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Dalsza mobilizacja we Włoszech
Dziś
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Cena numeru

stron

strowane pismo Darodowe i katoliokie

Codzien.De
Nr, t 80

Na froncie wiosko-abisyńskim
- lada dzień zaczną grać - armaty

Czwartek, dnia 8 sierpnia 1935

Rok 65

t.

:3 sierpnia, komisarz generalny J.tzplitej
w Gdańsku przesłał dziś OdPOWIedŹ, W
której oświadcza, że nie może 1?rzyją.ć
tłumaczenia senatu, co do komeczności wydania zarządzeń o zwolnieniu od
cła pewnych towarów.

Mistrzostwa hippiczne polskiego wybrzeZa

G d a ń s k. (Tel wł.) Przed gdań
skim sądem doraźnym stanęło trzyna~tu obywa teli polskich, oskarżonych ()
przekroczenie ,g-dańskich przepisów dewizowych. 11 oskarżonych skazał sąd!
gdański na wysokie kary pieniężne, od!
60 do 2000 guldenów. Skazanych zatrzymano w areszcie prewencyjnym.
"Danziger Vorposten" opisuje przepro\-\"adzanie kontroli dewizowej przez
urzĘ'dników gdańskich i przy tej okazji
stwierdza, że gdańscy strażnicy graniczni pracuja w bardzo ciężkich warunkach. Praca ich bowiem polega na
prze.prowadzaniu kontroli i rewizyj u
"zasmolonych i zagnojonych Polaków"
(dosłownie: speckigen i dreckigen Polen). W takim w1ę.c tonie mówią hitlerowcy w Gdańsku o Polakach, zatrzymując równocześnie dJziesiatki innych
Polaków w wiĘ'zieniach. Dotąd! bowiem
za przekroczenia przepisów dewizowych w Gdań,sku zatrzymano i skazano
przeszło 50 Polaków.
(p)

Na ostatnich zawodach hippiczny.ch n a polskiem wybrzeżu zdobył puhar Prezydenta kpt. Biliński, którego widzimy
na zdjęciu w środk,u. Z lewej kpt Dą bski-Nehrl;ch. który wygrał konkurs ~ortu gdyńskie~o, a z pr~\"yei p. Brabec
z Wie.lkopolskiego Klubu Jazdy na ,.Morusie", który zajął II mieJ.sce w konkursIe szybkoscl.
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Pewność gdańskiego karła

G d a ń s k. (Tel. wł.). Wbrew doniesieniom prasy stołecznej generalny komisarz R. P. w Gdańsku min. Pape dotąd do Gdańska nie powrócił. Powrót
min. Pape spodziewany jest dopiero w
dniu dzisiejszym.
W polskich koła.ch gospodarczych
zwracają. uwagę na brak wszelkiej
reakcji ze strony rzą.du polskiego, co
wzbudza duże zaniepokojenie. Natomiast koła hitlerowskie zdradzają. coraz większą. pewność siebie i twierdzę.,
że ze strony Polski nie będzie żadnych
zdecydowanych kroków przeciw ostatnim zarządzeniom senatu.
(w)

..:'

Greiser ma być odwołany z Gdańska
Takie pogłoski kursują w warszawskich kołach polItycznych, a tymczasem hltlerow..
- cy w Gdańsku karzą Polaków na surowe grzywny I zamykają w więzieniach
War s z a w a. (Tel. wł.). Z Gdań niez&dowolenle z powodu gwałtownej
zwyżki cen artykułów pierwszej
poska Donoszą:
(w)
Wobec przecią.gającego się zatargu trzeby.
z Polską. pogarsza się sytuacja prezyCo zaczy ten zwrot"
denta senatu gdańskiego Greisera i paBerlin. (PAT.) Od dwóch dni daje
nuje tam przekonanie, że Greiser nie
się zauważyć znamienny zwrot w trakzdoła się tam utrzymać na swem stanowisku prezydenta senatu i prawdo- towaniu przez prasę nie.mieck~ zagadpodobnie zostanie w najbliższym czasie nienia gdańskiego. Ni~które organa
prasy niemieckiej zmieniły front, trakodwółany do Niemiec.
Tymczasem nastrój się pogarsza, tując to zagadni~nie w sposób bardziej
a kupiectwo gdańskie nie może wyba- objektywny. W kołach partji narodowo-socjalistycznej dają. się słyszeć
czyć Greiserowi, że naraził je na duże
straty. Robotnicy zaś W}Tażają swoje głosy krytyki i niezadowolenia z ostat-

nich posunięć senatu.
"Der deutsche Volkswirt", poważne
niemieckie pismo gospodarcze, zamieszcza na temat gdański artykuł, w którym stwierdza, że gdańskie dekrety
walutowe, które stały się ppczątkiem
7-atargu, były wydane niesłusznie. Zarządzenia te, zdaniem pisma, nie wytrzymują. rzeczowej krytyki.

Gda

s k.

Do portu
niemier.ki
z Hamburga wielki ładunek drobnicy. Gdy inspektorzy z urzędu polskiego chcieli

(Tel.

wl.).

stWierdzić zawartość ładunku, gdańscy
urzędnicy celni nie dopuścili do tego,
oświadczając, że cały ładunek zostaje

rz..lłu polskiego
na notę senatu

'7.wolniony od

War s z a w a. (PAT.) W odpowiedzi na pismo senatu gdańskiego z dn.
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gdańskiego przybYł statek
"Jakoba", który przywiózł

Odpowiedł

,
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Znamienny incydent

rU~IJ ul~r

cła.

(w)
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Historyczny epizod z roku 1920

Z

pośmiertnej

teki

ś.

p. prof.

Niema. na ziemi polskiej punktu, w miętał szczególnie o zmaganiach na.po-I
którym ręce Francji i Polski łatwiej by leońskich u Ujścia Wisły, jak o bitwie
się
splotły
i zwarły w uBcisku, pod Tczewem, Frydlandem, Ilawą itp.
jak uj.ście Wisły. Świadczy o tem
Stąd tak gorą.ce zainteresowanie się
już w r. 1661 komendant francuski z Focha sprawami Pomorza polskiego w
ramienia królowej Ludwiki Marji w czasie konferencji pokojowej w ParyElblągu, potwierdza flota ks. eonti wy- żu. "Mieliśmy w tej sprawie (Gdańska)
branego na tron polski, która w r. 1697 silne poparcie marszałka Focha, który
stanęła pod Gdańskiem, dowodzi am- lepiej od innych położenie Polski rozubas:'l.rtor-poeta hr. Plelo, który w r. 1734 ~iał; pod jego niezawodnie wpływem
padł przeszyty kulami wrogów, oblega- l rząd francuski zaczął popierać nasze
jQ,cych teścia króla francuskiego w żą.danie wysłania wojsk polskiCh do
Gdańsku, wręszcie szturm Napoleona Gdańska, ale bezwzględny opór AngljI
t Legjonów polskiCh w roku 1807 n& sprawę udaremnił. Później już z poGdańsk.
I czą.tku konferencji pokojowej, całe
• Oc~ywiś~i. Foch, któ~ wyk~ada! jedno posiedzenie ~adY najwyższej
hlstorJ~ wOJen w szkole WOJskoweJ, pa.- strawiono D& dyskUSJI w tym przed-

Wacława

miocie,

między

Sobieskiego

Fochem a przedstawiAnglji bez żadnego pozytywnego wyniku" (Roman Dmowski, Polityka polska i odbudowanie Polski, 410).
Do jakiego stopnia Foch umiał postawić wszystko na kartę, aby poprzeć
nas!: wolny dostęp do morza świadczy
pewien epizod w r. 1920. Miało się ku
końcowi lipca. Żołnierz polski cofał się
pod natarciem armji bolszewickiej a
zwłaszcza, że czuł coraz bardziej brak
ładunku w karabinie...
Wtem jak zjawa zbawienia tuż
przed Gdań~kiem wynurza sie z fal
morskich o;kr,t wysłany na rozkaz P"o-I
cha, okręt, przywożą.cy pod wodzą.. ~enocała Halhers francuskf!. amumcJę.
ciełami

