
osób cywilnych. Aresztowano 600 osób.

Górnicv przywaleni węglem

*

Na stacJi San Vincenta w pobliżu Ma·
drytu wydarzyła się wczora.i katastrofa
kolejowa. Pociąg osobowy przybywająry
z Picamoixons wpadł na pociąg z P.arallony. Przy zderzeniu uległy całkowitemu
rozbiciu trzy wagony. SzeM osób zostało
ciężko rannych a około 100 ltei.

_

.,~: HSJ.li-g·,: k i n g. XPAT. )"W ·~omeglo-

rowane do Wschodniej Afryki. Z drugiej strony rzą.d włoski przystąpił do
werbunku Arabów w celu utworzenia
brygad " robotniczych, które mają bye
wysłane do Erytrei.
'
L o n d y n. (PAT). Agencja Reutera. uonosi z Capetown:
Cesarz Abisynji przesłał kablogram
do przedstawi-ciela dyplomatyczn~go
AbisynJi w Capetown, aby natychmiast
skierował do Ablsynji Europejczyków,
któl'zy zacię.gnęli się jako oficerowie
do armji abisyńskiej.
Cesarz zawiadamia Jednocześnie, że
na ekwipunek każdego z tych ofiea.
rów Abisynja przezn'.tcM po 200 funtów szterlingów.
.
A d d I s - A b e b a. (P A T) Wybuchł
tu strajk kupców i importerów. 85
procent sklepów i przedsiębiorstw . w
stolicy Abisynji zamknięto. Strajkujący domagają
się
przystosowania.
wartości talara (waluty abisyńskiej)
do warunków chwili obecnej.
Addis-Abeba. (PAT). Rząd, ' a
bisyński wyraża zadowolenie. iż delegacja włoska bierze udział w sesji Rady Ligi Narodów.
Dla zwalczania spekulacji ~ąd
wprowadził przymusowy
kurs funta
sterlinga równy 13,5 talara. Ponieważ
banki przy nabywaniu waluty przez
kupców stosowały 30 procent agio. kuoiectwo na znak protestu przeciw bankom, pOzamykałO dziś sklepy.

Warszawa. (Tel. wl.) Na 15 WTi&do Poleki kongres
prasy technicznej. Tymczasowy progra.m kongresu przewiduje 3-dni'lwp.
obrady w Warszawie, następnie wycieczka do Krakowa i Katowic. (w) "
śnia. został zwołany

Katastrofa 31ttobus wa

-Wars z a w a. (Tel. wł.) We wtorek ,zra.na na szosie Warszawa-WłochY
koło wsi Załuski autobus firmy .,Wertheim" zarzucił na mokrym asfalcie i
wywrócił się.
16 pasażerów odniosło
obrażenia,
a trzech ciężko rannych
przewieziono do Warszawy. (w.)

J,ai.a i be'k:ony

na giełdach angIelskich

Chorzów. (PAT). Dziś o godz.
10.20 na kopalni Hildebrand w Nowej
Wsi skutkiem oberwania się węgla zasypanych zostało na przestrzeni 12 m
4 górników. Na miejsee wypadku przybył naczelnik urzędu Rórniczego z
Chorzowa. AkcJa ratunkowa trwa.

w dniu dzisiejszym na kopalni "Pokój" w Nowym BytOmiu
wskute.k obsypania się węgla. zasypany-ch zostało 2 górnik,ów. Jeden z nich
doznał złamania czaszki i w stanie ooznacWiejnym został odwieziony do szpitala. Drugi rosŁał ciężko raniony.

War s z a w a. (Tel. wł.) Ceny jaj w
tyg{)dniu ubiegłym uległy wyd.atnej
zwyżce na giełdzie londyńskiej. Natomiast ceny bekonów pozostały Qa
giełdzie w Londynie prawie bez zodany. Natomiast w Manchesterze zauotowano pewną zwyżkę (w)

ministerstwo wojny poe.talekkie karabiny rnaBzYllDwe czeskoslowackie, zwarte ..Bren" zami86t
karabinów Lewis'a. "Breny" będą, wyra·
biane w Anglji.

Komuniści
przeciw wojnie z AbisynJą

D'emnyler w Wa'rszawie

Mue'liera bandy~1 WV1)uś r i11

*

War 8 z a w a. (Tel. wl.) W Paryżu odbyła się narada wszystkich dzia-

*

W Bukaroozde wylądował samolot wojskowy niemiecki z 3-ma paBaierrum1 i z
aparatem dla zdjęć rumowych. Samolot
nie mial prawa na przelot nad Rumunją.
Angie.lskie

nowiło używać

*

Zmarł w Koll\.lrnbji w M~ku lat 71 Wal·
ter W ill iaIIlB. wlaści ci e,} pierwszej szkOły
dZi ennikarskiej i pierwszy przewodniczą
cy światowego kongresu praBowego w la-

ta.cb 1917r-1925.

*

Pod adresem władz harcerskIch napływa ja, stale pisma ze &trony kierowniczek i
kierowników ekip skautek i skautów zagranicwych. p·rzybylych na zlot do Spały
z wyrazami podziękowania za serd6(:zne
przyjęcie ich w °olBi:e.

*

PraBa donosi, t e wielki po~o.r zn16zc~
trzeoil\ ezęść miasta Biaba (w Azji MJUej-

. .j)

łających
zagranicę. grup
antyfaszystowskich, jak socjalistów, republikanów, komunistów i anarchistów.
Omawiano sposoby podjęcia wspólnej akcji przeciwko wojnie z Abisynją.
Postanowiono wydać osobną odezwę
przeciwko wyprawie afrykańskiej. Nje osiągnięto natomiast porozumIeoia, na jakich warunkach miałby być
utworzony wspólny komitet wszystkich partyj antyfaszystowskicl1, któro
na terenie Włoch podjęłyby akcję bez-

~

pnee1wko wojhl8. (w.)

Również

War s z a w a. (PAT). Poselstwo
belgijskie komunikuje, że kpt. Demnyter przybywa jutro o g. 7,34 zrana ze
Lwowa do Warszawy i pozostanie w
Warszawie kilka dni dla poczynienia
przygotowań do udziału w tegorocznych zawodach balonowych.

Stan belrobocia
War s z a w a. (PAT). Liczba bezrobotnych na terenie całego państwa,
według· danych
biur pośrednictwa
pra<:y Funduszu Pracy wynosiła w
dniu 27 b m. 318.412 osób, co stanowi
spadek bezrobocia w ci~u ostatni6go
tygodnia o 1'-781 osób.

1

P e kin. (PAT). Dziennil,arz nie·
miecki MU011er zo s ta,ł zwolniony pr ~ ez
bandytów, którzy porwali go przed kilku dniami. Anglil, JO!les. b. sekre tarz
Lloyd George'a, zna.Jduje się jeszcze
cią.gle w rękach bandytów.

Spadł

z wvSnktQŚ~i

1~

.'!"

Wiedeń.(PAT) . WPr7ed ~
,{
wydarzyła się katn.~tr()fa: Trze j t
/śCi,
wspinający się na szczyt Zimba.
spadli do przepaści i wszyscy trze ; ponieśli śmierć.
Przy wspinaniu się na gór~ Sta ,lI.
wand-Grat pod Wled nh'm spanł 7 wy-

sokości 150
wiedeńcz)'k.

mtr. i

zabił

sie turysta,

ORF,DOWN'm. etwarłelt. dnia t !\lerpnfa 1935
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ie vlo winu, ale SQ za2rod,
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ZamIast na bankiety, obficie zakrapiane wlnam, użyto pienIądze na wzniesienie 3-ch
zagród dla wydziedziłczonych

W czasach, kiedy modne jest zbie- co mają najlepszego, bo wog61e są bied- nla pocałunków na rękach, W stosunranie na różoe cele różnemi sposoba· nł, ale kobiety w czystych chustkach ku do księdza proboszcza okazywali
mi funduszów i "cegiełek" (przeważnie na głowie. mężczyźni w czystych ko- tylko uieco większą śmiałość, to też on
wyczuwając
intencje
papierowych), kiedy naogół społeczeń szulach. ogoleni - robiła wrażenie lu- niewą.tpliwie
stwo na tę funduszomanję 1 jej celo- dzi nieWierzących we własne szczęście. swych biednych paraf jan, wkońcu urowość patrzy bardzo krytycznie. dobry
Za trudno im było poS('od,;.ić sie z mv- czystości postawił wniosek, aby ich
przykład może i powinien wzbudzić poślę" że oficerowie wysokich stopni. pia- przysiółek, jak się ,,:y!:aził, n~zący od
ważne refleksje. Notujemy taki dobry,
stują.cy barrfzo odpowiedzialne stano- !at na~\\'ę .. Pr~ywozle • przem!a?ować
pozytywny przykład: pochodzi od woj- wiska w stolicy państwa, zechcieli za- ma~zeJ. tak. azeby nazwa za~vlelał~ w
ska.
interesować się biednymi ludźmi, za- s~ble znamiona wdzięcznOŚCI: .P~.nllą~
Podkreślaliśmy już w swoim czamieszkałymi w wiosce. odleglej od naj- kl.
Zapropouo~' ~ł: .• ,Jadwl.slD • TU.
sie czynną rolę, jaką wojsko wogóle bliższego miasta o dwadzieścia kilka
cześć przedstawl~I~lkl .. Rodzl?y \\ o~nietylko saperzy - odegrało przy nie- kilometrów, a o 500 km od Warszawy. skoweJ" p. JadWIgi Wartha. Jako imsieniu pomocy ofiarom zeszłorocznej Nie mieli odwagi przemówić słowa. Je- cjat?rki i opie~.unki. Ksią,dz proboszcz
powodzi. Kiedy różne "komitety nie- dyną podzięką były łzy i chęć składa- trafIł w sedno.
sienia pomocy" zasnęły snem błogim ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
i o powodzianach zapomniały. wojsko
dalej jest czynne i bez przerwy niesie
pomoc. Oto bez wielkiego rozgłosu, bez
bankietów i wiwatów odbyła się w niedzielę. 28 b. m. w wiosce Podegrodzie
kolo Nowego Sącza uroczystość poświę
cenia l oddania do użytku czterem najbiedniejszym rodzinom trzech drew'
nianych domków. Szczegółowe relacje
z tej uroczystości znajdujemy w "Polsce Zbrojnej", która pisze m. in.:
.. Nie było tu żadnych komitetów.
żadnych zbiórek publicznych, żadnych
kwest po domach. Była tylko zdrowa
inicjatywa, silna wola, dobre serce i
chęć ulżenia niedoli.
"A początek był taki: Zarząd 'głów
ny "Rodziny Wojskowej" postanowił
nie urządzać w ubiegłym sezonie zabawy zapustnej, lecz pieniądze. które
na ten cel miałyby być użyte. przeznaczyć na budowę domku dla najbiedniejszej rodziny. która najbardziej
ucierpiala wskutek powodzi. Łzy jedNawet piechota musi przyzwyczaić się do latania w powietrzu. Na wypadek
nej rodziny zostały utarte i to kosztem
wojny niejednokl'ołni('oddzialy pie"ze będą musiały TJrZenosić się z miejsea nil
zaledwie 1200 zł, bo tyle wyniósł nowomiejsce przy pomocy samolotów. Na zdJęciu .. ładowanie " pIechoty do trójmotorowzniesiony domek.
wego olbrzyma.

l

Szlachetna inicjatywa
,.Szlachetnę. inicjatywę kontynuują

Jeźdź["

polscy opuścili Spa

Przeczytałem gdzieś w gazetach oburzenie na fakt taki: poczta doręczyła.
urzędowi stanu cywilnego w Tczewie
list urzędowy, Wysyłającym był: "PoHzei-Prasideot - Dortmund". a adresatem: "Standesamt - Dil'schau _
Westpreussen", Notatka wyrażała oburzenie, że przesyłanie podobnych listów
jesłt możJjwe ...
Zdaje mi się, że takie postawienie
kwestii nie uimuje istoty rzeczy. Punkt
cieżkości raczej leży w tem. jak na.
otrzymanie takiego pisma zareagowała.
poczta i orzedewszystkiem sam adresat. t. j. urząd stanu cywilnego w Tczewie '
Gdyby takiego listu się nie przyjęło
i zwróciło wysyłającemu. toby się on
m~iał z~h~wić i ~~awić sw~
złośliwość czy też omyłkę. Albo należałoby w od~wiedzi bardzo wyraźnie
podkreślić. że Tczew leży na Pomorzu
i należv do Polski.
A jesz('ze jedno: w jal<im iezvkll
wvstvlizowanobv odpowiedź. My lubimy sie popisywać znajomościa obc:vch
jezyków - o ile je znamy. I na listy
niemieckie w 9/iO odpowiadamy po
niemiecku. Tymczasem trzeba przyzwycza,;ać innych do ~znawania i poszanowania i nasze2'O języka.

o1fc'erowie. Zamiast urządzania bankietu, z racji odejścia, płk, dypl. Warthy ze stanowIska szefa Biura InspekTakę, samą lancę otrzymał por. KoBruk s e la. (PAT). W poniedziaeil G. l. S. Z. na stanowisko szefa Departamentu Dowodzenia Ogólnego, pie- łek jeżdźcy polscy opuścili Spa, gdzie morowski dla l-go pUłku ułanów krewzięli udział
w międzynarodowych chowieckich, kt6rego jest ofIcerem.
niądze złożone przez panów generałów
Uroczystość
wręczenia
pamiątek
konkursach
hipplcznych.
Oficerowie
i oficerów G. l. S, Z. - przenaczono
polscy byli serdecznie żegnani przez odbyła się w kasynie l-go pułku uła
również na ten sam cel. W ten sposób
korpus oficerski pierw~zego pułku uła· nów w Spa. Mjr. Królikie\\ icz ze swej
powstał drugi domek za cenę 1600 zł.
strony, jako komendalIt Szkoły Jazdy
Tak samo uczczono odejście kpt. Bro- nów belgijskich. którego dowódca wrę Konnej,
ofiarował dowódcy pułku odczył szefowi ekipy polskiej mjr. Kr6IJdzisza ze stanowiska dowódcy samo- kiewiczowi
lancę swego pułku, jako
znakę instruktorów jazdy konnej Cendzielnej kolumny samochodowej G. I. pamiątkę dla
Centrum Wyszkolenia trum Wyszkolenia. a por Komorowski
S. Z. na. sta.nowisko naczelnika biura
odznakę swego l-go pułku ułanów.
koml1nikacji samochodowej P, K. P,- Kawalerji w Grudziądzu.
zastępca dowódcy i personel kolumny
ufundowali trzeci domek, którego koszt
wyniósł przesz lo 800 zł.
,.Powiedzmy otwarcie za te
skromne grosze trzy rodziny. a ściślej,
to nawet cztery, bo przedstawiciel
czwartej - stolarz Józef Oleksy. będąc
zatrudnionym przy budowie pierwszych trzech domków. za zarobione pie-

*

A propOS znajomośei języków.
Pod tym w~lędem to u nas jakos
niebardzo. Przed wojna to się z musu
znało jf;>z .... k zaborcy. W pierwszych latach państwowości młodzież rzuciła się
S('wałtownie do nauki obcych języków;
a starsi też. Pamiętamy świetnie, jak
to nadzieje snuli sobie metodyści. gdy
widzieli tłumy. uczęszczaiace na bezpłatne lekcje angielskiego; liczyli. że
oołowa przynajmniej bE:'dzie pOzyskana.
dla ic!1 doktryny. Nie znali nasze i psychologU i lenistwa: ludziska ~duczyli
sie an::rielskiego. a nad propaganda religijna przeszli do porządku dziennego.
Teraz fakoś osłabło zaintere50wanie
się językami obcemi. A doprawdy przecie trzeba znajomość ich oielegnowaó
i nie stawać w rzędzie na.rodów, któr.
nie ida ku przys~łości.
-,
To nie stoi oczywiśeie w zad.nei
sprzecznośd z kwest ją.. wzwyż pOruszoną..

WARSZAWIANIN.

Czytajcie I abonujcie
"Jlustracje Polską"!

POlityka zatnym3Ć się musi ubram, Wiodących do koszar
W tej sprawie ..Wlłrszawski DZien-, w imię jakichś haseł 'Politycznych. monik Narodowy"
kreśli
następujące że sie podobać jednym. lecz napewno
Zbrojne,j", który
uwagi:
wzbudzi ku sobie niechęć inny~h. Wobec niewyrobienia zaś szerokich mas
wych, by "podczas przedobozi, konJesteśmy nie od dziś przeciwnikami społecznych ni~hęt ta ~oże być przecentracyj i manewrów",
wędrujlJ.c angażowania się wojskowych _ oCice- nOS'lona na wOlsko .całe 1 by~ p~zez ,to
.. pO całym kraju. od wioski do wioski. rów i szeregowych - w politykę bieżą- p~zycz;vną narus.zeOla tych WlęZ~W. ł a :
od kwatery do kwatery". udzielali t, zw ca. i w iej przejaw najbardziej pOspOli- kle ml(;d~y ~rm]a. a narodem .l~tmec
..
bo
ty - w wybory.
muszą, Jeśh arm]a ma w chWIlI kry.. d'o b rych rad wv rcz:vch. czyli u p r a - ·
tycznei należycie spełnić swoje zadanie.
wiali 8-1Z'itację wyborczą...
Armja narodowa ma zadania wielNikt nie zaprzeczy temu, że korpus
Samo się przez się roz,umle, że woj- kie i bardzo określone - przygotowa- oficerski musi być jed'nolity. że pOwi·
nie się do obrony całości i niepodziel- nien być rodzajem bractwa czy zakonu,
skowy jest obywatelem narówni z ..cy- ności ojczyzny przed niebezpieczeń- opartego na wzajemnei szczerGŚei, lowilem" i może narówni z nim mieć stwem zewnętrznem. Zadanie to jest jalności i nieog-ranicz,onem zaufaniu
swój sad politvczny i swoje polityczne tak wielkie i tak ważne. że nie można wzajem nem. Tylko wówcz.as bowiem
przekonania; ale powinno to być iego i nie należy prz.ed.sięb:ać nic takieg'o,· bedzie zdolny do najwyższych wysiłków
cobv ip. utrudnić lub zamącić mo~ło. i ofiar. tylko wówczas będzie stał na
rzeczą wewnętrzna. rzeczą ie~o sumieWartos'ć a ml"
' o d wvsokości wieLkich zadań, jakie go czer I zal'
ezy w p raw d Zie
nia i jego rozumu. Natomiast bez- warunków materialnych, od iej liczeb- kaia,
względnie pOtępiamy wciąganie woj- ności i zaopatrzenia: lecz ważniejszą od
Nie jest też rzeczą obojętną stosuska czy wojskowych do agitacyi i walk tego jest bodaj duchowa gotowość do nek żołnierzy do przełożonych. Wszak
wewnetrzno. politycznych. które żad- walki i do wysiłków. Do zakresu tej go- żołnierze ci wychodza z łona swego SPDtowośc! należa sprawy takie. jak wza- czeństwa. wi;z~k oni sami lub ich krewnemu narodowi nie wyszły jeszcze na jemne zaufani.e między armją. i sool&- ni i towórzysze. należą do różnych ohozdrowie.
czeństwem. takież zaufanie w łonie zów. ulegają działaniu różnych pradów,
korptL3u oficerskiego. wreszcie w sto- maja swo]'e wierzenia i ukochania.
Dlatego zaapelowaliśmy do władz sun k
u 'zo ł'
nlerza do dow ódcy.
Trzeba tedy ich uchl'onić od tego. by
wojskowych, by pouczyły "Polskę
Otóż trzeba stwierdzić. że we WSZyst- między nimi a ich przełożonymi nia
Zbrojną", że armia lest rzeczą dla całe- kie te stosunki wnosić musi zamęt ski(>- wyrosły DOwody nieooro7.umień. wyni2'0 narodu zbyt święta I instrumentem
r?wanie wojskowych do ~aim.owania kajace ze stosunków i zag-ad'nień. nie
zbyt delikatnvm by wolno"bvło iej 51e polityką. W 5pOłecz~n.stwle pol- bedącvch w żadnym zwią.zku z wvma..'"
.
skiem istnieją różne prad\' i obozy po- S('alllami i ootrzebami ich służby w wojnatluzyt\ać dla rozgrywek wewnętrz- lityczne, wyklinanie ich nie może zmie- sku. Dlate~o sadzimy, że najlepiei bę
nyeh miedzy taklf!mi cZJ innemi oho- nić tego stanu rzeczy. Żołnierz. wysŁę- dzie. ieśli wszelka polityka będzie ułzami oolitycznemj
, pujący wobee spoleezeń,gtw, e)"wilne~ sunięta DOza mury. otaczające ko..~z.al'Y,
W czorajszym

stawiliśmy

DOM IM.

PŁK.

DYPL. W ARTHY

nią.dze wybudował sam dla siebie domek, a więc cztery rodziny przestały
mieszkać w wiklinie i mają możność
mieszkać po ludzku.
"RealizaCJa zamierzeń została powierzona ks. prob. Jakóbowi Stecowi,
kape lanowi 1 p. s. p. Budowę rozpoczęto w styczniu r. b. Dziś domki są
Już zamieszkane. każdy z domków
składa się z kuchni. pokoju, stajenki i
schówka, umieszczonego nazewnątrz.
Kryte dachówką. Domek został wyposażony w niezbędne sprzęty. jak lóżko
i stół oraz komplet naczyń kuchennych. Na każdym domku umieszczono
na któreJ' wyryto.·kto
ta blicę mosiężn",
~
jest ofiarodawcą.
i kogo w ten szlachetny spo:"ób uczczono"
.. Niewątpliwie każdego zainteresuje - kończ\" .. Polska Zbroina" - jak
zareagowali obdarowani na tę troskliW()Ść ze ;;trony wojska. Otóż - nie podejmuję się tego wyra7.ić słowami. to
można było tyłko odczuć. Gromada ludzi, odświ<ltnh l'rzYbraoych, t. Il\. \V to.

się

numerze

przeciw..Polski
wzywał wojsko-

artykułowi

I
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Weszła

Katarzyna, niosąc ledzeni~J
jakie zwykle podawano Renacie w
samo południe.
Renata zasiadła do stołu i Katarzyna usługiwała jej, milcząc.
Obiad się skończył, służąca wyszła
i znowu Renata została sama,
- Czy mam się wziąć do roboty
natychmiast? - rzekła. Czy też cze.
kać, aż się ściemni, żeby tym SpO'.!lobem nie narażać się na niespodziane
zjawienie się księcia.

Zdecydowała się czekać.
niecierpliwiła się, o·
strożność nakazywała powstrzymać się

Jakkolwiek

od pospiesznej roboty.
Południe minęło jak zwykle.
Około godziny 5-tej Katarzyna weszla na nowo, zaopatrzona w wielk!
koszyk, z którego przy pomocy jakiegoś lokaja, ogromnego wzrostu, wydobyła dwie suknie, bieliznę i inne
przedmioty nieodzownie potrzebne kobiecie.
Renata weszła do domu księcia w
sukni, jakę. miała na sobie podc1as porwania. Książę, przesyłając jej kosz z
garderobą, dał dowód najoczywistszy..
że dba o jej wygody.
Kiedy się lokaj oddalił i wszystk~
:vydobyto z kosza, Katarzyna podała
.lej list. Był on od księcia i treści na.
stępującej.

"Spodziewam się, Że suknie i bieUzna, jakie kupiłem dla pani, będą odpowiednie i wygodne,
Nie mam zamiaru, chocIaż jesteś
pani dla mnie okrutną, traktować jej
po tyrańsk~ i dołączyć do cierpień mol'aJnych, jakich już dOŚWiadczyłaś, cierpienia fizyczne.
. Jeżeli zatem będzie dla pani przy.
Jemnem przej ŚĆ się po ogrodzie. od etchnąć świeżem powietrzem, wystarczy
powiedzieć lokajowi, którego ma do
rozporządzenia !{atal'zyna, a on cię natychmiast wprowadzi do parku.
Jeżeli nadto wolałabyś pani jeść
obiad gdzieindziej, jak w swoim po.
koju, możes z dzielić moje towarzystwo ·
w innym salonie.
Kiedy przeczytasz list. daj znak Katarzynie, a ona' zawoła lokaja, kt6i'Y
mówi tyle po francusku, że może się z
panifł porozumieć."
Renata namyślała się chwilę.
Potem, ulegają,c pokusie odE'tchniAnia świeżem powietrzem, dała znak

Katarzynie,
Ta wyszła zaraz - a, lokai, czeka~ący za drzwiami, pojawił się w poko.
.lU Renaty.
Był to mężczyzna czterdziestoletnI
wysoki, oMarzony odpowiednią, wzro~
stawi siłą., z zarostem, który zakrywał
mu prawie pół hvarzy. z włosem Ml.
dawym, z szerokiem, ale niskiem czołem i oczami barwy szarej, ale bez wyrazu.
Patrząc na niego. Renata zadała
sobie pytanie, czy mógłby kicdyk(}lwiek odegrać jakąś rolę w jej pnyszło-

dziesięciu.
- I jesteś

ORF,DOWNlK, ezwarlelt., dnia t sIerpnia 1935 -

1;adnej odpowiedzi.
- Więc widocznie nie wiesz o prawach, z jakich możesz korzystać. Jesteś na ziemi wolnej. Możesz, jeżeli zechcesz, opuścić służbę I pana, oie wolno mu ani cię ~ledzlć, ani przymuszać,
ani ukrywać, Wier;z o tern '!
Twarz Alekseg9 wyrażała takie
zdzIwienie. że Renata chciała się konlecznie przekonać, czy ,.rozumiał to,
co do niego mówiła.
Zada.iąc pytania podobne lokajowi,
pragnęła przekonać się. czy może liczyć
na Jego wierność.
Nie spodziewała się jednak, aby rozmowa z poddanym księcia mogła stał
nowić dla niej ważnę. w życiu okoliczność, żeby w lokaju znalazła wspólnika
i pomocnika.
Nie mo~ła też ukryć radości, gdy
Aleksy, nie zmieniając ani głosu, ani
dotychczMowej postawy, rzekł:
- KobiE.'ta. usługUjąca pani, jest
oddana panu, jak dusza djabłu. Nie
tozumie ona wprawdziE' tego. co IT.Ówimy. ale podejrzewa coś, wLiząc. że
zbyt długo rOZma\\ iamy. Nie lepiejżr
będzie. że powrócę później do pani?·
- Dobrze, przyjdź zatem wieczo·
rem, kiedy twój pan \Vyj~lzie.
- A ja\{ nie wyjdzie?
. - Więc przyjdź jutro rano wyprowadzić mię do ogrodu. Będziemy roz·
mawiali. spaceruję.c.
Aleksy ukłonił się.
- Pani, czy mam oświadczyć panu.
że teg'o wieczora będziesz z nim jadła?
- Powiedz mu. że przyjmuję zapl'oszenie - rzekła Renata.
Aleksy wyszedł.
,
Renata. zostawszy sama. :mięła się
toaletą. która. (Id niejakiego czasu zu·
pełnie zaniedbała; znajduję.c się w niebezpieczeństwie. wcale nie myślała o
tern. żeby być piękną_
O siódmej książę wszedł do pokoiu
Renaty.
- Pani pozwoliłaś mi korzystać f
łaski i przyjęłaś zaproszenie do wsp61nego stołu - rzekł z uśmiechem.
.-;.. Nie masz pan za co dz-iękować -odparła Renata. - 'Więzienie nuży mię.
Dlaczego mam się z tern ukrywać'? Jeżeli przyjęłam zaproszenie. to jedynie
dlatego, aby raz wyjść z pokoju i co·
kolwiek rozerwać się.
- Spodziewałem się takiej odpowiedzi - rzekł książę. - W każdym
jednak razie jest to już krok naprzód.
mam nawet nadzie:ę. że wkrótce i o
Czem innem będę mógł pomyśleć.
I uśmiechnięty podał rękę Renacie.

I

Zeszli powolt ze schodów. skąd rO-lchodziła się woń kwiatów bardzo rzad·
kich
Całe ściany zdobiły wielkie, olbrzymie lustra i obrazy.
- Patrz pani - rzekł ksią.żę - czy
nie byłabyś szczęśliwą, gdybyś mi towarzyszyła już nie jak niewolnica, ale
jako prawa małżonka, gdybyś opierała
się śmiało na mojem ramieniu, nazywajl}c mnie słodkiem imieniem męża 'I
Renato! Więc stanowczo nie zgadzasz
się na zmianę swego losu?
Żadnej odpowiedZi.
- Nadejdzie i to zkolei. nadejdzie
- dodał książ~.
Już zeszli ze schodów.
Po prawej stronie otworzono drzwi
do sali jadalnej.
Po obu b,,~ach podwoi stali lokale
olbrzymiego wzrostu i twarzy nieprzy.
jemneJ, prawie dzikiej.
- Mam takich dziesięciu - mówił
książę, wskazuJąc na służbę. - U mnie
wszystkie wyjścia sę. strz6zone.
- Mówisz mi pan to dlatego, aby
dać do ' zrozumienia. że ucieczka Jest
niepodobieństwem. Więc się pan oba·
wiasz, żebym nie uciekła?
- Ąlboż można wiedzie~. jakie tam
my~li l plany . układ~fą SIę w głowie
takle.! młodeJ, Jak ~am. dziewczyny.
Weszli do sali Jadalnej.
Była ona obszerna. ale ponura. choć
umeblowana ze zbytkownym przepychern.
St6ł.. ustawiony :na środku, zdawał
sie u~mać potl cięzarem sreber, kryształów i kwiat6w.
Atmosferę przesycała balsamiczna

mu szczerze oddany?
Aleksy nie odpowiedział.
Katarzyna, nie rozumiejąc ani jed.
nego wyrazu, stała nieruchoma,
Renata ponowiła pytanie.
- Znos7.ę Cierpliwie m6J los - od.
powiedział AI(>ksY'
z prostoduszną
szczerością· - Ojciec mój, który już u.
n: arł , w tym samym pozostawał stnme.
.
- Jeż~lfbym prOSiła cię o usługę,
czy spełmłbyś ją 'I
Lokaj, który dotychCzas odpowfal1ał
z głową. zniżoną.. tera? spojrzał badawczo
Renatę, zdawał się wa.ha~ j na·
komec umilkł.
- Czy często wVr'bodzlsz z pałacu?
- zapytała znowu Renata.
- Mam wzbronione wyrłala,nłe sIę.
- Więc nawet nie mówisz z nikim woń.
ze s}użhy?
Renata. orll1l'7!ona tym mocnym za·
_ - Oni tak samo slu7.a,. jak 1a Jeden pacbem. zblarlła.
'
jest tylko Francuz. który nrowa<:łzi
- Czy pani niedobrze'l - zawołaj
koraspolldcncję z dostawcę·. UJe~a on ksfę.żę tro!'lkllwy.
wply\\ OWI i ,,'łSdzy pana jeszcze bar- Powietrza! Powietrza! - 'szepdzJej, niż my,
neta,
- Dlaczego?
.I
Pobiegła do okna, wychodzącego