Gdy zawinął do portu gdańskiego dał
trzy gromkie strzały na znak, Że chce
wyładować amunicję.
W Odpowiedzi
na to, socjalistyczny związek zawodowy robotników gdańskich wywiesza 0głoszenie strajku i zaznacza, że absolutnie nie dopuści do wyładowania w
porcie gdańskim.
.
Admirał Borowski donosząc o tern
~ Gdańska do Warszawy do Ministerstwa Spraw Wojskowych wyraża się:
"sytuacja jest ciężka".
Położenie wcale się nie pop'rawiło
gdy J.dmirał BO:i.·owski i pułkowni1~
Kochański wybrali się do Gdańska do
genpra1nrg'o kom~sarza Ligi Narodów
Hl'gina,lda Towel'a, wzywajQ.C go. libr

Stroń a
wpłynę.! na rzesze robotnik6w w sp:r:awie wyładowania :rower wcale ich nawet nie przyjął, a tylko przez swego
adjutanta generała Hackinga oświad
czył, żo G.-Jailsk jest miastem wolnem,
wolno mu ogłosić swoją neutralność
w wojnie polsko-moskiewskiej, , ..jeśli
wywołaliście sami wojnę z bolszewikami, to radźcie też sobie teraz sami".
Tower może tylko polskim oficerom
zagwarantować
w Gdańsku bezpieczeń two życia wobec rozjuszonych
tłumów.

Cięta była odpowledi Borowskiego
i Kochańskiego dana Hackingowl: "nasze życie je. t nam zupełnie obojętne,
weszliśmy tu widocznie przez pomył
kę, uważając że sir Reginald Tower
nie jest zainteresowany w zwycięstwie
bolszewików ....
Tymczasem wobec coraz groźniej
szej postawy robotników gdańskich,
którzy, nawet grozili, że amunicję zaczną wysadzać w powietrze, dov,:ódca
okrętu generał
Halliers oświadczył
przedstawicielom wojska polskiego w
Gdańsku, że mimo odpornej postawy
komisarza Towera gotów przystąpić do
wyładowania amunicji. byle tylko dostał rozkaz od samego marszałka
Focha.
Gdy na prośbę admirała Borowskiego wysłał Haliiers w tym kierunku te·
legram do Paryża do Ministerstwa
Spraw Wojskowych. nazajutrz przyby.
ła owa oczekiwana odpowiedź:
"Amunicja bez względU na zakaz
komisarza Ligi musi być wyładowana
Foch."
"I teraz dopiero wystąpilI w Gdań
sku marynarze francuscy z naflancowanemi bagnetami, osłaniając przed
naciskającemi
tłumami
robotników
wyładowanie amunicji...
Niebawem
też wagony pełne amunicji zaczęły toczyć się torem kolejowym z Gdańska
przez Tczew ku \Varszawie. a do w v ładowania zabrali się też i marynarze
angielscy, a po pewnym czasie nawet
i robotnicy gdańscy, wyładowanie za_~
z następnych okrętów poszło już zupeł
nie składnie.
Nie trzeba zapominać, że ten energiczny rozkaz Focha padł w chv. Hi
niezmiernie groźnej. bo nietylko ataku
bolszewików na \Varszawę, ale też w
chwili oszołomienia Niemców prUSkich
zwycięstwem,

~akie

świeżo

odnieśli

nad Polakami na pl1awym brzegu Wiw sąsiedztwie. ,
Wszak przed paru tygodniami. dnia
1.1 ~ipca 1920 r. odbył się lllebiscyt, na
Mazurach i na Warmji, kiedy to Mazurzy pod naciskiem agitatorów ni~
mieckich, wołających, że Poli'lka je!'t
państwem se~nowem dali
się obała
mucić i przeszH na stron~ Berlina, boją.c się, że Kozacy' wpadną
do Pru,.,
Wschodnich i 'zniweczą ich dobytek (14
lipca wojska bolszewickie ~ajęły Wilno!). ,
Wódz armji rosyjskiej Tuchaczewskij podkreśla: "W Prusach wschorlnich, kiedy otarliśmy się o nie, popły
nęły do nas setki i tysiące ochotników
(Niemców), spartakusowców i robotników bezpartyjnych, pod
sztandary
czerwonej armji, tworząc w niej niemiecką brygadę strzelców". Czy "furor
theutonicus"*) porwan)." agitacją, plebiscytu nie wybuchnąłby falą· niepowstrzymaną. w ch wili, gdyby Poialwm
powinęła się noga w walce z Rosją?
Nic dziewnego, że wówczas Foch w
obawie, że Niemcy z Prus Wschopnich
mogą, poprzeć Rosjan tak, jak w roku
1831 Paszkiewicza, skłaniał się ku temu, aby punkt ciężkości obrony 'Warszawy przesunąć raczej na północ. 0ezywiście odgrywał tu wielką, rolę (jak
wszystkim wiadomo) nasu" ający się
sam przez się jako wzór także plan
bitwy nad Marnę.. Jak wszyscy Francuzi w 'Varszawie napierali w tym
kierunku, dowodem świadectwo puł
kownika Pi skora, który w juzowej rozsły, tuż

.) Z pewnj m tet naciskiem

~zef

sztabu

2

ORĘ-BOWNlK,

czwartek, dnia 8 sierpnia 1935 -

Numer

1~

jennej" (1903) wskazuje, te przykłady
str. 131).
Niezawodnie francuscy oficerzy u- z dziejów dawnych są jakby "ognisko
pierali się tutaj pr?y p6łnocnym umoc- rozpalone przez pasterzy na burzlinieniu frontu, myśleli mniej o Lwo- wem wybrleżu, aby wskazywało drogę
wie, tu zwalczały się plany polskie z zbłą.kanemu żeglarzowi". I jego też
francuskiemi, o to toczyły się zapamię wyżej przytoczony rozkaz, którym letale kłótnie. Wszyscy ci' oficerowie byli dwo zdołał skruszyć uP'ór Gdańszczan
wyszkoleni przez Focha, byli z jego w r, 1920, otworzył i nam oczy 1 podniecił, żeśmy w 6 lat później rzuciJj
ducha.
Foch w książce "Zasady sztuki wo- się z zapałem do budowy Gdyni!

Przygotowania wojenne
Pesymistye~ny

Abisynji

broń

i AbisynU

Wło[h

nastrój w Addis-Abeba - Japon}a, dostarc~a
amłudcję Mussolini wysyła na front
dwie nowe dywizje

i

L o n d y n. (Tel. wI.) W stolicy Abisynji panuje nastrój pesymistyczny.
Zwracano tu uwagę, że wskutek odłożenia sprawy na miesiąc WIochy mogę. przyspieszyć przygotowania w Erytrei i Somali.
P a ryż. (Tel, wł.) Jak donoszą, rokowania japońsko-abisyńskie w sprawie dostawy broni i amunicji przez Japonję zakończone zostały pomyślnie.
Pomiędzy delegacją japońską. i rządem
abisyńskim podpisano rzekomo układ.

na mocy którego Japonja ma dostal'c?yć Abisynji Większych ilości nowoczesnej broni wszelkiego rodzaju i

amunicji.
P a ryż. (Tel. wł.) Mimo kompromisu genewski~o Włochy bYllajmniej
nie zwolniły tempa przygotowań wo·
jennych. EksperCi uważają., że do zaatakowania Abisynji potrzeba pół miljona żołnierzy, W obecnej chwili siły
Wioch w Afryce wschodniej wynoszą
tylko 75 tys. pOZa 100 tys tubylców.
Ta liczba wojsk jest więc' niewystarczająca.
Mussolini zamierza do 15-go
września wysłać do Afryki dwie nowe
dywizje. Wówczas miałby w Afryce
wschodniej 345 wojsk z metropolji i
110 tys. wojsk, złożonych z tUbylców.