.na

Numer

i7ł

na. ogród. f otworzyła te.
Mocny pr~d powietr7.:1 ~płynQł do
saH, powoduj~c wahanie si!) światła w
lampach.
Renata odetchnęła.
Zajęła miejsce przy
stoliku na·
wprost księcia.
Usługiwało dwóch
lokai. którzy
zdawali się być głusi i niemi. tak
chłodne i nieprzenikajone mieli twa·
rze.
- Wierz mi pani - rzekł nagle
książę - gdybym nie znał grymasów
kobiecych, mocnobv mnie zdziwiło. że
znajdUję. panil) przy Btole. że sledzis?
spokojna i obojętna i że nareszcie zde
cydowalaś się podzielić ze mną obiad~
- Niema w tern nic narlz\""yczajnego - odpowiedziała, - Nie chcę umie·
rat ani z głodu. ani z nudów, Wszak
cię.gle jestem sama jedna w pokoju.
- A może też pragniesz pani uł!!
godzić mię. myślisz. że urzuję dla cie
bie litość, gdy się okażesz lepszą
i względniejszą, niż dawniej.
- Tłumacz pan to sobie. iak chcesz!
- Gdybyś choć wiedziała. jak ja
cię kocham.
Henata udała. że chce odejść od
stołu.
.
- Książę - r7.ekła - spodziewam
się, że mi oszczęr17.isz boleści. słur'ha
nla wyznań twoich miłosnych. r.a któ·
re nie mogę i nie chcę odpowiedzieć
wza;emnością.
Jeżeli
nie zaprzesta·
niesz podobnej rozmowy, wolę wrócić
do siebie.
- Pozostali! Pozostań! powie·
dział Beslebel1. Czy jutro zmienię
postępowanie. nie wiem. dziś ierlnak
zgad7.am się na zamilczenie o miłości,
aby dać pani dowód mojego dla niej
szacunku.
Rzeczywiście dotrzymał słowa. A'dyi
rozmowa przyjęła zupełnie inny kieru.
nek.
Opowiadał Renacie o swoich majęt.
nościach. wyliczał bogactwa i tworzył
na przyszłość plany.
SIur'hala go w milczęniu f im dłn ·
żej patrzyła -fia niego, tern większy :t. czuwała wstręt.
I{siążę jadł chciwie

i pil bardzo ob

ficie.

Słowa płynęły z jego ust, jak ka
skada.
Wkr6tce zaczął doznawać skutków
upojenia.
Oczy wyszły mu na wierzch. ZacząJ bredzić.

Renata piła tylko wodę. mogła więc
jak ksi~żę stopniowo tracił

zauważyć,

Przyjęła.

ści.

- Postaram się! - odpowiedziała .
- A potem głośno dodała:
- Jak ci na imię?
- AI~kBY - Odpowiedział głosem
grubym, gardłowym.
- Czy dawno już jesteś w służbie
u księcia 'I
- Od chwili. kiedy posiadł włości.
w kt6rych urodziłem się, t . j. od lat

-

przytomność_

Z początku przejęła ją trwoga.
Później jednak spostrzegła. że

po·
mimo upicia się BesJeben panował jeszcze nad sobą..
Zapytała się jednak w duchu, eoby
się stało,
gdyby ten człowiek całkowicie się upił.
W tej chwili tr7.ymała nozyk w !'ę'
ku, ktÓ1"ym obierała owoce.
- To będzie dla mnie dostateczna
obrona.
I kiedy księ.żę na nię. nie zwraca)
uwagi, wsunęła zręcznie nóż do kieszeni.
Tymczasem Besleben, nagle Jakby
zapominaję.c o danem słowie, rzekł:
- O. gdybyś pani wiedziała. jak ja
cię kocham i jakie spotkałoby cię
szczęście. gdybyś zgodziła się na moją
propozycję.
_
- Otóż chwila krytyczna na.deszła!
- pomyślała, chwytaJ"c za nóż.
Książę, czerwony jak krew. machał
rękami, usiłując powstać i zbliżyć się
do Renaty, spodziewał się bowiem. że
predzej zwycięży, gdy obok niej usią.
dzie.
Renata. przerazna. z nozem w dlo-·
ni, c7.ekała. co c'lalej nastąpi.
W tel chwili o~ll;ldnęłl\ się, spodzfewają,c się, że w dwóch lokajach. usługuj~cych przy stole, znajdzie nieza.
wodną pomoc.
Lokaje zniknęli.
Powstała zatem szybko. c'hcąc ucłekać. jezeli bęcł7.ie miała doŚĆ C7.asu.
Książę wY'ciąRnął ku mel ramiona,
jal{by ję. prag-nął zatrzymać. ale nie

I

m6~ł powsta~.

Zdawało się, źe
gły w ziemię

nogi Beslebena wro·

Renata sp~strzegła. jak si(' {'bwia1.
otwierał i 7.amykał oczy. potem nule
ociężale parł' na krze!':ło i zo~tał tak
bpz rucbu. jal<by umarły.
Pod wpływem fn",tynktu. z któreqo
nie mOg'ła sobie zda,ć sprawy. zbliżyła
siO do nieg!).

W b. r . mija 10 lat od zg{)nu wybitnego
publicytsty, literata i dzienn; karza, Wła·
dysława Rabskiego, znanego całej kultu·
ralnej Polsce. Rab8ki byl jednym z tych.
którzy mieli odwagę prowadzić niezmor·
dowaną \valkę z iydow&kim polipem

Prosze wstacl

- Pan szanowny na waka.cJe. bo to wał
lizy "ruba i ucho od naczynia z nich wy·
gląda?

Zaga-dnięty. przez towarzysko usposobionego pana Szczepana Nagniotka, pasażer mruknąl coś tylko w odpowiedzi i wy.
ciągnął nogi na calą długość przedziałU
k()lejo" elto wagonu. Niezratony tem pan
:-l'agni<>te:{ ciąg-nął dalej.
- A w tem futerale to fl~t pan che-ba
wieziec3z, "'0 na letnisku, wiadomo, pIu·
"kiew jak nasiał.
PaBażer ciężko weetchnął 'l poczĄł uda·
wa6, te u"ypia.
- lak się jeszcze ma na wsi jakiego
6zczyreg'o wuja. co to w<Xly do mleka nie
dolewa. mąki do masła nie dodaje, to je'
szcze można wytrz)-mat i letniskować 6i~
Inaczej to nie warw.
Pasażer. do kt6:'ego cala ta rozmowa
była skierowana, począł ciężka eapać, A
pan Na!lnlotek ciągną! dalej.
- Wiem. te pan niechętnie o letnisku
mó\\i. ~ic dziwnego. Dzieci się rozlez4, t0na w las na IfrZ) by pójdzie, a pan szanow·
ny pyrki skrobać musi8z.
Pasater począł charczeć!
Pan Nagniotek coś widz~ te ro%mowa.
nie bardzo go bawi. zaczął z innej beczki.
- A wedle nowej ordynacji wyborczej,
jakie \\ yobrożenie pan posia<iasz?
Pasażer otarł ręką zroszone potem czoło, i począł rytmicznie zgrzytać z~ba.mi.
- Szkoda gadać. powiadasz pan. Ja te!
tak mvś!ę. Bvło, nie było, ale w czasie
dawnych wyborów człowiek bez ulice
przeszedł, nazbierał r6tnych portretów i
papiurów i miał bez cały rok chleb do roboty w 00 owijać,
Narżnął komu po sznupie, forse jeszcze
za to dosto! i było dobrza. Teraz to wszystko przez rekowiczki.
Sejm cheba bedzie jak rada familijna,
zjadą się krewniaki, nagwarz" 68 i nikt o
tem nie bed'zie wiedział.
- Mało rozmowny pan jesteś - rzucił
pan Nagniotek po chwili. Ale jlik pa.n myślisz. czy fotele po posłach eprzooadz8,. bo
ich teraz prZl'cie będzie za duto! Na dziesif!'Ciu przecie! taden nie bedzie siedzia.ł.
choć tam ludzie r6żnie mówią.
A z Abisynią w(ljna będzie? Czy Wło
chy ich pobiją?
CicJ;1y padażer wstał i bez słowa, rojl\ł
z póJkl olbrzymi tobół z walizami i począł
go pakować z całą siłą, w otwoil'zone z
przerażenia usta p, Nagniotka
Na głowę zaś przy wtórze obelżywych
słów posypał się gra,d c!osów.
- Be<łzie wojna, jak ja ci pobud'ke na
z~bach zagram. Ty puszko POI{!ęto, olean.
drze prze.kwitly. Ludziom spokoju nie dajesz. tylkl') trajkopzesz, iak zardzewiały
K. M. Ale ja ciebie uspokoje. ty papciu
wydeptaczu, ofermo zielona, w dzia.s1o
azarpana.
Uczepi el4l taki 1asiu zielone ucho. jak
~ep P?iegQ ogona i czlowiekowj spokoju
me daJe.
- Szymon lC.s tem. nie Józiu - zaproteswwał pan Nagniotek, żując filcowy koc.
Wymia ~ie zdań, towarzyszyla seryjna
VI' rl111ana C1OSÓW.
Z protokółu poliCyjnego dowiedz.iał się

pan Nagniotek. te jeg{) przeciwn ik joot kapralem rezerwy. wracającym z ćwiczeń
wojskowych do domu.
Z mnisią te! pokQrą przyjął pan Nag?iotek cj~tar i · tygodn:owego arf'6ztu. ja.
kI na jego głowę naloty! sędzia A'rodzkl.
Ale od tej pory postanowił nigdy nie
zagadywać paee.tęrów

w

pociągu.
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przeelw IIteryUzaeJt krytykom naog6ł
w;dzą w zabiegach tych więcej korzyści aniżeU szkód dla zdrowia naroo\L

~I

Wtod'zl OwybDrach
Ł

ó d t, 30. 7. Ostateczne zakoJlcze·
nie rejestracji wyborców do Sena.t.u w
Łodzi objęło 5428 osób i to przewaznte,
jak się okazuje, wniesion~ch na za~·
dzie list izby adwokackieJ, lekarskleJ
itp.
Dokonany został podział Łodzi na.
obwody głosowania do Senatu. Obwodów takich wyznaczono 55 na ter&nie Lodzi. Zpośród wyznaczonych na.
przewodniczących obwodowych komisyj do Sejmu wielu ucbyla się od przyjęcia mandatu. W zwią·zku z t~m ma,..
ję. być wymierzane grzywny :P1crws fY
raz 500, dnlgi raz 1000 zł.
Na 2 sierpnia rb. wyznaczona zosta.ła na sali sądu okręgowego konferencja wszystkich przewodniczących
komisyj obwodowych do Sejmu. Na
konferencji mają być udzielone przewodniczącym instrukcje odnośnie tech..
niki głosowania.

69.629 tydów Wkrajowych uzdrowlska&h !

. Związek Uzdrowisk Polskich Ogło-I środki na konserwowanie zdrowia dla Szczawnica, 1aremeze (55 proc.,. Powalki konkurencyjnej z ludności~ pol- wyżej 40 proc. - Krynica (46 proc.),
bywających w polskich uzdrowiskach ską.,
Ciechocinek (46), Truskawiec (45\,
w roku 1934. Statystyką sę. objęte tylWarto również zanotcwa~, w kt6- Drusltienniki (49,5), Ustroń (4.6), Morko większa uzdrowiska i o ustalonej rych uzdrowisJmcll leczą się Żydzi szyn (45), Worochta (46), Muszyna (47),
reputacji leczniczej. W tych to miej- i jaki prOCt'nt kuracjuszów tam stano- Jamna (45) i Nałęczów (40), Powyżej
scach kuracyjnych przebywało w roku wią W cyfrze bezwzp;lędnej wybija. się 20 proc. ogółu kuracjuszów było Zy1934 - 175199 g()ści. Cyfra bardzo na. front Krynica, g,1zie w 193ł r. leo dów: w Zakopanem (23 proc.), Rabce
skrQmna. na 33 miljonowy naród, a je- czyło się 12437 Żydem; , stanowią.c 46 (29) i Busku (27), Najmniejszy procent
szc?e jede!) dowód małego upowszech- proc. ogółu kuracjuszów. Powyżej 60 Żydów 'wśród kuracjuszów zanotowanienla dobrobytu.
proc. Zydów wśród ogółu kuracjuszów no \V Inowrocławiu. bo tylko 2 proc.
Poyższe obrazuje samo przez się,
Co wszakże w tej statystyce zwraca był~ w Iwoniczu: iSkolu (63 proc.),
komu powodzi się w Polsce najgorzej.
~zczególną uwagę, to fakt, że wśród 0- Zawoji (72 proc.). Powyżej 50 proc. wychTI51~kun~ruzów w ~ 19M ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bYło aż 69 629 Żydów, co stanowi 37
proeent.
Kapłan
Przyjmują.c, te chrze§cijan jest w
Polsce 30, a Zydów 3 miljony, relatywnie rzecz hiorą.c, no. .f·6 zamieszkałych
w Polsce 2:ydów do uzdrowiska wy jeż
d,ża jeden, gdy innych mieszkańców
stać na to w stosunku: 1: 273.
Odwracając rachur:ek. dla uwydatnienia plastyki cyfr, można powiedzieć, że na każdych 10 tys., mieszkań
ców Polski, a 'wśród nich również Zvdów, leczy się w uzdrowiskach krajowych 213 Żydów, lecz tyiko 36 chrzesIł cyfrowe dane o kuracjuszach, prze ·

polski z Ameryki funduje sztandar dla 7 p. s. k.

ścijan.

Owe 37 proc. 1;ydów w naszych uzdrowiskach, to miara zamożnoh'l ży
dostwa, po siadającego odpowiednie

Ks. kanonik St. Kruczek z Ameryki, wielki przyjaciel armii, postanowił ufundow9.ć
nowy prze pisowy .sztandar d)a 7 pulku Strzelców Konnych w Poznaniu. Na zdję
ciu ks. kan. Kruczek, gen. KnolJ.!{ownacki, dowódca O. K. VII. i dow6<lca 7 pułku
.
Strzelców Konnych pIk. Kownackl.