Dalsza Il11lbilizacja we Włoszech
R z y m. (Tel. wł.) Wielkie pOruszenie i entuzjazm wywołała w(:Zoraj
wiadomość o n()wej mobilizacji roczników rezerwy włoskiej. Jest to już dziewie.ta zkolei mobilizacja wojska wło
skie,~o D<>niesienie to przyniosła prasa pOpołudniowa w wydaniach nadzwyczainych , W stolicy rozchwytywano g-azet.y" które czytane sa wszE;'dzie na
ulicach, olacach i wszystkich wolnych
miejscach.
Według' urzooowych doniesień znajduje sie już 13 dywizyj pod bronią, Prasa oodkreśla, że obecnej mobilizacji

byli kombatanci z
z których znaczna
częM zll'łasza. sie pod broń dobr()wolnle
Omawiajac nowe zarzadzenia mobi1łzacyjne, "Giornale d'ltalia" stwierdza.
że soowooowane one zootałv przez mobililaeję wojskową w Abigynji Jest to
na ilepsza odpowiedlź Włoch dla Ablsynji. Włochy maja "pokoine sumienie
i zdecydowanie ida droga. nakreślona
przez "Duce". jako odoowiedzialnego
kierownika państwa i wykonawcy woli
i prawa narodu.

Inna grupa strajkujlłcych udała się
przed gmach prefektury, gdzie zerwa.no sztandar francuski, zawieszają.c
na jego miejsce płachtę czerwoną.. Zastępca prefekta wkrótce ją usunął.
W odpowiedzi na to strajkujący z
zemsty powybijali wszystkie szyby w
prefektur~e. W mieście panuje silne
naprężenie. Ludność pozostaje w mieszkaniach, ulice opustoszały. Poza gę
sterol patrolami policyjnemi i wojskowami, oraz większemi grupami manifestantów, nikogo więcej nIe widać.
Wszystkie składy, oraz instytucje na.
głównej ulicy miasta sę. pozamykane.
Podczas zajść. które wydarzyły się
w ciągu wtorku przed i .po południu,
aresztowano kilkanaście osób. Cztery
osoby zostały ciężko ranione. w tern
dwóch policjantów i dwóch robotników arsenału wojskowego.

Eden wLondyine

Londyn (PAT.) Agencja ReuŁera
donosi: Min. Eden złożył wczoraj zrana
sprawozdanie z rokowań genewskich
ministrowi spraw ~agran. Hoare'owi.

Na Krecie SU:okól

Ateny. (PAT.) W Kanei na całej
Krecie przywrócono spokój. Doszło (lo
porozumienia między przedsiębiorca
mi i śtrajkującymi robotnikami, Gen.
Kondylis ogłasza, że strajk nie miał
znaczenia politycznego.

podlegają ~łównie
światowej.

SkreślenIe

wojny

Rozruchy'religijne WIndiach brytyjskich

•
•
.
W C~(lSłe ro,~pra8~ania tI~mu lundus6w padlo /; ~abityc'ł
B Q m 1;> ą j. (PAT.) O ostatnich roz-/ użyć broni przeciwko 3000 Itillausom,/
l~.uClJ.~l1 w p. rowincji Bib ił. r-OrisĘa w
.I{.t.Ól.'ZY
. " usilo w.",a.1i, ,~ęjąćmfejsęęś.w
. żęte'
OKręg'U Chanwaran donoszą, 'ieJ;>olicja.. ~la" p,lu,Źulms'n''6w. ) OfiarIi strza-tów pa7.I~uszona 1;>y1a do rozproszenia tłumu dlo 5, zabitych i 7 ranionych.

.,

z listy adwokatów

War s z 8 w a. (Tel. wł.) Ministerstwo sprawiedliwości na zasadzie decyzji sądu dyscyplinarnego izby adwolcackiej w Katowicach dokonało skre~l~mie z listy członków palestry adw.
Piotra Krystka. (w)