Naród niemiecki wobec stervlizacji
W cio"gu ostatniego roku doltonano og6lenł "ol~ainej cyfry
66.244: olu~racyj c?t/yli 01.. 010 1.50 ~abiegów d,allennie
. Jak twierdzi korespondent "Time- 8452.1), - d:2.908 mężczyzn ! 41.622 k()o.
sa", odczuwa się wśród szerokich mas bi..et. Is-tnieje W. Niemczech 205 .,sędów
niemieckich wzre-st prą-d6w opozycyj- eugenicznych" i 29 s~dów apelaoyjnych przeciw us-tawIe sterylizacyjnej. nych dla sp'raw rasy. Tylko mały odW rodzinach niemieckich uchod!.i za- setek spraw, wniesionych do apelacji,
bieg ten za dyskwalifikujQ.cy ro.flzinę i został.() uwzgiędniQnych na rzecz poeteinrzucający cień na n1zwi15ko W cią,gu
ta.
ostatniego roku dckonano ogółem poSprawy przed sądami sterylizacyjkażnej cyfry 56.244 o,p eracyj sterylizanemi pro" adzone są. prz.eważnie na
cyjnych, czyli O'koł 150 zatiegÓ'W dzien- poostawie zez,nań lekarzy, rzad~o kieliy p~zesłuvhlwany jes,t zalnterar;owa..
nie.
Wnioski o do'brow(lIn~ steryIfzacJe PY Qsoblścle 96 % wypą,dk6w e-terylfMs~ rzadkie, a pacjenci s:mkaj~ r6imych I cH powodowanyćb jest ell:Ofobę. ulll;y"
dróg, celem obejścia ustawy. W dOdat-j sł~wt}" r-es:da naskutek obelą,tenia dZleku cyfra 56,244 wypadków d<Jkonanej dZlcznego.
już sterylfzacji nie wyczerpuje ogólnej
G!ów1l1ych zwolenników liczy polittliczby spraw sterylizacyjlIlych. które ł ka steryllzacyjna wśrói teoretyków reznajduję. się na wokandZlie są,dów. Ogóżimu hitlerowskiego. jak i wśród sfer
Jem wypadków takich jest obecnie naukowych, które mimo wysuwanych

Premier holenderskI CoJlln
którego królowa po nieud a lej misji prof.
Aalberse'a. powolała na szefa gabine-tu
pozaparlamentarnego.
F

oprócz przechrztów". A więc po pierwsze, komentator poczytuje wściekłą
nienawiść
Żydów-przechrztów
ku
Chrystusowi ~a nienawiść za. ich ~,nawrócenie", a po drugie akCję ,.Niebol'lkiej Komedji" umieszcza. "pr~y końcu świata" - wbrew ~wem'\l własnemu
poglę,dowi, ujętemu w tych jego własnych słowach l ..Krasiński mimo
wszystko zanadto si~ przejął wlar~ w
postęp, w rozwóJ ludzkości, wiarę,
którQ. wiek XVIII w spadku przekazał
romantykom. by rozprzężenie. ku którem u świat zmierza, uważać za kres
ostateczny. Poza. tym kresem l'rzewl-

Nieboska Komedia a mędrcy Sionu
Napisał

pro'f. dr. I gnacJ Chrzanowski.

Tak mówi wódz całej bandy przechrztów, która ryczy i wyje z szalonej

rasiński nie tal,
że odpowiedzia!ność za tę stra.szliwą. rewolucję
apołecznę..,
jaką.
na.szkicował
"W
trzeciej
częś~i

radości:

nienawiści
prze~hrztów

Hymn

"Nieboskfej Komedji",
ponosi
zarówno "arystokracja", jak "demokracja": świadczy
o tern wymownie ostatn ia scena czę·
ści trzeCiej, to znaczy dysputa hrabiego Henryka. z Pankracym. Dlaczego
jednak scenę pierwszą. tej części wypełnia rozmowa Żydów-przechrztów?
- "Bracia moi podli, bracia moi
mściwi, bracia kochani, ssajmy karty
Talmudu jal{o pierś mleczną, pied
żywotną, z które.i siła i miód płynie
dla nas, dla nich (to jest dla ehrześcl.
jan\ gorycz i trucizna ... Cieszmy sl~)
bracia moi. Krąż, wróg nasz podcię~'y.
zbutwiały, stoi dziś nad kałużą. krwi,
a jak raz się powali, nie powstanie
więcej.... Na wolności bez ładu, na
rzezi bez końca, na zatargach i złościach, na ich głupstwie i dumie osadzim potęgę Izraela - tylko tych panów kilku - tyr.b kilku ieszcze
pchnę.ć w dół trupy ich przysypać
rozwal.lnam! k!zyża ... C.bwil. kilka jl!!-.
szcze, Jadu zmIi kropel kllka. leszCze - ł
a świat nasz, o bracia. moU" -

- "Jehowa, pan nasz, a nikt inny.
On nas porozrzucał wszędzie, On nami.
gdyby splotami "niezmiernej gadziny.
oplótł świat czciciel ów Krzyż~ panów
naszYch, dumnych, głupich, nIepiśmiennych" (tj. nie znających Talmudu). "Po trzykroć pluńmy na zgubę
im - po trzykroć przekleństwo im! .....
Przed wiekami "wro,3'a" (tj. Jezusa
Chrystusa) "umęczyli o:'cowie nasi my go na nowo dziś umęczym i nie
zmartwychwstanie więcej'"
Nienawiść
nawr6cenła

z powodu

'l

Co to znaczyilo Jeden z komentatorów ;,Nieboskiej Komedji" *) tłumaczy
tę scenę oraz rolę, jaklJ. w dalszych·
scenach odgrywa wódz przeehrztów, w
sposób jednocześnie bardzo sztuczny
i bardzo uproszczony, bo . . . daleki oJ
prawdy zycia: "Według znl!.nego proroctvl·a 1;ydzi przy końcu świata mają.
się nawrócić - dlatego w "Nieboskiej
Komedji" niema już tydów innych.

I
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ZygmUnt T\rasills1d, NiełJos!"j
opracował JuJ.jusz K~eLner.
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"QDZN ACZONY-' ZA 1.5 ŻŁ.
LiBty urzędników. uprawnionych do

glooowania do Senatu, zg~aB~ają odnoś~(l
urzędy, które .swe ze.sta WlCma przooy-lalf!.
do biura wyborezego. Dla. zt'!sta''''laj qcego
epil'lY Gpt'awa to nielatwa. 'J e3t on odpowiedzialny za wpisanle ni ep o wolan e.go , a.
odpowiada również Zlt pominięcie odz,oaClonego.
W pewnym n. p. ur·z~zie nie wpisano
urzędującego tam od kilkunastu lat wyż

szego urzędnika li doktQłratem prawniczym, gdyż dypl(}m nie był załączony do
akt personalnych. Jnny z,nów doktór tam
ur~ędujący miał w aktach tylko odpis dyplomu. Na urzędniku skóra ci&rpnie. Czy
wobec tego ma (Jon jednak prawo głosowa
nia? - zapytuje zrozpaczony, ale nikt nIe
umie mu na to odpowiedzieć.
W innym znów wypadkU w aktach personalnych znajdUje l8i~ je<Iynie wzmianka o odznaezenill krzytem "za wal'e'cz-

ność".
Pedantyczny U'rz~dnik zażądał
przedłc>żenia dowodu. "Odznacto'ny" przed •
iltawH dyplom w~'da.n.y przez kapituł'ł o~:

makI ge-n. Balachowlcza, .dowódcy armJ1.
biSJlol'UBkiej, a - kupiony za 15 zł.
I
Ze6tawianie Uety "zaslu:t.onych" i "uprawnionych" wcale nie jwt ła.twe ...

DAW AJCIE

FORSĘ!

W ostatnkh tygodniach odbywa, Bie odczło nk owskich B, B.
Roru.m:ećby przez to nale.ża.ło, te ci, którym le~itymacje odebrano, przootali JuA
być ezłonka.mi tej pa.rtji. Tymczaaem do
pozbawlonł'ch legit.ymacyj ~głal5za.ją si~
skarbnicy l t.a. dają opla<:ania składek.
Po co? Na co? - pytajl\ zaintereso..
wani.
Skarbnik wyjaśnIa, ~e trzeba plta.cld,
gdy t później dawnych czlonków B. B.
przyła,czy się do innej orga.nizacji.

bieranie legityma cyj

W

I
-

każdym

razie - dawajcie

fo~!

Stara cnota

Jako IICWle zbrodnła

tch patrjotyzm poczytywa. Krasłń
ski za pogal'istwo, za negację chrześcl.
ja,ństwa, - widać to jasno z listu d~
Delfiny Potockiej z roku 1842: ..Uważało.ś Ty kiedy ogólnie, czem istotnie
1;ydzi wśród świata naszego, wśród
epoki chrześcijańskiej? Oto dochowa.nym zabytkiem nietkniętym, nienaruszonym, ideału ojczyzny starożytnej,
pogańskiej, która na tern zależała, by
odgraniczyć się od całeJ ludzkości, by6
ciasnQ., egoistycznę.., starać sIę pod
dywał nowę. przyĘ!zło~ć'·.
swojo. j e d n o s t k I) ludzkość całą.
pOticiągnąć, lub swoją,
j e d n o s t k Ił
ludzltość całą zamordować. . . "MóJ
KP85tńskl a 2ydaoh
Bóg jest hogiem zazdrosnym, bogiem
Czy objaśnienia tej roli. Jaką. odgry. gniewu, każe zabijać cudzoziemców,
waję. w "Nieboskiej KomedU" Żydzi, rugować inne ludy z ich ojczyzn, b~~
nie daleko prościej będzie Ę!7;ukać nie moja. ojczyzna piel'wszQ. eię stała.
w literaturze, nie w jakichś tam pro- prze~ zniszczenie ludzkości". .. "Tt'
roctwach talmudycznych,
tylko w żydowska miłość ojczyzny i dlatef!'Cl
prawdzie życia - w tej roli, jaką Zydzf się nam podłymi, obrzydliwie s:>:kara1,.
odgrywają
we wszelkiego rodzaju nyml wydaj~, że z starym ideałem
przewrotach społecznych czy politycz- wśród wyższego ideału, wśród chrze~
nYch, roli, której znaczenie coraz ja- ści,iaństwa. Stara. cnota na.iWyż3 ~a.
śniej wykazują. nowoczesne studja hi- stała się najniższą. nową. zbrodn ią.".
storyczne? Krasiński znać ich nie
Te własne słowa Kra:1i iJ ski ego
mógł. ale do CZl'ItO dążą, Zydzi, to sam świadczą aż nadto wyraźnie, że i w
wiedział doskonale.
późniejszych lat.ach poglądów swoich
na hlstorycznę. rolę Żydów n io zmi('Dwa listy
nit: pozostał wierny pog!g.d o·."i. ',V~ 
.
rażonemu już w "Nieboskiej IComel1,ii ",
..Czyż nie wiesz ~ pisał do Ciea~. że Zydzi "na wolności bez ładu, na r,."kowskiego w roku 1849 - że w duchu 7.:1 bez końca, na zatarfltlch i zło ~ cjnc h .
żydOWSkim jest wieczny Instynkt prz~- na ... głupst)Vie i dumie" społrcieil ..t "
wróce~ia. chrześcijańskiego śwl.ata? Co chrze-ścijańskich chcą. "osadzić p(lt l;"" ~
się dZIWiSZ Klaczce? WstędZl0 dziś Izraela".
...
żydy to samo czynig....
.

I
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Kalendarz rzym. kat.
środa: Ignacego LOjoli
Czwartek: Piotra Ap. w
o -owach
Kalendarz słowlań:kl

Lipiec

Środa:

Zdobysława

Czwartek: Rolisława.
Słońca: wschód 4.10
zachód 19,47
Długość dnia 15 ~ 37 min.
Księiyca: wschOd 5.15
zach~d 19,56
Fa.za: 1 dzieli po nowiu.

R~re~

redak[jj i a~mini!tra[ji WLUdzi

telefon redakeJI l

admlnłstraeJi

173-5J

Piotrkowska 91
Godday przy Jęć dla later_lIlów

-

od 10-12
DYŻURY APTEK
I'OCY dzisiejszej dyturują apteki: O-;;tcerowej, Zgierska 57. Groezkow"ldego, 11
Listopada 15. S-ców Gorfema, PiltSudskiego 54 (żydowska). Chądzyńskiej, Piotrkow6ka 16:), Rembieliń6kiego, Andrzeja 28,

NOCNE

SzymańBkiego, Przędzalniana

75.

Pogotowie: Tel. 102 90.
Straż Ogniowa: Tel. 8.

TEATRY

ŁÓDZK BE

Teatr Miejski Letni (Piotrkt. wsk"
o godz. 9 wie cz. "Boba..:;ek~,

9i)

ŁÓDZKIE
Adria Metro - ..Królowa cyganerji".
Casino - .. Vanc&5a'·.
Corso - "Don Juan".
Czary - "Morderca".
Grand Kino - "Wybuchowa blondynka"
Miraź - .. Szlakiem Chaluców·'.
Ludowy - "Sobowtór".
OśwIatowy - "Odmęt ulicy",
Przedwiośnie "Porwanie".
Stylowy - "Ostatni z GolowIewych".

KINA

Strona 8

OśwIadczęnie. Pan Wlaclysław Górski,
zam. przy ul. Miedzianej 1i oświadczył
na.m, ii na ~kutek wzmian'ki w "Orędow
niku" w które.! z:trzucono mu kupowanie
-towarów od Żydów, PiJstanowil więcej u
Żydów nie kupować
obecnie artykuły
do swegoo skle~u będzie sprowadzał jedynie z firm poh5kich.! B.·awol
WyJaśnienie. W zwiazku z notatką w
nr 172 nESze~ pisma, z 'dnia 2.'5 bm. p. t.
..Za pośrednictwem Żydów" - wyjaśnia
my co następuje: Pan Gadzlno'wskl, któi}- nabył do przy ul. Kilillisklego 171 od p.
Bitnerowej dokonał tranza.keji za pośred
nictwem 1'10. Jana Wdowiaka i Kazimierza
Kucharskiego, a. ci dopiero dobrali sobie
Żyda Szlome Szwarberga. o którym p. G.
nic nie wiedzial i z którym wogóle nie per-

1

słerpnfa

1935

=

Numer 174

liii[ia W
łÓ~I~i!· ra~lie miei~~i!i ~ue~ ~i~~m
R~nzprawa W dnłu

2 sierpnia - Jaki był przebieg zajść w dniu 28 maja br.?
dnia 30 lipca. I
nr. 124 z dnia 30 maja 3'5 wstaje ponownie wrzawa. sala pełna
okrzyków,
i oszczerstw. Z

L ó d Ź,
. d l'~
d' 2
jut
k
. Ja .
zapowl.a ,~!"my, w
~I.~
slcrpnlB: w pief\\szej ,,:alt sądu groozkJego
W. Ł~.dzl, o god~. 11-tej. przed 'p0ł.. rozpo.~z~Je ;",Ię ~ruces ~" spra\~Je pa.II?,ętn~~h ~ał8ć,

Jak,e. mIały. mIejSCe .w RadZIe mIeJskle. w
ŁodzI w dmu 28 maja r. b.
. Przed sąd~m sta.ną następują.cy b. radDl: ze StroIlmctwa Narodowego: adw. Ka,
zimierz Kow3:lskl, Antoni Czer:nik. Antoni
Belko. FranCIszek MI!<lch, WIDcenty KotuchowBki. Józef Kwia.tkowski. Stanisław
Gonera, Walenty Sośnicki. Roman Siedlanowski; dr. Czesław Rostowski: Rokowski;
Br. Kowalski; z P. P. S.: Żyd Janusz
Urbach i Golió.,ki. zaś z ugrupowań tydowskich: radni Holenderski, adw. Józef
"'ajeman i Abram Sztajl1Bznajder.
W6ZYSCY wymienieni zostali posta\l\.ieni w stan oskarżenia z art. 128 k. k., który mówi:
"Kto p(}dczas zajęć urzędowych Ol'ganu pańBtwowe-go lub samorządowego
w siedzibie lub poza siedzibą urzędu
zachowuje się w sposób nieprzyzwiJity
podlega karze aresztu do 6 miesięcy lub
grzywny."
Ze względu na doniosłość sprawy będziemy musie·li czytelnikom naszym odtworzyć dzisiaj obraz zajść. które maja, być
przedmiotem l'ozpra wy sądowej. Watne
jest to dlatego. iż prasa żydowsko _ sanacy jna usiłowała zrzucić odpowiedzialność
za te zajŚCia na barki radnych narodowych
tymczasem fa.ktycz.nymi
i
moral,nymi
sprawcami awantur byli Żydzi z Vrbachem, Bialerem i Mincbergiem na czele.
Następnego dnia po wypadkach zdaliśmy naszym Czytelnikom taką relację

II

KOMUNIKATY
Zawiadamiamy wszystkie Koła Stronnictwa Narodowego, te m.Jt8l'fał na mundury
orgamzacyjne nahywać mcńna w kaide)
lloścJ po cenach fabrycznych w Zarządzie
OkręGowym StronnIclwa Nnarodowego w
Łodzi w Wydziale Gospodarczym ulica
Piotrkowska Dr. 86, m. lO, front, IV pIętro.
Zarząd Okręgowy Str. Nar. w ŁodzL

ORĘDOWNTK. czwartek. dn'a

("Orędownik"

roku):
"Wczorajsze p06iedzenle Rady miejskiej
zagaił komisarz WojewócLz,ki, o godz. 20 W
obecnośc:i 70 radnych. Na wstępie odczytał orędzie Prezydenta Rzplitej oraz wygłosił krótkie okoHcz.nościowe przemówlenie z racji śmierci n::arsz. Pi!sud61<iego.
Po 15-minutowej przerwie wznowiono
obrady. Mimo przyjęcia porzą,dku dziennago, który dotyczy tylko budżetu. radny
żydowski Bialer, osławiony z awantur na
poprzednich posiedzeniach. prosił o głos
i stawia wniosek <l odczytanie deklaracji
radnego Mlncberga i oświadcza, że Żydzi
nie pozwolą się gilQtynować. Wniosek Bialera. jak moina przypuszczać. dążył do
wszcz~cia nowych awantur I niedopw;;zczenia do uchwalenia nowego budżetu. Komielarz Wojewódzki (}świadczył na to. iż
na dzisiejBzem p06iedzeniu nie mogą być
odczytywa.ne iadne deklaracje. gdyz mogą
one wywolać ponowne zajścia_ Radni ży
dowBcy nie zadowoLili się tem oświadcze,
niem, śmit:sznie podl,reślając swoje oburzenie na przewodniczącego_
Podobne wnioski składają: radny frakcji socjalistyczno - żydowskiej Walczak i
radny Holenderski. Żyd. Wszystkim wnioskodawcom odpowiada przewodniczący. i~
nie mote dopuścić do odczytania deklaracyi.
Po taklem p06tawieniu sprawy powBtala wielka wrzawa na la wach socjali.styczno _ zydowBkich. Radnj socjalistyczni z
Żydem Urtachem i Zerbem na czele wysta,pili z law i oś-wiadczyli na cały głoB,
ŻE> s:ę nie uspokOJą, dopóki nie dojdzie do
a.dczytania deklaracji posła Mincberga w
sprawie zajść w dn. 2 kwietnia r. b. Po-

Rozbijacka robola
"SanacJa"

l6d~ka

ubiera

L ó d i, 30. 7. Na terenIe lUdzkim
"sanacJa" zastClsowała starą metodę
wyborczą.
Ostatnio rozwinął żywą
dz:lalalnoś6 Wojtek Malinowski, zakładahc t. zw, "Narodowe Kluby Robat·
nicze". Ę'ija!acze ,.sanacyjni" my§l"

się 'UJ

o·bce pi6rka

że

Jak się ublor, w narodowe pUrka
- to Ich jui nikt nie pozna. "Narodowe Kluby Robotnicze" to zwykły
"kawal" wyborczy, na ktdry narodowo
uświadomiony robotllik napewno się
nabra6 nie da.

Znowu nadużycia

Tym razem na stacji Ł6d~ - Fabryczna b. radny P. P. s.

Dopuścil się

ich

Ł ó d i, 30_ 7. Dochodzenie, prowap nadużyciami zwolniony został z urz<,du
drone przez wla.dze k<>n~rolne wyk:t- naezelnik VI oddziału drogowego iuż.
za:o na.dużycia na stacji LOCli-Fabr;rcz- Adam Koczorowski. Dekret o zwolniena.
niu Koczor<>wskicgo ze służby dyrekcji
Nadużyć tych miał się dlOputdć Jan
WI1.rEz.awEkiej i przeniesieniu do służby
G'Qlański, b. radny z P. P. S. Zatrzypo degrad.acji do stopnia referendarza
mywał on wypłaty rob<>tników
przez kancelaryjnego do d,yrekcji krakowjeden i dwa tygodnie, ponadlto potracał skiej nadesłany został 3 lipca b. r., jedtraktowaŁ
z gaży roootników r;o 5 do iO złotrch. nak Koczorow.ski poczynił zabiegi w
Niezależnie ocll tego stwierdzono brak Warszawie i nie kwapił się ze zdaniem
GrELDA ł..ÓDZKA
3 tys. złotych. Brak ten Golański po- służby. Dopiero iO b. m. p.rzybył speNa. wczoraj8zem zebraniu gieldowem krrł, jednak dochoownie prowadzone cjalny delegat, wo()~ czego Koczorow51,i zdał swe agendy i wyjechał do Kraw Łodzi notowano: dolary 5,23-5,27, poż. jest nadal.
Równocześnie w związku
z terni kowa..
budowlana 42;50-42,00, dolarówka 53,00-

52,7'5, poż. inwestycyjna 108,00-107,50, pot.
stabilizacyjna - 66,50-66.00, Bank Polski
91,00-90,50. Tendencja utrzymana.

GIEŁDA ZBOżOWA
Wczoraj w Łodzi notowano: ~yto 12,00
-12,25, pszenica 16,00-16,50, owies jednomy 15,00-16,50, owiet5 zbierany 15,5016,00, mąka żytnia 1) 18,50-19,50, mąka
żytnia 2) 19.50-20,50; mąka pszenna 28,00
~().OO, otrę.lJy
żytnie
8,25-8,50, otręby
[pSzenne 8,00-8,25, otręby pszenne grube
8,25-8,50, rzepak 29,00-30,00, makuch lniany 15,50-16,50, makuch rzepakowy 13,5011.:-)0, łubin niebieski 11,50-12,00, łubin
żółty
12,75-13,25.
U.sposobienie ogólne
spokoJne.

NOTUJEMY

KRONIKA'

SĄDOWA

Jaddnie hazardu. W dniu onegdajs.zym
sąd okręgowy rozpatrywał sprawę kilku
zawodowych szulerów i skaza.ł Maksymiljana Orzech'Owskiego na 2 miesiące aresztu i tysiąc złotych grzywny, Jos'a Lachmana, Abrama Szymona Przedborskiego i
Jakóba Krochmalnika po 2 miesiące aresztu i 500 zł grzywny. Korngoldową i SzuIma.na uwolniono od winy ikary.
(x)

KRONIKA POLICV.lNA
NIeźle malował. W czasie odświe~enia
mieszkania Justyny Kaswerowicz przy ul.
Bema 9 robotnik malarski Stefan Chudzik
skradł z szafy 250 zł. Kradzież spostrzegła
w porę poszkodowana I pieniądze zdołała
odebrać. Chudzika P<lciągpięto do odpowiedzialności karnej. (k)

Kandydaci)la s~nałorów. Część prasy
2ydowskiej donosi o klLndydaturach gen.
Hubiekiego i p. Gejera n.a senatorów z wo). , WYPADKI
lódzldeg'o. To BalIlO pISmo równocześme
dOl1{),;i b'yumfalnie, że notarjusze już poZłośliwy koń. Furman 1ózef Lubkki na
świadczują pOdpisy po 10 groszy.
(x)
ul. Brzezińskiej l1g zaprzęgając konia zoBtal kopnięt tak niet5zczęśliwie że d
Nowa komisja teatralna. Tymc:zasowy
. ~
. '
?prezydent płk. Głazek powolał nową ko- z~al pękntęcIa. o~onV' brzusznej. W 8t8~le
mit>j~ teaw'ulną, \\- skład której :J!e,szli na- CIężkIm przeWIezIono go do szpitala. (k)
czelnik wydzia.lu kultury i oświaty Jan
Zamach samobóJcZY. W mieszkaniu
WaJtl'atus, dyr. Kazimierz Wroczyński, własnem przy ul_ Krzyżowej 24 w celach
dyr. Tadeusz Czapczyńsld, I1rof. Zygmunt samobójczych przeci! sobie żyły u rąk. a
HSJkowski. dyr. Antoni Idźkowski, sędzia następnie krtań bezrobotny 3.)-le1ni Stefan
Konarzewsld, pik_ Alf-Tarczyński, naczel- Michalak. Powodem samobójstwa była
nik Zalew!<ki, pro!. r: :"rzyniecka, dyr. D '- nędza. (k)
bowski i Ludwik Piotrowski.
(x)
.
. Utonął"! klłpleJL W gta~'!. przy ulICY
PlętDu'emvl Właściciel owocami. mleLlm!lnow<>kleg.o podcza~ kąpIelI utonął .18szczącej s'e przy ul. Rzgow;;kiej 51 p.
letru Julian Klbler zamlet5zkały przy ulicy
Zdob, zaooatruje się v. napoje orzeźwiają- Nowej 2. Zwłoki topielca wydobyto_ Vstace w firmi!' ivd9wskiej Elenberg ~ fugow- lono. te Iibelr .dostał skurczu mięśni i
~ka 1. Wstyd'
W6kulek teiO Da Il~bi I1toD~ (k).

Tymczasowy pt'ezydent miasta Lodzi
wczoraj w urzędzie wojewódzkim
preliminarz budżetu administracyjnego
m. Łodzi na r. 1935-36 oraz dodatkowo już
przez siebie opracowa.ny budZet dodatkowy nadzwyczajny. Budżet administrn<:yjny zamyka się po str()nie dochodów
!'umą 23 mil.i. zł, po stronie wydatków suma, 21 milj. zł. W Większej części pozyrje na. róż.ne subsydja dla organizacyj
"sanacyjnych" j żydowskich zostały utrzymane. Budżet rozpatrywany będzie
przez wydział wojewódzki i następnie 7.1\.
twierdzony zostanie przez wojewodę. Budtet nadzwyczaj,ny obejmuje wydatki w
związku z nową pożyczka, z Funduszu
Pracy.
złożYł

*

W zakla<łach fabryki wyrobów Jrumowych •. Gentleman" nastąpiło wczoraj za·
ostrzenie sytuacji strajkowej. albowiem
firma zażądal~, by r.ob~tnicy o,?uścill mury fabryczne, maczel nr~ zar~D1e pertraktowa~. Inspektor czym zab)f'~i, by złagodZIĆ za~arg. Nadal okuPul.e f_abrykę
600 r~bo!D1k6:w, l.{tórz~ dOmagalą Sl~ urnchom~cDl.n D1ezw·lo~z.me zald~dów I _:r.a:
t.~udnrema wszystkIch robotników w hez
bIe 2.600.
.'_.
.Na ul. Spornel g przy rohotnrh mwelq,rYJn'yc~ na ~lrł')dze dwie wa~onctkl. zderzyIy SIę ) z!2'D1otly rohotnlka Antome'!o Gołiń~l<ie)Zo z ul. Kochanowskie!!o 14. Go·
łlńc;kl Itoznal zmiażMenla klatki pier!'lowej. W stllnte a'l'onii Tll'7ewleziono !to .in
sznifala.. _ \V zal,ładach Widzewslde! Mqnl11aktury tryby ma!'zvnv obE>l'\valy rękę
rohotniey Broni~ławie Witczak.Rano!\ u
mieszczono w !zPitalu.