Kontrola nospndarki cerhów

War s z a w 8. (Tel. wl.) Władze
przemysłowe mafę. dokonać w najbliższym czasie szczeg6łowej rewizji go-

~~~~:v~;;:~~~~;~~l~~:u~1;:~:~

stracyjnemi cerhów rzemieślnic2ych.
Na tennie stolicy oczekiwatla jest
kontrola cechówrze"Źniczych w zwią:/:
kU z ujawnion-emi w ostatnicb. czasach
nieporzt1d:kami 'W bandlu mJęsem. (\f)
... "".:.

Sprze.n\ewlerl'lł

100 tlS\ęcy

Rozruchy waennych
arsenałach
.n~ur:nti~~'I·lj~~t~~·u~?~ :r~~
WBresc·le ~,~;! Wo~U;:rk~~e~~re~~~'ęp~~ap~t
wOJ

.

.

Niepoczytalne czynniki komunistyozne zatrzymały pociąg
pnśpieszny,zerwały sdandar narodowy, zawieszając na jego
miejsce czerwoną płachtę - Krwawe zajścia - Aresztowania
ryż. (Tel. wL) Rozruchy, jakie
rozpoczęły się w cią:~u pon iedziałku w
arsenałach wojennych \".. Bl'escie, trwały do późnego wieczora. Robotnicy niemal wszystki ch .arsen ałów porzucili
pracę. Strajk w cięgu wtorku rOZS1.e-

Pa

rzył

się bardzo znacznie. 'Niekiedy
przychodzi do starć pomi~dzy wojskiem oraz policją i manifestantami.
We, wtorek po południu strajkujący
eatrzymali autobus z pasażerami. Szo-

fera i jadących zmuszono do wysiadania. Autobus został doszczętnie zniszczony.

spraw depozytowy'c h . 'j 'ep-zekucyjnych.
Nagła rewizja komisji sę.dowej w Bra.tysławi~ stwierdziła, że pre7.es sądu
sprzeniewierzył ponad 100000 koron
i zniknął bez śladu. Za. zbiegłym wysłano listy gończe.

DO1'"JRf1er na--rł"
" •JSr.-u
ninlem m'e

B e r l i n, (PAT). 'V odbytych wnlelekkoatletycznych
mistrzogodz. 3 na dworzec, gdzie zatrzymano stwach Niemiec w biegu pań na 100
mający odejść o godz. 15.30 pociąg po- mtr. ym-ała. jak donosillśrr.y, !{rauSs
spieszny do Paryża. Strajkujący ob- w cr.a!'fe 11.8 sek, co stanowi nowy resadzili tOJ', oraz parowóz, który, po od- kord Niemiec.
czepieniu od reszty pociągu, odstawi 0Obecnie rloclajemy. że drugie miejno do remizy. Wskutek tego pociąg po-I sce zaJęła Dollin~er, która uzyskała.
spieszńy nie mógł ruszyć z miejsca. czas Identyczny 11,8 sek:
Część strajkujących udała się około

dzielę

oa l ~l J~ OWiUJ Irl~l J ~

Focha w odczycie brukselskim podkreśla:
społeczeństwa
"Na Górnym Sląsku przygoto'yuje siE! na
dzień zwyciE! stwa (bolszewików pod Warszawą) ruch powf;tańczy niemiecki, który
porwal się ist.otnie do wyniszczenia tam
s o s n o w i ee, 7 sierpnia. Nieprzytomnego Kamrowskiego przePolaków oraz do wypędzenia wojsk okupacyjnych sojuszniczych... A !!,'dy dnia li
W ubiegłą. niedzielę w godZinach wi ezi()no do szpitala.
siEn'pnia w jednem tylko miejscu boh;ze- rannych na boisku S. T. S . .,Unja" w
Wkrótce rożeszła się pO mieście wiawicy przer.nl.>1i linję obrony Warszawy o Sosnoweu odlbył się mecz piłki nożnej dom ość. że ofiara bestjalstwa żydowkilka. kilometrów od przedmieścia Pragi, pomiędzy K. S . .,Czarni" z Sosnowea, skiego. Kamrowski nie żyje , Pogłoski
wiadomo~ć o upadku stolicy PUBzcz<>na z
"-iemiec rozchodzi się po całej Europie. a ..Hakoachem", żydowskim klubem z tej w zarządzie szpitala nie można byBędzina. Bl'IUtalna gra 2ydów wywo- lo niestety sprawdzić.
Byłby t to odwet pokonanych w wielkiej
ływala ostre protesty ze strony publicz·
S o s n o w i e c, 7. 8. Poprzedni() ,donowojnie (I'\iemców) 1"
mowie 6 sierpnia 19'20 roku tak dono- ności polskiej. a. na boisku doszło do siliśmy, że ofiara napaści 2ydów Jansi: .. SpMnienie rozkazu nastąpiłO z te· scysji pomil;ldizY "kibicami" Polakami Kamrowski prawdopodobnie zmarł Jak
go powodu. że od tygodnia prawie jest i Żydami. Scysje te żostały jednak za- się jednak " okazuje Kamr()wbki. na
dyskutowany z Francuzami w sztabie. łagodzone 'i meci roze~ra;no do końca sztz~ście. czuie sie'leniej i chwilowo nie
Codziel) były inne projekty, tak. że po- . Po' meczu. l({}.ypubIiczność wyszła zachodl,:l żadne "niebezpieczeństwo.
mimo nacisku, aby się z wydaniem na ulicę, sprzeczKa iniędzy Polakami a
Na boisko Kamrowski udał się cerozkazu spieszyć i dać czas dowódz- Żydami wybuchła "na nowo i to w o- lem wykonania kilku zdjęć. gdyż pratwom do ewakuacji i odpowiednich streł f()rmie. W pewnym zaś momen- cUJe iako uczeń f()tograficzny. Pochozarządzeń.rozka? dopiero w nocy w o- cie padł na chodnik 25-Ie.taiJan Kam-I dzi' z biednej rodżiny.' ,Cieszy .Sie ,oPi'l
statecznej formie przyjęŁy. Sardzie) rowski z Sosnowca., . trzykrotnie ugo- nja nadzwyczaJ SlJOkojneA'O młodzień(llt
szczegółowo mówi się o froncie p 6 Idlzony nożem w okoJkę serca.. Po tym Po wyjściu na uUcę, w pewnYql mon o c n y m" (Bellona. paidziernik 1925, zbrodniczym ezvnie Żydzi rozbiegli się mancie do Kamrowskiego przyskoczył

Silne reak'cja

- Komunikat pnlicyjny stwierdza, że zajście sprowDkowali 2ydzi
38-letni Z~-d Jankiel Zyto i uderzył go
laska" W obronie Kamrow,;kieg-o stanał ż3łnierz Polak
Tvmezasetr, drugi
Zyd 27-letni Sn-ja Winter wyiął nóż
sztylet i ugodził Kamrowskieg-o trzy 1'azy w okolice nerek.
'
Ofiarę napaści
przeWieziono do
szpitala żvdowsk iego. g-dzie do 1\0 n a no
oierwszel!'o ' ooatrunku. a nastE;'Pl1le 'dó
szpifa1a Ubezp, Sp"oł W Sosnowcu.
Komunikat policyinv st\\ ierdzll, że
w tłumie bY'ło '700 - f 000 Żydów , a Polaków okoł() 200 i ze zajście spf<lwokowali Żydzi.
'
Sprawców ujęto ,
" Napaść pOwyższa

wvwolała

wśród

spoleczeJlstwa pólskie.g'o silna re-akcj~ ,
W pOl1iect~ia.łek d>om, gdzie mil':,zka
Żyto. był przez pewien czas blokowany.
•

».
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Walka z katOlicyzmem
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,,(JJvborv. zoslaii skasowane"
Dlaczego "sanacJa" Interesuje się Lwowem - Z działaln'ości ObOlU N.arodowe·go we
. Lwowie - Kol1JnJe młodzieży akademickiej w Zaleszczykach
Od
L w ów,

własnego

ł

sierpnia
Ostatnio zainteresowała się Lwowem ,.sanacyjna" \Varszawa. \Vydrukowaj o Lwowie artYkuł w "I{ul'jerze
Porannym" p. Stpiczyński, a w ślad za
nim nie szczędził ciepłYCh słów naszemu miastu p. JaroszYllSki w .. Gazecie
Polskiej". Pierwszy ujmował się za
Lwowem, ale zarzucał równocześnie
Lwowianom, że nie kochają Ukraiń 
ców: drugi twierdził, że nie można ze
względu na interesy ogólno-państwowe
Lwowa do·bijać, i obiecywał "śmielsze
posunięcie i środki ratunkowe".
.Byloby to bardzo piękne, gdyby było
prawdziwe. Nam bowiem wydaje się.
ze oba te głosy sę. celem dwu faktów:
bliskich wyborów sejmowych oraz ugody z Ukraińcami, ubijanej teraz w
Warszawie. Ponieważ nie zrobiło się
dotychczas nic dla Lwowa. a do wybo
rów trzeba stanąć i ludziom coś powiedzieć, więc obiecuje się. że się coś zrobi po wyborach. Powt6re, na wet najzagorz.aIszy "sanator" po udzieleni']