I

*

groźb

jest

p06tę-pO·

wania radnych socjalistycznych i ty~ow.
skich wynikało iasno, te pra.gną om za.
w.szelką cenę wywolać a wantury i odroczenie pooiedzf1nla.
\Vl'cslcie "omi.sarz oświadcza, źe trzy
czwarte radnych zgodziło Bię na to, by nie
odczytywać dek !arac.yj i dlatego on nie
mote gwatcić woli większości.
W odpowiedzi na to powstaje znowu
nieopisana wrzawa. na ławach żydowskich.
Odzywają się gtOBy:
"Wniesiemy zażalenie na Pana do
władz nadzorczych".
pe\'I<nym mo.mencie specjalnie wYduwany przez swych kolegów partyjnych radnych żydowskich,
socjalista Walezak. prosi ponownie o głos
w sprawie decyzji przewodniczącego. Na.
początku mó\\Ca złożył protest przed\\ ko
postępowaniu przewodniczącego, a następ
Lie skierował atak na radnFh narodowych. Kiedy użył pod ich adresem obraź
liwego wyrażenia. powstaje wielka burza
na ławach Obozu Narodowego, jako protest przeci wko prowokacJom.
Trzeba zaznaczyć. iż radni narodowi
6pokojnie pl'Zyglądali się kłótniom tyrlowskim Radny Walczak nie mógł ;tiz
dokończyć swe~o przemów ien:a i musiał
zejść z trybuny.
PrzYPuezczano. iż po
wystąpieniu socjali"ty, Rada przystąpi
do budżetu. Przewodmczący jednak zezwolił jeszcze na przemówienie radnemu
żydowskiemu Holenderskiemu, który z.nowu zaczął rzucać oszczerstwa i pro·wokować radnych narodowych.
Radni Klubu
Narodowego zdt'cydowanie dali do zrozumienia knmiBar·zowi., iż nie pozwolą na
dalsze prowokacje. Radny Holenderski
musiał zejść z trvbuny. Pomimo zaciętych
wrza.s.ków żydowskiCh. do odczytania deklaracji nie doszło
Radny Klubu Narodowego kpt. Grzegorzak z10żył sprawa.zdanie komisji fi·nansowo _ budżetowej w przedmiocie zmiany
gruntów między gminą miejską w Łodzi,
aSkarhem Pa ńt5t wa. Wret5zcie przyf<tą
piono do obrad nad bUfUetem Po omówieniu kilku pozycyj, przy których zwyciężył Obóz Narodowy i przeprowadził
swoje postulaty, Żydzi popr06ili o przerwę, celem odbycia wspólnych narad
Po
przerwie przy omawianiu działu oświaty
doszło do formalnej bójkL
Powodem zajść był okrzyk, l'Zueony
przez radnego Vrbacha (Żyd - s8cjalista).
Bezpośrednio po uchwaleniu subwencji
dla teatru miejskiego. radny Urbach zerV'tal się z mie.jsca i krzyknął na cały ;rło&
pod adret5em radnych narodowych: "Precz
z po!skimi hitlerowcami z łódzkiej Rady
miejs-kiej!"
Wywołało to żywe protet5ty na ławach
narodowych. na co ŻydZI i 8(}cjaliści odpowiedzieli dalszemi prowokacyjnemi wy~·i8ka.m;, obrażając godność i uczucia narodowe radnych Obozu Narodowego Rówrloeześnie Żydzi rzucili /Się w str~nę ław
narodowych.
Zareagowali na to radni Obozu Narodowego i w tej ch\vili d06Zlo pomiędzy stronami do starcia. Woźni próbowali rozdzielić walczących na pięści. co im się te:/;
chwilowo udało. Jednakże Żydzi nie zadow()lili 8ię tą prowokacją, gdyż w dalszym ciągu rzucal'i wyzwibka, w rezultacie czego wywiązala się nowa bójka. Mi~
dzy walczących wpadł ko.mi"arz WojewMzki.
Tym razem walczące strony nie ograniczyły się do walki na pięści, lecz zacz~
ly rzucać na siebie krze.slami. Radny posel Mincberg z B. B. rzucił się do o·kna i
po wybiciu szyby, zaczął na cały glos wzywać policji.
Tymczasem na środku 8ali pow.,tala
pustka. Z jednej stmny pod ścianami
z)Zromadzili s:ę radni narodowi. z drugiej
zaś Żydzi i '()cJ·aliści. którzy naj'p'iel'\v tak
wojowniczo usposobieni, że prowokowali
radnych narodowych. obecn:e rzucili się
do ucieczki w kierunku prezydjum i zwisającej z tyłu kotary .....
Taki oto przeb:eg miały zajśda w dniu
28.5. rb. Zydzi wywolali je swem prowokacyjnem wystapie.niem . ordynar. wprost
ulicznemi wyzwi"kami pod aresem radnych narodowych. Pierwsze skrzypce w
tej .. akcji" grał Żyd Urbach. który nawet
odwazył się pod 'ldre.sem Pohków rzucić
okrzyk "precz z nimi". Ktokolwiek o·bserwował postępowanie radnych tydo\\'skich
od począ,tku funkcjonowania narOdowej
Rady miej"kiej - ten bezsprzecznie zauważy l, iż Żydzi świadomie prowoko\\ all
do zajść. by w ten sposób przekonać
zwierzchn:e władze administracyjne o
"nieudolności" Rady i o ,.konieczności" .ieJ·
r.ozwiązan:a _ c.. o si~ też stało. Żydzi mieh wtem powazny Interes, aby tal{ postępować. Widzieli bo\\ iem grożne niebezpie·czeństwo dla s,\'ych żarłocznych ap et ylów. niebezpieczeńt5two. które 6t\\'arzala
większość ndroctowa \\' Radzie miej"kiej
. . .
.
OZllSJaj. przE'd rozpra wą "ądową p'-!} wdę tę mu,,:e!iśmy Jeszc~e r~z .pod~l'e.jlić,
ab.y spolecz~n"lwJ łódzkie WIdZiało J z,apamlętalo SOblP na dlulIO, .laką rolę spe.n·aJą Żydzi w Polsce, ku czemu dążą i jakiemi śrookanii walcza .z Polakami _ narodowcami.
(f.)
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Romana Dmowskiego

W niOOzielll. dnia 28 lipca 1935 roką o godz. 4 rano.
pO krótkich lecz cięŻkich cierpleniljch. ~atrzo·
na f;1akramentami gw., nasza najdróższa Qł&tka, teścio
wa 1 babka, 8. p.
Z Michal_kich

1lmarła.

l! rz eżywsZ7

lat 69. PO&Tleb odbedzie

się

w

Gar ary 8 na cmentarz farn,.. Msza św. nuajutrz
o godz. 8 w k~ciele farnym.
W cidklm smutku p,ogrątona

rodzina.
Nagłówkowe &łowo (tłusto)

I

15 groszy,

k~żde

OGŁOSZENIA
Ogł06zenia wśród

LokomobU.

. . l. DOMY .PARCELE . .

Willę

Krawcowi solidnemu

morga ogrodu

bez koszt6w. doch6d 140. cena
przedmieściu
11 000 Poznaniu sprzeda Dom POZJIania 5000
l l 3000 S
_
Zleceń
Poznań. Wrocławska 22. ski pl Sa ._.... wńlll<-!ItRO'b n ta"!·
_ _ _ _-=zd 25 29"
• •
pl':.h} .'~ ~
• &oznan
- .,
..... 'il 7 7

·

li

śmiercI wlaścc;ela wyd?lierżawię.

Młodzl"enl"ec

li

K

kąwaler.

z

r. 8 rz~ dzlam~. ~w~a<lee.

twam.i zaraz potrzebny. P u = t
kowo, Zabo-rze. poczta Kos
~125 582

Służąca
dobre gOltc.w B nie od jliel''Wuego
sierpnie. PO'rucznik Bystydzień
ski. Mazowiecka 27. Po~ań.
zó 25 647

FryzJ'er(ka)
dobrs siła z poo!\n·em waruników
pOtrzebny. Ll~ak, KrO<tlszyn. K"li·
ska 1.
n 13 O'M
Młody dzielny
,

pomocnik handlowy

obeznany z dekorac~a okien. wIada?acy językiem memiecldm do
sk,adu delikatesów i win potrz bny od 1.9.1935. Zgłoszema z podaniem pensji. odpisami !lwiadęctw ; fotografja do fi~mr ęt.
ZImoch. Bydgoszcz, Nledzwledzia 7.
ng 18 021

Dmasywny
"lekami
ką. ukończvna 8'l:kołą gospodarczą
V~
~
szuka p"~ady "B mnjatl?k lub
Czeladnik
zabudowanldami S m6rg ~y~!e()}~I~~m O~.?rl~:"~ik~~~~~:~ Ollłoszpnia do 30 ~łńw tlili D/)!lZ1! ~1?bff:b';.~·w~lasf9 z:,łosł'i Gniezno rze~nioki z referencjami
.
ogro owej
- ,
-zn 25312
kn.ill ..,."h o~R,i.. IW tpj t"1lhrv"..
zdg i'; 302'
8zorzednelIli. lat od 36-45

zlem!.
przedmieśC'if
PlnI1snla
'll2" . I
~blicz1mv 00 ie1"p! '"eciej ceni"
.9000. Stawekl. pl. Saplaż'~J1",lłl 10 b
_Up. .
tlrnhnvl'h
...
".....
P. ~na".
· .:. .
zd 25 714 \I".wany mOI. I' 1-·1\ konny . Po·
. ,.
".: - - \dŚ.Ć marke ! C""e A~entur~ Orę·
Malarz
5$cdreJl"wal'eJ
down\ka. r·a.;k~. nn~. Gosty'fl.
z p'l'owi"cji dw1nf r.achowi~c szu.
przy domu
n ~04 .
kfi nr""y nR h ·~".wl. ",ry7;P olny·
ko8cie1nej WSi z.abu ·'''wanlam1
Konia
' ~dnlrbeYs mlp~zkn".le. "tr6f;o~two. F a rb y - L a kiery \R'Werltarząmi. ~adem 5'500. reF.Zta I robocze~o lO łetn;~)I;o. gretlTliPtro
Ored°:d2~ 34~oznaA
Tran - Szellak - Ani- ~l:t°ró~8fła. ~tawsk1. Sa",~_7.v"- kuple. Z'!'o,?;pnia Ored<lwnik. Po:
liny - Karbnlineum
. . oznę."
z:d~1 znali łd 2.1 60.30 _
.
•
DwIe
PO~'J~I !/Ilauli 165. znane. Żl' na,'Lampę pro~ekcyJn"
Anto
dZ'Pwr~VT'l' uc:'! "'0 pracowite.
k'
co~1colwi~k I!'Z~Cle-m PO~?;Ukllj'l\ p:).
tan .·dJ C'wa j,,-ewo "4 Jaro· 7
p()z;ań. ..
•
..
ti-3~O{ w~~"~
ć 8ti; 8k~rt:v wklpro. ~ernnsobowe. n8kh~tnld PoJ·t·orly - .prlli':v 10!lJ11'weJ. l-..ask.
w i l l c · ··· ·
. PI!
t"JjrtJ:10; 'h" pl1'/at, ~d ':.~I80/)ni, do l'turje-j z'l'łoszenl~ Kr3:Yt8no~kl. Bnrpk.
Pow6zka
"
n i l " "rll
Ol!1l. _z_ lir.!" S
• Pornańt\k1ol.
n~
p61 knrta w dl'lbr,.m stanie na
sprzedaż.
Kazimjt>rz Wicherek.
Oborniki. ul. Obr1ycka 14n 12981

'/,trln~7"'"f

Znak oferty naprzykład: z 118 924, n 2745, d 1790
i ~ d. =o 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dn! .p owszednie przyjmuje
aię do godz. 10.oo, w soboty i dni przed'ŚwilY
teczne przyjmuje się do godz. 10,15.

JI-------------

25

nom motliwi .. z ol(>k a.rnlą. ~Iacę
10-12 t)'l!. Pued·mieście Pmnania . Of~T'1y O,t-l"""l'ik. Poz1an
zJ '?ii 75-l
gt~'!"ga !l 8 du 16000. wplata 12000.
"tRwekI. PO~'lń. pL Sapipł, ....<"lri
10 b
--> "~71
•
"".... 6
kolo.

ng 12550

lat. 2.~. z zawodu p,ek!,rz. zdrów.
rl'hgIJn,.. p pl'~ebyclU 2.1at w
kIa.qztorze .. zna sle cO§kolw!ek 'cła
kucharstwIe.
pgrodowmctwle.
usłud.ze pałac!?we~. z bard~ dobreml polecerualL., przYJmIe por
sade :t.a lokaja kościelnego
P
k j
piekarni za lIIałen.. WVna'!T.m,;e·
11.
KUPNA
OSZU U ę
niem. Posiada w/Mna
dzierżawy
wieś kościelna. bez Zgłoszenia uprasza: St
.
konkureneji. lub mieszkania. na· tasik, Parlinek. p~ta T b L ____ _
Maszynę.
dają.cego sie na skła· .:) kolon.ialny.
at Mo "'ilno.
d
żk
'
.
k
Zgłoszenia Oredownik. 1'o.znań
------'-''-----.::--o
mere
owanIa
'IZYNllna
U·
nI"
0"<
Paru'enka
pit:o Oferty z podaniem ceny. ., .,..
Pelgaja OrW~1 f)_5Rla::'4icz. Rynek 6. ---W-Y-d-z-I-e--L-a-w--'Ię-""';"- po:zamji'j\!:cll\\ 9 z nI"miecklm po.
""
"
LZ
szu kUJe Pl'bHCY dt:> dz,ieci z pra·
7 m6rg n" ogrodn!~two z budyn· niem i wyszywaniem. Ofertr Ore·
Gosnodarslwo'
karni. blii'ko Opalenic'y. Zgłos ze- downik. Poznań zcj 2.5635
10 mórg kupię przy wpłRcip 350Q. nia G'Gelikc.wiak. Opal!'zdnic2R~. 7f35
Agenci wykluczeni.
Zgloszenia Slycmia 7.
" '"
Ogrodnik
prz}'jmuje Przychodny
Nowo· I
l, k .
Pl
.1 1
i
-kawaler lat 27. ZJlajacY dobrze
os on'p<! pO~d
441"rnllt.
23 ROZMAITE
kwiaCIarstwo. s2Ikó/karstwo i ho·
do,!\,le wczesm'ch warzyw .. pos~uTokamię
Pl k
I
kUJe poea<ly zaraz l~b późruej.
do metalu w dobrym stanIe kuUS wy ·wvtęp a
All t ?ru Nowaczyk. św}erczew_o P.
pię. Zgł"'7,pnia lIJ<lmnnd Rrzos.
"GazolU"
ŻabI kawo pow. Poznano zdg2a182
kowski. Wągrowiec, Pierarkip,!o
10
zd 25 421 nowowynaleziony płyn gazowy.
Gos~odyni
zd~ 24847/8
.
.
Poszukuje kupna
samodzielna z IlkuJet",ą prakty·

III

4 morgi. og.r"id chlewy. I'todola.
bHs~o PCzjl~!lia st"Cjl 4.800. Poznano
(frudzlpnlec 70 mleszk. 13.
cp'na 18000 wpłaty 12000 Pozna·
zd25~
.
;}lU sprl!:eda Dom Zleceń. Poznań
Wrocławska 22.
zd 25 292
Dwa domy masywne

Kupię

Fabryka Cukrów St. Marecki, Pozna li

cnłorlnia

OdStf\1PijJ dc.trze zaprowadrony za. Zwienycka. Piosk ·. pOw. Gostyl\.
klad k~awi ec l..i. z wygodami. mie·
II 13041
s~kaniem. 1( . GJ'11ber
l'rliemeszno.
fld 25 782
Skład
kolonjalnr miE'~z,k3ni e. miasto po.
Kuźnię
wiatowe. dobrą Ęj!"zystencja. ko.
spr~edall' pelnym. biegu miasto rzystnil' diJ wydZlprźnwienia . I."O'wiato ..·c 6 500. Z~IMzenia Orę· Oferty Orl:dvwnik Poznań
downilk. Poonań zd 25781.
1lry ~ 5RS

Dom

-rn·'·.. pełnym
Dom Pteka y
biegu vrzedmieścle
p'
i
OZDan a

kołder

. . . 18. DZIER1:A WY
miedziana. gniotownik do słodu. gruntow!lię
Dom
wyremontowane. S . SamuiskI I
.
S·ka. Pleszew.
dg.3287 masywny.
chl
... wem pnylegl\lml
51/. m(lrg7! r~l; za raz do wydzler'
Sr.rzedam
·
żawienia
Bukowska. Bąbhniec.
pow Ob!>rni'kl.
ng 12997
ta.n'lo sY,Pial·e d~brwą• .rok lIŻ;V· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
waną i kuchniJl. Oferty ĄgencJa
Skład
Orędownika. Kozmin.
nl!: 12 006
droger~j:no k l<Jnja lny spowodu

~ 235.'15

Dom nowy

"rosą_

Pąrmk ,.Henze'· 5720 Itr. ZacIer· . .

nla z

nowY dom 7 dużych pokoi. p6ł
morgi ogrodu 14 tysięc,. lub zą.Domek
mienie na mn . ejSZ~ skta<lplTI . 1'a· 3 mlel!zkaniowy. 10 m6rg ogTodu
dochOdowego blisko POl&nanl8. iwlak. Żabikowo. Długa 100.
zd 25 353
dealne dla ' emeryta Oferty Ort:·
downik. P02ln~1\ W ~ 662
'--..;;..--Dom
Domek
10 ubikacyjn,.. dwoma składami. ogród J 2011. d"m 2 pokoje ku::bnla
rzetJlictwo. kolonjnlka. dwumor· t/. mo~goi ogrodu. bU~kl) P0!l!13nia
gowy. owocowy 14000. Frnnkow· 2600. Kniat. GTudzielli~ 70. Po·
ski. Żablkowo. Poniatow>,kiego znań.
7id 25637
10 Poznań.
zd 25 092

Dom nowy dwu_
piętrowy dochód 200

milimetr 30

Stary Rynek 59160

nia.ny przez klienta

DROBNE.

t-łamowy

Poznań.

dywan6w, chodnlk6w, firan
na wacie I wetole,
dg 4548·7.
mieszanki, dropsy l śmietankowe
groszowe to ~owar pożądany i wyróż

. Dla g01'Zelni

. . . Garetb 8'1m.1~ 12 konna sprze·
dam 2000 zł. Adre" wslide Orę·
Dom z piekarniA"C
downik. POjmań zd 25 339
_ •• _. W Pleszewie
Skład
•
. .
.
•
przepIsowo urządzoną. Cena,9 000 towar6w k,;I<;nJ~Il'l'ch l droger:!;"J·
wl?l.aty .7000. Otręba. JarocIn - nych Przli Po~anI)l ko.rzystme.
Klhńsklego 2.
zd 24 982 bez kOl1kurer.eJ.'; IWleszrIle aprze·
dam Adrel! OręuoVlnik. Po~ań

..

drobnych:

W. GROSZKIEWICZ,
ł
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dalsze słowo 10 gro.s~y, 5 licz.b = jednO ełowo,
1, \v, z, a = katde etanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie mo1e przekraczar! 100 słów, w tem
5 nagłówkowych.

poleoam na suknie jedwabie. aamodzlafY,
i krepony oraz PŁASZCZE KĄ
PIELOWE ł pledy do podróży
mu'lIn~

Specł, clztał

są do nabycia w cenie 50 groe~y
w administracji "WIELKIEJ POLSKI"
(Poznań, św, Marcin 65). Na przesyłkę załączyć i5 gr.