Ukraińcom koncesyj pomyśli sobie jednak: a cóż się stanie ze społeczeństwem
polskiem w Małopolsce wschodniej?
NaraziE' szykują. się dó wyb0ró.w we
Lwowie tylko czynniki oficjalne. A
więc .. sanacyjni" i
żydowscy radni
miejscy wybrali sami siebie delegatami do obu miejskich okrę~owych zgromad·zeń
Wybol'c;zy ch. Klub N81'odowy radnych miejskich po złożeniu odpowiedniej deklaracji z wyborów tych
się wycofał. To samo uczynili socjali-

Hitleryzm prz~chodzi do otwartej
wojny z katolicyzmem W poniedziałek rano berlińska publicznoŚĆ, gromadząca się przed słupami ogłoszeniowe
mi, czytała odezwy do\vództwa partji
narodowo - socjalistycznej
pod nagłówkiem: "Narodzie niemiecki - słu
chaj I"
W odezwie ostrzega się ludność
przed działalnością. ..niesumiennych
podżegaczy i zdraiców narodu, którzy
zała twia~a swoje brudne interesy polityczne pod maską religji".
Zajścia
antykatolickie w Borken,
l3<Jcholt. Werne i Monasterze u.siłuje
sie przedstawić w odezwie jako prowokacie tych kół, które chcą hitleryzm obarczvć odpo\viedzialnośCią za walki
ści.
religijne.
Podobna sytuacja jest w tych
Ludność czyta odezwy w skuplE:'niu.
wszystkich
instytucjacb, które mają
Milcząc, idzie potem swoją. drogą.
prawo delegowania swoich przedstawicieli do okręgowych zgromadzpń
wyborczych. Wszędzie dele~uje się .. <;anatorów" f Żydów, a w okręgach prowincjonalnych i Ukraińców. Narodowcy w wyborach udziału nie biorą~
"Sanac!a" postępuje bez ceremonij:
oto na spisie hyowskich kobiecydl
stowarzys.zeń.
które uczestniczą. w
5 sierpnia.
zgromadzeniach okręgo\,'ych, znalazly
Odnosi się wrażenie, że tc~o roku

korespondenta

"Orędownika"

się obok Rodziny Wojskowej, Policyjne.1 i Związku Pań Domu także Zwią
zek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Zrzeszenie Kobiet Żydowskich .,Wizo" oraz
"Lejuz Ukrainek", ale nie znalazła się
Narodowa Organizacja Kobiet. Czy
ma to być ,.kara" za to. że w r. ub. N. O.
K. urządziła po wsiach w Małopolsce
wschodniej 88 półkolonij dła dziatwy
wiejskiej, a w tym roku prz.eszło 90,
op.rócz kilkunastu kursów z.imowych
dla wiejskiej młodzieży starszej? Widocznie p.raca N. O. K jest mniej "obywatelska" od prac .,Lejuz'U Ukrainek"
lub jakiegx>ś żydowskiego ,.Wizo".
Jak wiadomo dla Lwowa "sanacja"
wyznaczyła już posłów: 3 Polaków i 1
Żyda. Żydzi też robią, największy hałas. gdyż nie mogą się pogodzić co do
osoby swego posła. Wśród sjonistów
kandydować chcą
dotychczasowi posłowie Rosmarin i Sommerstein. a z t.
zw. sfer gos.podarczych czyli Żydów
starościńskich zamierza kandydować
wiceprezydent Lwowa bankier Chajes.
Prawdopodobnie jednak na sam czas

warszaw~kiej.

zawsze. Ale kuItywowanowanie tej rocznicy było dziełem
dewszystkiem społeczeństwa. Ono odczuwało wewnętrzną potrzebę składa

nia hołdu wielkiemu dźwignięciu się
ducha narodowego i olbrzymiemu wysiłkowi narodu, wyrażającemu się w
tE'm napięciu, które doprowadziło do
zwycięstwa pod \\'arszawą.
15 km od stolicy mieści się grobowiec,
wystawiony staraniem wojskowości, a
pielęgnowany przez społeczeństwo. Na
grobach żołnierzy i młodych bohate.l 'ÓW, leżą.cych na polaCh koło Radzymina. zawsze dobra czyjaś ręka znosiła świeże kwiaty i utrzymywała grób
i kaplicę w należytym kulcie.
Czemu to przypisać, że teraz, w tym
roku koła oficjalne zaczęły się więcej
interesować rocznicą i bitwą samą?

WARSZAWIANIN.

Książę 1\fdivani, b. mąż Poli Negri, a ostatnIo rozwiedziony zmilJonerką amerykaJ\ską Bar'barą Hutton, zginąl w Hiszpanji o czem już dono"iliśmy - JlQdczas katastrofy samochodowej. 7 a zdjęciu widzimy l'ozbity samochód; obok fotograf ja leslę-

cia M<1ivani.

Straszna katastrofa

bezpal'tyjny obywatel o-

tylko głosują na komendę, l dodał, ze
w dniu wyborów wybiera się na wycieczkę podmiejską do Brzuchowic.
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cięHw

stwo opieki społecznej zapisu uczynionego
przez nieżyjącą iuż emigrantkę Żydówkę,
p_ LeI1ę Kohen na rzecz Żydów w Bydg06zczy, a pod adresem by1goskiego zarządu
miejskiego, l{tóry w 5woim czasie ten zapis odrzucił rzucają pogróżkę, że "nędza
rze Bydgoszczy zapamiętają ojczymom
miasta ich !<,C6t "narodowy".
O co \,łaści~-je chodzi? Czy naprawdę,
jak krzyczy źyclo\v61d ,.Głos Poranny", ma!2istrat bydg,.,ki odrzucił zapis przeznaczony dla nędzarzy? Czy raczej nie mamy'
tu do czynienia z podstępem Żydów. któ"zy pod pOZOI'C'11l oln'ony ludzi biednych,
wygrywają /,j\\ój e.goi.,[yczny intl'res.
\V
grę wchodzi io dl·ng-ie.
P. Lrna Kohcn z
pochodzpll ia Żydówka, nie była na tyle
..naiwną'". aby biednym gojom tak z dobrego serca cieplą rp,ką zapil>ać pół miljona dolarów. Pieniądze te p. Kohen przeznaczyła na cele b. odbiega.iące od troski
o dolę i losy ORólu uho!:l'ich ludności Bydgoszczy, bo dla bogalych bydgoskich Ży
dów, a.by im przyjść w sukurs w walce na
polu handlowem z miejscowem społeczeJl
~twem polHkiem. :\fag-istrat bydg06ki odrzucając taki zap:,.; kirl'ował 6ię uza6adnionymi powodami i zdawał sobie doskonale sprawI}, że takie pociągnięcie konieczne je..<;t dla obrony interesów polskich i
podtrzymania polskiego !Stanu posiadania.
w Bydg-o"zczy. Żydzi od\.volują się do nieświadomości najulJoższ~ ch warstw ludności Bydg06ZCZY, usiłując pl'zekoJJać je, że
magistrat m. Bydgoszczy zaprzepa..scił doskonalą okazję dla poratowania najuboż
s~ych i że postępowanie tego zarządu jest
metylko af\'poleczne, - ale nawet antvspołeczne. Stara to metoda walki Żvdó'w
ze spoleczellic;twem polskiem, kiedy to
przeciwstawia się żydowFkim zakusom i
planom.
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Spotkałem się z* działaczem B. B.,
który musi wiedzieć, jak się zapowiadają· wybory i jakie zostaną wyłonio
ne Randydatury. Za1adnąłem o nie.
- Kiedy doprawd?, nie mogę nic
pozytywnego powiedzieć Taki ścisk,
że na godzinę przed zebraniem kolegjum nie będę mógł pozytywnie jeszcze powiedzieć, jakich będziemy mieli kandydatów np. w \Val'szawie.
Przypuśćmy, że połowa z tego,
co
powiedział, to przesada.
Ale połowa
- to absolutna prawda. Tak się krzyżuję. rozmaite wpływy, że dokonywują
się ciągle zmiany.
'Wiadomo np., że
Ja.nusz Radziwiłł nie chce kandydować, ale słychać, że kandyduje inny
Radziwiłł z Rytwian w Sandomierskiem. Referent ordynacji wyborczej
p. Podosl<i. niepewny w dotychcza.so"'ym okl'ę~u w 'Wilnie, będzie postawiony w Pińsku. Prezydent miasta
Starzyński sięgnie po mandat z dzielnicy inteligenckie.i Żoliborz w stolicy.
Białorusini wskutek "niedogadania
się" z tymi czynnikami z którymi ,dogadali się" Ukraińcy, 'postanowiii 0głosić bo"kot. Natomiast RosjanIe po!':tanowiIi poprzeć wybory i rachują
że na liście B. B. znajdzie się ich prże~
wódca Pimonow w pow. brasławskim.

Otóż

ŚWiadczył podobno, że ma dość posłÓW?
którzy w Sejmie nie otwieraJą gęby. l

Stronictwo Narodowe we Lwowie
pracuje normalnie. Ostatnio odbyło się
we Lwowie wspólne zebranie człon
ków wszystkich kół miejskich, poświę
cone uczczeniu bohatE'l'skiego komendanta Obrony Lwowa Ś. p. brygadjera
Mączyńsl<iego.
O znaezeniu Obrony
Lwowa dla Polski mówił adw. Pieracki. Następny mówca kapitan rez.
A. Świeżewski, komendant II lwowskiego odcinka w listopadzie 1918, mówił o działalności brygadjera Mą.czyń
ski ego, jako twórcy tajnej polskiej
organizacji woj.skowej w armji austrja~
ckiej
Żydy się pogodzą..
Szczelnie wypełniona sala Stron~
Co do Rusinów obu kierunków to
plan ,.sanacyjny·· nie przewid uje ru- nictwa świadczyła (\ powszechnej czci
skieg:) po~la dla Lwowa Za to wybra- i sympatji, jakiej zażywał Ś. p. Zmarły.
nych ma być na prowincji 15 Rusinów,
Lwowska młodzież akademicka nie
po jednym na każdy okręg Małopol
zgodziła
się na oddanie sprawy kolonji
ski wschodniej. Będzie to prawdopodobnie 12 Ukraińów, 2 stal'orusinów i wypor.zynkowej wyłącznie "sanacyjne1 Łemko w okręgu Sanok-Lisko. Z mu" Towarzystwu Przyjaciół Młodzie
ży i rorganizowała sama kolonję \V
Ukraińców oprócz Dnda repl'e7.entowana będzie grupa stanisJawowsk iego bi- Zaleszczykach nad Dniestrem. Obie
skupa ks. Chomyszyna i lv.:ow~ka ści kolonje - męska i żenska - udały się
ślejsza grupa metropolity Szeptyckiego. znakomicie. Trwają one do 15 sierpnia i przedłużone być mogą, do 20 sierpdość zbliżonego jednak do Unda.
E. M.
Tak więc nim nadejdzie dzień wy- nia.
boró\'\- wszy~tko będzie tak ułożone l
uregulowane, ż(\ gło:"ującr obywatel
nie będzie mial żaLlnego .. kłopotu"
oprócz wrzucenia gotowej kartki do
urny.
Wyborczego ożywienia we Lwowie
niemll. żadnego. Prost:r lud lwowski
po\'\-iedzial sobie, że "wybory zostali
Pisma żydOWSKie z zadowoleniem noskas'Owane". Jedno z miejSCOWYCh pism
tują, fakt zatwierdzenia przez miI:tisterumieściło wywiad z niewymienione-

będziE'my święcili uroczyście rocznk~

litwy

mi osobami z różnych ooozów politycznych, przyczem największą w.agę
przywiązało do poglądów bezpartYJnego obywatela.

rannych

B e r l i n. (Tel. wł.). Jak dor-osili- tłumy ciekaWYCh i rodzin dotkniętych
śmy w numerze wczorajszym, w ka- katastrofą gromadzą. się wokół kordomieniołomach bazaltOWYCh w K'l.hlennu.
berg oberwał się wielki złom bazaltu
Katastrofa, jak narazi o ustalono,
i zwalił się w przepa5ć. W kata!':trofic spowodowana została przez ślepy natej poniosło śmierć 5 osób Trzech ro- bój dynamitowy, założony już dawni)j
botników leży nadal pod łomem. Z po· i pozostawiony jako niewypał w kamieśró1 16 ciężko rannych, odstawionych
niołomie. Lont naboju zapalił jerien z
do szpitala, kilku walczy ze śmiercią· robutników ponownie i wówczas doszło
Miejsce kat:tstrofY zostało ogrodzo- do katastrofy.
De silnym kordonem poIicjL LicznQ

"Hajnt" podaje w depeszy Żydowskiej
Agencji Telegraficznej z Londynu przebieg posiedzenia Związku Gmin Żydow
skich w Anglji, na którem odczytano
sprawozdanie o sytuacji żydostwa w Xiemczech Ol'a7. \y PolBcc. \\' cPJ'u\yozdan:u ze
stanu w Polsce wskazuje L':ii~ na roz\\ illZilnie Sejmu i Senatu.
Stosownie do otrzymanych informacyj,
"rząd polski
jest gotów zagwarantować
sześć
mandatów żydowskich wSojmie
pod warunkiem. że będzie wytworzony
jednolity ~ydowBki blok wyborczy. Poza
tem rząd jest skłonny mianować dwóch
Żydów jako czlGnków Senatu. zgodnie z
przepisem, że 1/. Bena torów zostaje powołana z nominacji."
"Hajnt" donosi z zadowoleniem o tych
gwarancjach wyborczych.
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- Okazuje si.ę, że poświęca córkę
dla jakichś planów, że go wcale nie ob·
chodzi ani jej honor, ani szczęście, że
sam ją oddal na łaskę księcia, że nie
dba o to, czy ją, ten poślubi, czy nie, że
sprowadził go tutaj umyślnie lub też
namówiony.
- Rzeczywiście baron cierpi na po-

mieszanie zmysłów! - zawolała Lis- francusku, bo mi się zdaje, ze tylko rozumie po szwedzku, tak jak i jego pan.
beta.
- Ha! Spróbujmy! - odpowiedział
- Tego j ja się obawiam.
- Niepodobna inaczej myśleć, bo Daniel najwyraźniej znużony bezskutecznemi usiłowaniami. - Idę z tobą·
któżby pozwolił, żeby
książę uwiózł
Poszli zatem za powozem.
przemoclł pannę w nocy. Cóż tu czynić,
kochany panie Danielu, co czynić?
Na ulicy Pól ElizejskiCh wsiedli do
- Wracam dziś wieczorem do Pa- dorożki, nakazując woźnicy, żeby j&ryża t na nowo zacznę robić poszuki- chał za wskazanym powozem.
Książę zatrzymał się przed gmawania.
chem opery.
Była godzina lO-ta.
Daniel widział. jak książę wysiadł
Trzeba było jednak upatrzeć chwi- i wszedł do teatru, a powóz jego stanął
lę, kiedy książę wyjedzie na miasto.
na rogu ulicy Le Peletier i ulicy Ros·
Przy tern wszystk iem należało rówsi~i, o ·k!lka. krok.ó,: przed handl~m
nież dowiedzieć się, czy ogród nie był
WIO. gdZIe. SIę zbIel aH . wszyscy sluzą- ,
strzeżony i czy z drugiej strony mucy, oczekuJ~cy na s~vOlch panów, kt6- I
rów nie napotkają psów.
r~y słuchalI muzyki w konserwatoNasi przyjaciele z bijącem sercem,
niespokojni, strwożeni, dotarli aż do rJum.
DanieJ odesłał dorożkę.
.
mieszkania odźwiernego, kiedy nagle
Oba)
z
Ż~binen~
z~częli
śledzić
pootworzyła się brama i powóz wyjeChał.
W głębi siedział Besleben. Po ciem- rus~enJe słuzby kSlęcla.
ku niepodobna go było rozpoznać, gdy- kai~~:~ei3r :~;z~~~ł dery na konie, 10- l
by nie cygaro, jasnym punkcikiem
. Skorzystał z tej chwili Zabin i zbu-l
zdradzające obecność księcia.
się ,do nie~.o·~zekł:. .
Na koźle siedział woźnica f lokaj. żywszy
Jestes
w słuzble u kSIęCIa: Besle- :
Nie nosili oni liberji zwykłej we
Francji, ale ubrani po krajowemu wy- ben? Zapew?e znasz mlod~ dZlewczy- I
nę, nazwiskIem RenB;ta Brucourt, kt?- I
glądali dziwnie.
rf}.
trzyma on w ;SWOIm pa!acu, aby Ją I
- Zawsze ci sami powiedzIał
zmusić do oddama mU rę!n.
Żabin do Daniela.
Służący z wielkiem zdziwienie wpa·
I pokazał mu lokaja, który spojrzał
trywał się w 2:abina i wcale nie odpona niego przelotnii:l.
- Ten właśnie najbardziej mi się wiedział.
- Pojmuję tw~je ~f1czenie - . zapodoba..
czął znowu stary zołO\erz - obaWIasz
Powóz potoczył się powoli, ponie- ~ię, ~zY nie jeste!? ~ysłańcem k.sięc~a