ArodęL 8hfo

IjPC!ló o godz. 4 po po/udniu z domu żałob,.. Wielkle

Na czas wakacji

I

portrety

Agnieszka Lewandowicz

g

fil

Fabrykę wyrobów

pierw·
poszukiwany zaraz jako pierwsz,. praMłynarz
cownlk w zakresie wędliniarskim.
Oopisy świaoectw z foto!:'rłl-fją,
dob"e ob. "On a Imlony _ ws. ?;eltkll'1m.1 i waru"'ki - prz. e.s_tal'- . uaszke lir.•
I
k
'k
"
...
r:;:jSeZy:::~klmr~~a;n8t.I~~ka ~~s~= Kartuzy. Pomorze. _.
ng· 05
qy. Oferty Kt:tjl'r P02'.liatlaki
Marszantka
Mg _514e~,--_ _ _ _ mlod8za ootrzebna zaraz. Dossda
POSZUkuję posady
stala. Zimka. Ro<!'o~no (Wlkn.).
urzę.dnika trOoSpodarskie!{o. wz~le.
nil 130210
-lnie pisarza. Byn rolnika. kawa.
łer. lat 26. Ukończona IIzkoła roI·
Wychowawczyni
n1CZ1ł
siedmioletnią
praktyka I.. zyk nl'dm'ec'kl' pienl' no naichet
wllorowyqh majątkach. obeznany nlej pro;"i~cji . · Dosllukuje tlla
wszelkieDiI pracami dnbre świa· letnierto ?arIlZ. Floren~T)a Licz.
~j!ctwa ~ polecenie. Zgłoszenia biń~ka poznań, Aleja Wiel1wnol.
Kurjer PO?;n. zdg 25 529
ska 4.3.
zdlr 25 600
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MATERJAŁY

BUDOWLANE

19.30 muzyka baletowa: ~O.OO - 18.40 życie kult. art. i sp o!eczne
t
I
W ł
d
I d
.. .Tedziemy na targi ka'!waryjskie" Poznania: 18.4li Benjamlllo <;ii-<li camen . pa:pa, smo •. ~. a,clna sprz!' at burt
etal
Czwartek. daia 1 sierpuJa.
repO'rtaż: 22.00 wiad. sportowe.
z płyt: 19.115 program na tlzień
prvdukc li flrm~ Krosche IEnder. Artyknły spożywcze.
d!,brze prosperujacą w pełn,.m
Czwartek. dnia 1 sierpnia.
naste!>ny: 19.15 płyty: 19.30 reci·
maszyny I narzędzia rolnicze, produkty naftowe z Pań,
b legu eprzedam spowodu nleporozumienia. Adres wskaże Ort:·
6.38 aud. poranna: 12.00 dz;en·
Lw6w - 12.15 sły nne raP1!odje taJ ",,±olo.n"7el!JIWY w wyk Tadeu·
stwowych Fabryk Ol. Mineraloych "POLMIN" Nawozy
downik. P01lnań zd 24175
nik pol.: 12.15 J. Brahms: symfon· z płyt: 13.00 muzY'ka lekJla z p]yt: &Za
u/a.m''Wlcza: 19.50 z War·
sztuczne poleca: KOTNOWSKI I SKA, PABJANICE
ja <Hlloll: lS.00 chwilka dla kobiet 18.30 ~.Zaleszc.,Ylki. miasto polu_ t 8zawy: 2?OO skrzY!lka m1!:J;YC2lna:
Rzeźnicki
13.05 ma!'a orkiestra f. R; 15.30 dni,a " POg.: 18.411 sHva rerum i Ży· ' %O:10 z "a,r!>zawy I Lwowa: 22:06
oL Ostatnla.S, teL 13ł. Naprzeciw Stacji Towaru~!'l
.
d b
kOQcert orko salonowe.': 16.00 .. Sa· cie artystyczne: 18.45 muzyka ta· wIanomOŚCI sportowe PoznanIa: Ir.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Interes.
()!'Ze zaprowa<lM:n,.. moloty dla dzieCI": 16,15 koncert neczna: 19.30 pieśni i piosenki z ' 22.10 z Warszawy.
I·
Dl aSf.o _powIatowe. glńwna ul!(,lI. solist6w: 16.50 .. Pani Nowakowa" płyt: 20.00 m'llzyka lekka: 21.80
S'J:h l'Wb punkt •. 8p~zedam zaraz. - H. BOgU6ZeWllklej: 17.00 lf.on- &Iuchowislko Tęatru Wyobraźni
.erty redown~k. Pc.zna!l.
cert dla nai>zych letnisk: 18.00 - .. Fraulein Dl}ktor" J. Tooy w
zd 25 241
..Ksill:ilka i wiedza": 18.10 minuta ODr. autora. Tr. na wS!:Y'Stkie rozC
t k dni 1 I
I
t
poe~jl; 1S.15 .. Oala Polska gple· gi{)Śnie pols kie: 22.00 wiad. sporzwar e,
a lI .erpn a.
O or
wa"; 18.30 ..Doikąd jec4a~ w t<lwe.
Radio Parls - 19.10 tr. z WieFord tanIo epru Jam. Ad1'8I! Ore- święto": 18.45 mu.zyka sal<lnowa:
Czwartek. daia 1 sierpnia.
dnia (opera): 2%.50 k<lncert: Koedownik. 1'o2lnań zd 25 387
111.30 utwory skrZYlloowe: 19.50
nhilswusterhausen 12.00 konpogadankll aktualna: %0.00 .. No.
l.6d~ - 13.30 wyjątki ze ws·pM· cert: 14.00 rOUllaitości mUZYC7ne:
win,. leśne": 20.10 koncert orko czesnych operetek z plyt: 15.15 - lli.OO kon~ert Olrrooowr: 18.00 rac.
BelkI, kant6wk"
repr. 00 P. p.: 28.45 dlliennik wie- giełd.a: 18.30 d()lr"rl jechać na f,?rtep. jednorf>kielro pianisty: ....
czorll :!']' :0.55 ..Obra:.1ti z bcia święto? 18.4ł tl'de artystYC7Jlle i 111.00 m1l!Zyka IU00w8: 20.10 muszal6wk., podłOge,
I ws.pMcz. PoLsk.i": U.OO kultll'ralne: 18.45 fantazje opero- zvk.a ()J)erefJk"wa: 23.00 koncert.
laty sosnowe tie"k stoJarskle A. dawne
Dprpziń~ki.
Steszew. skłatlnic!I rec. śpię:w. M. Szaleekiego: 21.30 Wl! z ptyt: 20.00 skrzvn,ka ł6d.,klej Londyn - 21.50 Ironcert. Budape~zt - 19.50 .• D iarriiJeh" O.D. Bi·
Poznań Załeu> 6.
Id 911 413 sluchowisko P • . t ... FrauJe~n DO'k· rodziny radjowej: 2f.lI1I SlPort.
tor": %%.00 wiad. sportowe: 22.10
Czwartek, dnia 1 sierpnia.
zeta i .. Num-eJ' 6," 011t. Offen·
DrAgi
mała orkiestra P. R. pod dyr. Z.
Toruń _ 15.11i "'leId: 16.15 kon. bacha: 22.20 muzyka cygaJi~,kII:
"l'
G~rl!;yńsddego.
cert solist6w na wszYStkie roz. ~3.00 płyty. Sztutl!art - 20.10
40 rusztowań slupki rellle szta·
ł.J.·
I 1.' (M . D '" k
&Iuchowisk<l muzyc:zne: 2%.30 1llIUchety do plotów. Uereziński tarfo';f~lę~~ S~:"a,~c~:sk.a 01L~ \-;;: ZYka taneczna' 23.00 koncert: pran I A Kamiń,.Jta _ mez:z;so- 23.45 .. Traviata" OP. Verdiego. tllk Steszew. składnica Poznań·
~eż~~:
zd 17 ~6
1'0_
t .. dnia 1 I
I
priln): 18.30 dokad jechać w świe· Wiedeń - 19.10 .. Don Giovanni"
Parkietowe posadzki
'-'6war e...
.8 erpn D.
to?; 18.45 melodje wiedeńskie z oP. Mozarta
Sa·lzburga: %2.45
U uO
_
dos! 8 rcza soll'dnl'e " fachowo zn-. . ~ato'IVlee - 15.15. gIełda: 15.20 pLyt: 19.30 fraJrID.enty z ...RaUd" kkoonnccee~t .• 71tOÓt;.~nPrcp~~~ 1-9nr lm
a
zycIe a.rtystyczne l kulturalne Moni=kl z płyt: 20.00 .. Teksty
•
...~
......
D8 firma
Śląska: 18.30 odczyt p. t .. J8Ik po· o Pomor1i1l j a.Uoorów D()IJlOr. zyka popu'l arna: 20.2li koncert
Koraszewski I Marweg
W'8taje piękna f.otografja?": 18.45IS!dCh" recytacje pro.7Y: 22.00 &port Skwar~etu:.. ~1300 tr. kkOtncel'tu z
recital S'krzypoowy A Szafranka'
.n..
.. d • l '
.
zwaJcarn:.......
muzy' a tanecz..
P ozna.
ń PI ae W nInośCI· 14 a.
1930 uje operowe ~ plyt. 2000
,"zwarte.. ma sIerpma.
na na Qw6ch fortepianach. Rzym
_ _ _ _--=tl=I(_3. 239l~O
d~ąd jechać w święto? 22.00'- PWoznaJi - 6.86 audycje POra.'Jlne %0.40 .. F'I'ancis:lika z Rymini" drasport.
z ar.szawy: S.20 program: 11.1i7 mat mUlZy(,7,]lV. MedJolan - 20.40
Rzeźnicka
Warszawy I Krakowa: 13.38 we· koncert; 22.tli IlJlUzY'ka ta.n~~a.
C zwarte,
k dni a 1 s Ierp nJa• IIsOiła
I'Ysorka jak nowa okazYfnie na
muzyka przy obied;zie z płyt: Wrocław - 12.00 koncert: 17.00
Widocznie przez pomyłkę ktoś w restaura.~łi zamienił
s~rz!'(laż. Sady w składZie rze~·1
Kraków - 12.15 arje z płyt: lli.ló gieł-rla: 15.25 z Warszawy i muzy.ka lekka: 19.00 koncert popu- mi kapeluoSz.
.
nlrkim pocz. Swadzim przy Po- 18.30 dokad jechać w świeto; - Wvna: 18.30 .. Dokąd jechać w 1lamy: ~.10 . mu.z:vka taneczna:
znaniu.
zd 25 386 18.45 muzyka tanecma z płyt: - liwIęto?" wy~l. Jan K,ilar&ki: - 23.00 kQ.D.cert.
("Humorist.. Londyn) S. F.

cementowych

Humor 'z agraniczny

-----M

I

Co futro - to

Pr'1 e d p ł a t a

Edmund Ryc.hter -

eo palto - to

Edmund Rychter -

na miesił.e "lerpień :11135 ro'Im wllJ~nle biątkowego dodatku !powie§oiOW9$~. w Poznaniu w eksIPed,.cj,j ~ł 1195, w &gencja.ch zł 2.20. 11 od.

do domu tIlI 2.20. na prowinCJi napoozta.cb lut e odatof!zeniem UD domu kwlU'talnie 7,(J.1. mi.esiQOmie 2.34. pod opa.ską m.ies~ęczn.iR w .P1?1~~ tIlI ~.OO.
w i,n,nych k·rajach 1lł 0.00. P~zY 7-m1U wy~atli4ch tnooll1lowo kOOQltUJe ..9redo.w/llk m.1es.ieoonie 2.35,z1 bez OOnoozerua do domu. W r8lZle WTpadków 6'PO'W000wanych sd, ~1)ą. "nz:eszkó~
w za.kładzie .•tJraj,kÓ'R l t. p ••wydawnJ.et.wo rue odpO'Wda.da ea dilt.tarozenie IJ.llSllDa. a abone.ncJ
nie mają prawa dOllloga.nńa IlIę nledostar~ob numerów tub odszIkodow&ma.
nOPelll1em

co ubranie - to

Edmund Rychler,

Poznań, 06tr6w Wielkop.

Ogłoszenia na stronie lI..Jamowej 15 gT. na !'tronIe 4-laanowej

przy IroJicu tekstu
red8lkcyjl)ego 80 gr. n!l atronie czVl;'artej 50 gr. na &tronie drugiej 60 gr.
Przed wla<lOlJl1JOOc'18nu potoom1.eml 100 gr ad l,.jamolVe~o milimetra
Ogo/oszenla skom~Hkowli'n9.e ?'l~tl1ZeżeI1ielD miejsca od poszczegómego WYPRcl!ru 20% nadwyżki'
J)r,lbne ogłoszenI8 (naJwyzeJ 100 stów w. tem 5 .nl!-g16wkowych). slowo nag!6wlk owe (tlustei
Ul ~r. każde dalsze !Il0W:o 10 gr. OI!'.łaszenIa do bltllZacego wj'dalUa przyjmujemy do g0011:ny
10.30. a do 'Il<yd~ med'Heln.y('b I śWlłltecznyOO dQ gooz. 10.1a ramo. 2-a róimicę mi()d7,Y zesta.
wem a wrsokOŚcJa O'głoszenIa . l>Ows.laJą wskutek matrycowania. wydawnict.wo nie odpowiada.