waż w ciągu dnia i nocy upadł śnieg
I ze 1 cię chcę doswladczyć. Otóz me
i tym sposobem drogi oślizgły.
żą~a.m w tej chwili twojej odpowiedzi.
Na podobną okoliczność Żabin A Jezeli ZObaczysz pannę Renatę, pozwrócił uwagę Daniela, trąciwszy go
wiedz jej.. żeś spo~kał pod.oficera tablłokciem.
na; ~ędzles~ pamIętał m~J~ ~azwlsk01
Daniel tymczasem starał się przej- Jezeh spamlęt.asz, zapyta) Jel 'Yówczas
rzeć pałac do głębi, ale brama wkró«:e
czy t?0zesz m.1 zaufać, a ona CI z pewzostała zamknięta.
noś~lą odpOWIe.
Dojrzał tylko długą żelaznę. kratę,
Szwed nie mógł się powstrzymać
oddzielającą.
właściwy
budynek Od od uśmiechu.
dziedzińca, tak, że ani wyjść, ani wejść
- Skoro się znowu zobaczymy nie można było, nIe zwróciwszy na sie- rzekł - z pewnością. przyniosę panu
bie uwagi.
odpowiedź. Teraz zaś oddal się pan, bo'
- Co chcesz - zawolał Daniel, gdy mó i l<.olega się zbliża.
tabin trą.ceniem łokcia przerwał mu
Dal on tym sposobem dowód. ze
myśli.
pra~nie usłużyć Renacie i jej przyja- Posłuchaj moje dziecko. - Mo- ciołom.
jem zdaniem najlepiej będzie, gdy rozŻabin
połączył się z Danielem
poczniemy batalję od zjednania sobie i rzekł:
tego lokaja, com ci go pokazywał, je- Jeżelł ten nas zdradzi, roztrzażeli ma, ma się rozumieć, mówi po skam mu głowę.

ND'eRa wyprawa
Jakoż

tego samego wieczora Daniel
odjechał do Paryża: nie widząc się już
z Brucourtem.
Żabi n, uprzedzony o jego pr7ybyciu,
wyszedł na spotkanie na dworzec.
- I cóż - zapytał go Daniel - czy
zrobileś jakie odkrycie? Bo co do mnie,
nic jeszcze nie wiem.
- Odjeżdżając, - mówił Żabin, kazałeś mi nieustannie czuwać nad hotelem księcia, śledzić osoby wchodzą
ce i wychodzące. Widziałem Beslebena
kilka razy. Wyjeżdża prawie codzień w
rozmaitych godzinach. Chciałem się
dowiedzieć, gdzie bywa. Prowadzi ży
cie bardzo jednostajne, udaje się codziennie do lasku Bulońskiego, gdzie
odbywa spacer od godziny 4-ej do 7·ej,
a często dopiero po północy. Po więk
szej części wieczory spędza w domu. o
ile bowiem zdołałem dowiedzieć się,
zaledwie dwa razy o godzinie 8-ej bywał na operze, albo też w swoim klubie.
- I jesteś tego pewny, że nie składa
wizyt w żadnem innem miejscu?
- Sam widziałem i dlatego tak
śmiało twierdzę, co się zaś tyczy pan·
ny Renaty, to odwiedza ją tylko w
nocy.
- Niemożliwe!
- Stąd najwyraźnfejszy dowód, że
zamieszkuje ona z nim razem w tym
samym gmachu.
- Ale czy to z jej woli, czy wbrew
woli? W tem właśnie leży k\vestja rzekł Daniel.
- Gdyby to było dobrowolnie, niezawodnie prowadziłaby inne życie. Nie
byłaby cały dziell zamknięta. Udawa·
łaby się razem z księciem
do lasku
podczas jego wycieczek. Tymczasem
jest ona sama, z dwoma tylko służący
mi, dwoma strasznymi ludźmi, którzy
przypatrują. mi się bardzo
ciekawie.
Je;;eli, jednem słowem, panna Renata
mieszka tam, to najniezawodniej jest

I

I·

R'ozm,owa Renaty z Zof Ją

niewolnicę..

Musimy koniecznie ktm-ejś nocy
siQ do domu - odpowiedział
na. to Daniel.
- Jak złodzieje? - zapytał ~abin.
- Choćby nawet jak złodzieje. Muszę wiedzieć, gdzie się znajduje Renata. Ona cierpi. Przeczucie mi to mówi.
Któż jej dopomoże? Kto pośpieszy z
pomoca, jeżeli ja ją opuszczę?
- Dostaniemy się do domu przez
mur, otacza .!ący o!:\,l'óc1 - rzekł obojęt
nie Żabin. Jednakże . ..
- Jednakże? ..
- Czy nie lepiej za\vil,l,zać stosunki
z domownikami i poz~· skać jednego
przynajmniej z jej cerberów?
- Byłoby to wszystko stawianiem
na jedną kartę.
- Zauważyłem tam między nimi
jednego, który odznacza się uczciwą
fizjognomją.. Jest to lokaj, widziałem
go możo ze trzy razy za powozem księ
cia.
- A jeżeli się mylisz, jeżeli czł~
wiek ten wyda wszystko księciu, jeżeli
nas 7.dradzi?
- DlaczegÓŻ koniecznie myśleć, że
w otoc7.(~nin Beslebena niema ani jednej tl(~?;ciwej duszy?
- Ja nikomu nie wierzę.
Żabin u~miechnąJ się, a zbliżywszy
się do Daniela, powietl7.iał:
- Mo ie kochane dziecko! Plany
nasze tlyktuJe rozpacz. Będźmr wię~
rozsądni i wytrwali, Idzie tu o szczę
';cie two.ie i Renaty.
- Masz rac j ę - 1'71'1<1 Daniel.
Re7,llltalem owri pog-adf1nkl było to,
... tc,!!,o ie!'l7C'7e wiec7.ora Daniel i 2:a·
bin " dali się w stronę pałacu Beslebena.
Kor',rsta.iąc z ciemności nocy, moglJo- widzieć w!'lzystko, nie będąc widziani i obejść wokoło mur ogrodOWY.
Tylko z tej strony pałac był przy-

dostać

stępny.

Cała ta część dzielnicy była pusta.
Można było wdrapać się na. mur, a

następnie.

posiłkując !t~

rosnłcemi

obok drzewamI. ae.iU ai do oarod&

Kadeci angielskiego okrętu szkolnego
"Vorcestel''' w s Z,I"k u defilado\\ ym odda.:ą
honory pien\C3zemu IQl·dowi. admiralicji..
którym jest sir Bolton )1. Eyre.s Monsell

Od czasu wizyty ojca i po owej uroczystej rozmowie, jaką. miała z ba.ronem BrilcoUl·t, Renata uspokoiła się
i dotychczas nic jeszcze nie zmieniło
się w jej sytuacji.
Udzieliwszy ojcu radę, aby natychmiast odjeżdżał, zapragnęła pozostać
wolna - a to głównie dlatego, że spodziewała się wynaleźć sposoby, któreby ją raz 'na zawsze oswobodziły od
prześladowań księcia.
Pragnęła równocześnie
uratować
ojca, siebie samą. i swoje szczęście.

Przez kilka dni wcale nie opuszczała mieszkania, nawet nie spacerowała
po ogrodzie, chyba w takim razie, gdy
Aleksy zawiadomił ją.. że książę wyje·
chał na miasto.
W czasie tych spacerów, zbierała
szczegółowe wiadomości o Beslebenie.
Znała doskonale już całą jego przeszłoŚĆ..

Przekonała

ona

Renatę,

że

miała

słuszną obawę i że książę należy do
ludzi, nie wahająCYCh się popełnić najwystępniejszę. zbrodnię.

Był

to, wedle słów lokaja, prawdziwy potwór, wyrodek społeczny i należało koniecznie użyć wszelkich możliwych środków, by się oswobodzić z je·
go rąk
Kilka też razy pytała Aleksego, czy
plan ucieczki łatwo da się wykonać.
- Czekaj pani jeszcze! Sam obmy-

cupnąwszy zagłębiła.

się w myślach
nart przedmiotami dla niej tylko widzialnemi, gdy tymczasem ręka jak
zwyk.le dotykała się szyi, i usiłowała
zerwać fatalny powróz, bo zdawało się
jej, że ma go ciągle na karku.
Na widok Renaty zatrzymała się.
Spoglądała na nią naprzód wzrokiem
wystraszonym, następnie z dziwnym
jakimś spokojem, twarz sympatyczna
i piQkna młodej dziewicy, uczyniła na
obłąkanej niezwykłe wrażenie.
Później powstała, ?Dliżyła

się do
niej lekl{iemi krokami, jak dziecię.
kiedy chodzi bojaźliwie do pięknej lalki zamiast wybuchnąć, jak to najczę
ściej miało miejsce w przytomności
księcia, uśmiechnęła się.
Aleksy pozostał za drzwiami, ale
przez szybę widział doskonale nowy