Za WIII!)'IJ111ote w.J.adom09eJ 1 art,.kol,. z m. Lodrz;i odpowiada Leon '1'reUa. ŁMt. PioinJroweka 91. Za oll'toezenia i reklam,.
odpowiada admlnls.ł.raeja w oeoble p. A.nt9nleg3 Leśnlewloza 'IV Poznaniu. - NiezamówłOllFCh "'oplB6w redaftteJa nie ewraca.
Wychodzi oodaieJlllie I ".,.j4tldem niedziel I Awl4t 1SIOaIoY8t,.eh • data na aień nmtepn,..
W,.dMlmi~_ Druitarn1a Polska S. A. 'IV PoZJIaniu. h. Marcin 70.
't.ele.foDl: ~t. 11.76, 33-07, ~ 3S-25, {o·72 W niedziel~ 8wię~ j późJlfm wieczorem iyllko łO-72.. - P. K. O. Pocna.ń Dr. 200 149.

Redllktor odpowlAIdzluu H1eronlm P.wllcld • Potrma.nia. -
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Na progu huculszczyzny

l"

amo! Oi u pany,a ne

"

•

Matownlczy przes'myk ku Mlmnłowl'Nowemu - AustrIa takle usIłowała kolonlzowaC - Szczątkl N,ie'mców - "światyj świaszczenomuczenyk Josafat, archepiskop połockij" - %ałosny o'krzyk: "HuUes,
Hułles" - Cisza źaświatów
Mi

'Z U ń

N

o w y, 28 lipca

Na przedłużeniu linji kolejowej:
Lwów-Stryj-Dolina-Wygoda, pelnej
ruchu w sezonie letnim, głównie z powodu napływu kuracjuszów ze wszystkich stron Polski do cora~ modniejszego Morszyna (koło Stryja), zdala
od głownego szlaku, nad piękną, rzeką
Mizunką, leży cicha osada (ok. 25 domów) _ Mizuń Nowy
•

Na strzechach
klekocą bociany
Z doliny Świcy wjeżdża się za Wygodą przez malowniczy przesmyK między charal<.terystycznem
wzgórtem
Osiego Garbu i wzgórzem Kiczerki w
wesołą, pełną, zi~leni kotlinę Mizunki,
która wraz ze Swicą oddziela pasmo
Bieszczad, kraj ruskich Bojków, od pasma Gorganów, krainy Hucułów. Kotlinę przejeżdżamy od Wygody na wozie, bo kolei tut.aj już niema (są, tylko
górskie kolejki, zwożące drzewo ?: gór
do dwu tartaków w Wygodzie); mijamy wieś rusko-żydowską, Mizuń Stary,
gdzie wsąsiedztwie starych chałup o
dachach pokrytycb strzechą" na których. malowniczo wyrasta paproć i rozmaita zieJeń, stoi nowa murowana
cerkiewka. N a strzechach klekocą bociany, z frontowego malowidła cerkwi
poważnie spoglQ!d.a stoją,ca postać św.
Józafata, męczennika za sprawę unji,
z naiwnie wymalowanym toporem na
głowie; pod malowidłem ruski napis:
"Światyj świaszczenomuczenyk Josafat, archiepiskop połockij".
Kilka kilometrów za Mizuniem Starym, wzgórza zmieniają się w góry,
kotlina Mizunki zwęża się, zie,lenią pokryte szpilkowo-liściastym lasem góry:
Luta (1093 m) i Łysa (1153 m), a widok
zamyka u wylotu doliny stożek Szczawnej (1170 m), tak nazwanej od łą,k porosłych dzikim szczawem, rozpościera
jącyeh się pod szczytem. W tej zwę
ż<mej kotlinie Mizunki leży mała osada
Mizuń Nowy.
Kościółek

I

d •1

Napisał

'.

.

.

Mi

ń

N

.
T.
l k
'd
.
ków, ?~JewczYl1~a. hucu s a WI z~c,.;!:e
to goscIe Z Mizunta No~veg?, a me zydowscy handlarze z. Mlzuma Starego,
Wyg~dy czy Wełdzlrza, zawołała do
matkJ:
I
.
.
I
- lI~a.mo. to ldut pany, a ~e zJdy.
Z mIeJSCOWą, .ruską, lu~nośclą, ma s~ę
kontakt na wycieczkach 1 przy zakupIe
"sonyć" (poziomek), "jahod"
(czarne
jagody, czernice) i "hrybów" (grzybów),
obficie znoszonych przez ludność do
mieszkań letników. Niema tutaj tych
kolorowych strojów, co w właściwej

Złe e OZ~":'H:~. ~Ię
~';l"
qwy, bo ze
L~owa. zJezdzaJą,. s!om~anl ,wdowcy do
swych ~on. B?dał' ze luedrs przed wojną takIm pOClągIem przYjechał do J~

remc7:a legel;ldarpy pan lIulles (~l1e
czy tac. z an,ę-Ielsk.a .. lec?,: ~ grecka, Jak
np. "PIl1eles ); w sClsku 11Ie mogla Hullesa odszukac na dWOrcu kolejowym
stęskuiona żona, a żalosny jej okrzyk
"HulIes! Hulles!" podchwycony
prze publiczność, stał się odtąd kpi arskiem pozdrowieniem wakacyjnem na
szlaku Dęlatyn - Jaremcze - Worochta, gdzi~ od Hullesów się roi, jak wiadomo...

N" p

I

te opu arny

ok

panią, co chcąc pochwalić małe dziecko

dr. Feliks Pohorecki

T

Huculszczyźnie,

w

Jaremczańskiem,

w Żabiu, czy w Kosso'wie. Mężczyźni
ubierają się ciemno, a tylko kobiety
noszą barwniejsze stroje, przyczem
lubują się w jasno-żółtych spodnicach.
Jest to, zdaje się. typ pośredni między
Bojl{ami i Hucułami, ~tą,d może dość
ezęsto spotykane nazwisko: .,Bojczuk",
Oczywiście z językiem ruskim w konwel'sacji trzeba być ostrożnym. jeśli
się go zna tylko po łebkach.
Znam

k
rz.y ,

Okrzyk ten \'" MizuJliu nie może
liczyć na popularność. Rasa Hullesów
nie ma ani j~dnego przedsta\viciela.
To też gdy ·ostatnio z rodziną zrobiłerp
wycieczkę do pobliskiej huculskiej wsi
Przenicznika, malowniczo położonej na
wzgórzu wśród zieleni i czystych oplot-

i domki

wstępu
kościółek, po

U

do osady stoi maly górski
obu strona.ch drogi widać
schludne drewniane domki z ganecz;kami pośród zieleni, z kwietnemi rabatami przed domem., z ulami u boku.
Jest takich domków nie więcej, jak
25. Osada. jest jedną z dość licznych
w tych stronach małych kolonij niemieckich, założonych i osiedlonych
Niemcami gdzieś w począ.tkach ery
austrjackiej w Galicji. Koloniści są
przeważnie katolikami, jak w Mizuniu
Nowym, w Ludwil{ówoo i LeopoldsdoMie, na pol.udniu, czy dalej na zachodzie, w Jammersthalu (!); tylko kolonja Engelsberg na wschodzie jest protestancka. Koloniści nowo-mizunscy
~ cząstką, tych napływowych Niemców, których obliczano w ośmiomiljb
nowej b. Galicji na około sto tysięcy
dusz. Mówią jakimś górno-niemieckim
dialek tern; konia nazywaj ą poetycznie
rumakiem (n'Ro-o-ss", ogród - "Guorten", drabina - nie "Leiter", ale "Leuter", gałą.ź - "n' Uost" (zam. "Ast"),
raz, dwa - "uons, zwo". Mówią. po niemiecku, po polsku i po rusku, najmłod
sze jednak dzieci mówią tylko po polsku. Polska ortograf ja pomieszała się
czasem im z niemiecką" i pisze np. "zo"
zam. "so" (pol. "tak"). Cała osada., to
kilka rodzin, powtarzają się wcią,ż nazwiska: Stadler, Schlittler, Schmelzer,
Enderle. Na sezon le,tni przenoszą, ~ię
do tylnych zabudowań, a swe przednie
domki odnajmują. letnikom.
Mizuń Nowy, cichy i spokojny, gości
w tym roku w swych 25 domkach ok.
40 rodzin, przeważnie ze Lwowa. Bawią. tu na letnich wywczasach rodziny
dwu profesorów politechniki ze Lwowa" rodzina z b. wicewojewodów, rodzina b. wiceprezydenta m. Lwowa,
jest jeden publicysta i dziennikarz z
Warszawy, ba! nawet jeden z profesorów państw. szkoły budownictwa z PO-:
znania. Oczywiście przewaga :płci pięk
nej wśród letn;ków (jak to T.wykle
bywa) zna('~'1 \. '1';-11-;0 II' soboly i nie·

bawiła

Anglja

WYCIECZKA HARCERZY SZKOCKICH
wezo·raj w Poznaniu i zwiedziła miasto, wykazująe
zainteresowanie.

rozgromiła

duże

Ameryke 5:0

Ił o n d y n. (Tel. wł.)
Trzeci dzień
Takiego wyniku nie osią,gnęło żadne
sp6tkania finałowego o puhar Davisa' państwo w finale od hi.t 10. Austin po
zak011czył się
dwoma z,wycjęstwami walce pokonał Budge'a, a Perry mimo
Anglików, prlez co ostatecznie, puhar zaciętej obrony przeciwnika pO'konał
w 4 setach Allisona.
zdobyła Anglja stosunkiem 5:0.

Sport W Łodzi

•dalsze dwie zdObywa Nowacki. W L. K. S.

Porażka Lodziaa.
drużyna Jjgowa L. K.

W ubiegła, niedzlelę
S. rozegrała w Gdyni
drugi z kolei mecz piłkarski, tym l'aze.m
z reprezentacją. miasta. Mecz ten zakończył
się kompromitującym wym.iki~m 5:0 dla
Gdyllszczan. Gospodarze ~ystą.'Pili do tych
zawodów z zawO<lnikami C i B-klasowych
klubów, co je.szeze fata'l niejsrym czyni
występ 16dzki.ch li.goowc~w L. ,K. 8., po kt6rym" snPdziewall<Jf s1ę pii;!knej' gry, zawi6dł
zupełnie, demonstru;ą.c grę zupeln.ie przeci~tnl\. w niezem nie l)rzy,pooninającą. zespołu ligowego. Grajp,c tak samo jak w t ygodniu uhiegłym z trzema rezerwowymi,
nie mógł przeciwstawić się dobrze i ambitnie grają.ceJ drultynie gospodarzy. W
n;e.,.w~.,.;ej · TlO'ł(}wie ~OPp()darze uzyBkui~
tl't) bll:llllk l lJlZE'Z I::i niuca, laś po pn:el\\.e

l

na mo,źliwym 'Poziomie stał jedynie Karaś
w obronie, reszta nadzwyczaj słalJa. U gospodarzy naHepiej zaprezentował się atak
.z Nowackim, Milaszewskim i Marczewskim na ~ele. Sędziował 'P. Ziela z Wejherowa. Publiczności pTzeszlo trzy tysiące.
Sokół - Widzew 3:2 (0:2). Mc.cz ten 1"0.zegrany na boisku Sokota, przyniÓ6ł nies,pGdziewane lecz w zupełności zasłużone
zWy'ci~t'Wo gospodarzy, którzy nawet w o·
sbilillich chwi1ąch meczu grają. amhitnie
i nadzwyczaj ofiarnie. Pierwsza część gry
prze-chodzi pod makiem lekkiej przewagi
~Cl'ści, k,t órzy w tej fazie
gry uzyskują
dwie bramki c3irzel<Qne przez Wachnika.
Po zmianie pól charakter gry zmienia się
całkowicie. $troną atalkują.cl\- jest Sokół, ł
kt.óry w Dięć minut po rozpoczęciu gry uz)rikuje lwie br!'mlti

pr7.eot

Brr.'i ZCw,:;'· l' go

przed matką, powiedziała: "Ale majete
fajne djitko"; chłopka tylko splunęła i zaklęła: "Tfu! to ne djitko (po
rusku: .,djabeł"), to je detyna (dziecko)".

duże

Deszcz, deszcz, deszcz...
Oczywiście, jak
górach, do PQłowy

to zwykle bywa w
lipca wciąż padał
deszcz. Dopiero w połowie lipca ruski
,,światyj Petro" przyniósł pogodę. W
takie dni słoneczne jest Mizuń Nowy
doprawdy piękny i kusi do robienia
wycieczek pieszych lub kolejką leśną..
Widoki z Łysej czy Szczawnej na lailcuchy Bieszczad i Gorganów, na wiją.cą.
się w dolinie srebrną. wstęgę Mizunki
- należą, do bardzo pięknych. Do popularnych należy również wycieczka
kolejką leśną do Ludwikówki. A kąpiel
w Mizunce w małych wodospadzikaah,
t. zw. szypotach, - to woda w połącze
niu z naj zdrowszym masażem całego
ciała.

Nad Mizuniem słychać często kwilenie jastrzębi (gołębiarzy), porywaj.fJcych nieraz kolonistom drób; dziki
podchodzą, nawet teraz na ich grunt ~ ,
pozostawiając wyraźne ślady; w la 'ach
są, jelenie, czarne i rude niedźwiedzie,
podobno i rysie. Okres jednak wielkich polowań w okolicy Mizunia, jakie
się odbywały, gdy je dzierżawił śp. hr.
Adam Zamoyski, miną,ł i nierychlo
wróci. Myśliwi lwowscy wolą, polować
na wielkiego zwierza w Klimcn, na
wschód od Lawocznego, Ale i teraz
w jesieni są. sporadyczne polowania na
jelenia w okolicznych górach, przyczem dostojni goście z wielkiej emocji,
z świetnych Schonauerów z lunetą, pudłują na 60 kroków do jelenia (strzał
podobno kosztuje 4:50 zł), żegnani pogardliwem bekiem ocalonego zwierza.
Są, również czasem polowania na czarnego niedźwiedzia (gajowy, z którym
o tem rozmawiałem, nazywał go stale
,.,miedźwiedziem"). Strzela się z umyśl
nie budowanych do tego t. zw. ambon.
Najpiękniejszy jest Mizuń w noc
księżycową" chłodną., ja,sną, i cichą,. Natężam słuch, czy gdzie nie odezwie się
pieśń Wolframa o wieczornej gwieź
dzie. Nie. Tutaj niema ani jednego,
gramofonu lub radja. J e.st to bodaj
jeden z najwięk5Zych wakacyjnych
triumfów Mizunia.. Ani Wolfram, ani...
Tangolita! l

i CzUJb.a.kowskiego. Widzew widz8tC wymy-

kającę

mu si~ zwycięstwo bierze się energicznie do pracy, przez co gra staje się
żywsza i przybiera na ostrości, jednakże
przewaga Sokola uwidocznia się w dalszym ciągu i pod koniec gry Bryszewski
.zdobywa trzecią bramkę dla Sokora, us talając wynik dnia. Sędziował p. Kaporski.
Publiczności pomimo niepogody ok ol o , iXl
osób,

Sport W Wilnie
W i l n o. (PAT). W Trokach na zawodach pływackich o długoLlystansl).
we mistrzostwo Wilna ZWYCi ę żył Pimpicki z AZS w czasie 1 :20:13,8 sek.
W i l n o. (PAT). W czas ie raidu
motocyklowego na tra!';ie '\"ilnoBiałystok '-iino wydarzył się \,'ypadek.
Koło poludnia motocyklista Mo.roz
najechał na krowę. Krowa została zabita na miejscu, r.aś motocyklistQ ze
złamanym obojczykiem i rozbit em 0kiem odwieziono samochodem do szpitala. Sta.n motocyklisty jest ci.Qżki.