ten wyraz niewidziany nigdy na obli~zu obłąkanej. •
- To cud prawdziwy - rzekł sam
do siebie.
Nigdy jeszcze nieszczęśliwa nie
śmiała się.

I

Prof\es
be,,,,tyf"lka"Yj-rny
"
«
' "
M,arji Teresy ledóchowsklej
li

Niema zapewne w Polsce nikogo,
ktoby nie słyszał o rodaczce naszej,
słynącej z cnót i wielkiej pomocy, jaką niosła Misjom Afrykańskim, zało
życielee Sodalicji św. Piotra I{lawera
Marji Teresie Ledóchowskiej, zmarłej
w Rzymie w opinji świętości dnia 6
lipca 1922 r. Wieści o licznych laska ch a nawet cudownych uleczeniach
przypisywanych wstawiennictwu tej
Czci godnej Służebnicy Bożej sprawiły, że podjęty został proces o jej beat yfikację .. Studja w~tępne procesu, t. j.
procesy mformacYJne w diecezjach AIbano. Rzymie i Salzburgu zostały ukończone.

Ukończony został również

proces "de non cultu". Pozostaje jednak jeszcze długa droga do przebycia,
ponieważ I{ości6ł św. musi poddać badaniu wszystkie pisma Czcigodnej
SłużebniLy Bożej. Pisma te są bardzo
liczne i w różnych językach. (KAP).
---

TragedJa
W rodzinfe noHcyfnef

War B z a w a (Tel. wI.) Na tyłach
schroniska miejskiego d~a bezdomnych
na Żoliborzu rozległy się wczoraj o
świcie trzy szybko po sobie następują
ce wystrzały rewolwerowe.
Jak wynika z dochodzenia, przeprowadzonero przez policje, strzelalacym okazał si~ Si-letni Komta n ty
Szpindura, b. posterunkowy 4 komisarjatu, ostatnio zaś wywiadowca urzędu śledczego.
Szpindura wystr7elił trzy razy do swej żony, 29-1etniej
Zofji. którę. ranił b . ciężko w klatkę
piersiową w okolicę serca. Szpindul'owa zmarła przed przybyciem lekarza.
Szpindurę,
który chciał popełnić samobójstwo, po opatrunku lekarz przewiózł w stanie bardzo ciężkim do szp!Łó,hTtle

widoki

"Republlk.a" plsz,e p~

W numru-ze 211 z dnia 3. b. m. tyd'Owska "ReJ>wblika" umieściła. następujące 0świad'CZenie:

"Oświadczenie.

"W nr. 45 i 57 "Republiki" z 193.1 rl)-

ku ukazały się artykuły; omawiające
dZ1iałalność 'p. Be.dnarczyka, jako ławni·

ka l\1agistra.tu m, Lo.dzi, przyczem stawIane mu
l kameI.

były

zarzuty natury etYCZJle.1

P.o zbadaniu oonoonych mate.rjałów,
nJiniejszem oświadczamy, że p{)rlli3zone
w powyższych artykułach Z&l'Z,uty nie
odpowiad.aJą prawdzie, co podajemy do

wiadomo·ści ogółu."
Renata pozwoliła jej zbliżyć się je"Po ~adaniu odnośnych mate.rjałów"
szcze bardziej.
Warjatka położyła rękę na dłoni "Republi~a" stwierdza. że art ykuły jej bymłodej dziewczyny, a ponieważ Renata ły kłamlnve ... Hola, hola - Żydlwwic! ~ie
nie poruszyła się, ale patrzyła na nię. "po zbadaniu odnośnych materjałów " , tylwzrokiem pełnym dobroci, zaczęła ple- ko po przeprowadzo,ncj r ozprawie I'.qdo\yej. na k tórej właśn i e w~'" zly kłam · hYs.
ścić jei rękę.
- ktoś tam do.stal ileś mieSięcy kozy ...
- Pani masz wielkie 7-martwienie?
* ani'" nas ziębi.
* ani pa~y.
ślam środki.
- zapytała jej Renata.
.
P. Bed.narczyk
Postanowiła. także widzieć się koObłąkana nie udzieliła odpowiedzi. Nie przemawiamy tutaj w jego obro·nie.
niecznie z chorą panią Zofją..
Później jednak. jakby wiedziona
Sąd mu przeci e ż udzielił satySfakcji. Przy
Jakoż pewnego wieczora, a było to przestrachem, czy tf'Ż pod wrażeniem
tej okaz.ii pl'a~nęliby ś mv tylko przyp{)mpodczas nieobecności księcia, który po- zawsze obecnego w jej umyśle wypad. nieć "cybulizowRnym" Żydkom z .,ncpubliki", ile to oszczerstw (kalumnii r l ll ci li
jechał do opery, Renata w towarzy- ku, mówiła:
stwie Aleksego, weszła do pokoju za- Dom spalony. Powiadam ci. ze i w da lszym cią~u rzucają. na l1·j·zywódmieszkałego przez nieszczęśliwą.
się pali. Widz~ Odymione ściany. A ców Obozu Narodo\\"cgo... Pl'u jdz;(' cms,
Kobieta przeznaczona na jej usługi, powróz, przeklęty powróz dusi mię, tE' i te ,nieścisIości " będą mu"icli od,"zczejeszcze spała, inna znajdowała się dusi! Przez litość, zerwij te więzy, co kać.
'"
przy stole z resztą domowników. Ale- mię gniotą. Zerwij jel
Ale wśród Polaków 6ą jeszcze
.,pa1\·
ksy zatem sam wypełniał obowiązki
Zatrzymała się na chwilę i us!łowa- stwowo·twórczc·' je<lnostki, któr p kupują
dozorcy. .
ła uwolnić szyję od ucisku mniema- "Republiki". "Glosy" i .,Ekspresy'·, bo one
Kiedy Renat& weszła, pani Zofja. nego powrozu, który istniał , tYlko w piszą .. "prawdę", Bo Żldzi są, miI.si... dają,
siedziała w. lOSU pokoju" a raczej }l- .. jej wyobraźni.
fu18Q(
'
O s 8..

'"

.
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ORF;DOWNTK, ezwartek, dn'a ~ sierpnia 1935
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Strona 5

·e ezpiecznv budynek \V Łodzi I ~lI!!s
Władze lustrują

•

KTO DOTYCHCZAS ZDOBYŁ

•

stare budynki - WśCianie domu wldat dulą szparę

Ł 6 d t, ć. 8. - I{atastrofa budowla.na, która wydarzyła się ostatnio w
\Varszawie, i w której straciło życie 11)
osób, a 20 zostało ciężko rannych, postawiła na nogi włarlze prawie wszystkich miast w Polsce ze względu na
możliwość powtórzenia się
podobnej
katastrOfy i w innych miejscowościach.
W Łodzi również wyłoniono komisję, maję.c~ na celu kontrolę domów,
któr(\ mogę. grozić zawaleniem się.

gruntownego remontu, jednak nakaz
nie został wykonany. Zarządzeniem
starosty przybyli na miejsce zagrożo
nej posesji naczelnik wydziału bezpieczeństwa 'vV. Nowakowski, w asystencji inżynierów Kralkowskiego i Ogórka oraz komisarza pp. Elsser-Niedzielskiego celem dokonania lustracji.
Komisja ustaliła, że niebezpieczeń
stwo nurazie mieszkańcom nie ')rozi,

Walki o ::?b~~RD~~::S!-zpoczęlY się
przed 35 laty w 1900 r., kiedy to p, Dwing l
F. Davis ufundował specjalny puhar srebrny, na którym miały być ~yry.te co rok
nazwiska za.wodnLków zwycięskiego pań
stwa. Początkowo rozgrywki o puhar odbywały się jedynie między . Anglją i ~me:
ryką., potem przyłączy'ly Się Anstr:alja. l
BeLgja, a począwszy od W'ZZ r. udział biorą przeciętnie przedstawiciele 30 narodów

ale nie jest wykluczone. że budynek po
upływie ki lku tygodni runie. W wyniku
lustracji właściciele nieruchomości zostali wezwani do bezwłocznego przeprowadzenia gruntownego remontu.
Jednocześnie zostan~ oni ukarani za
antysanitarny stan posesji, jak również za utrzymywanie domu w warunkach urę;gaję.cych bezpieezeństwu publicznemu.

świata.

Dotycbczas puhar

1900 r.
3:0.
1001 r.
1902 r.
1903 r.
1004 r.
19051'.
1906 r.
1907 r.
1908 r.
1909 r.
1910 r.
1911 r.
1912 r.
1913 r.
1914 r.
1915 r.

Pierwszym takim domem, który stanowi groźne niebezpieczeństwo dla lokatorów, jest narażony 2-piętrowy dom
przy uJ. Solnej nr. 11.
Budynek znajduje się w tak fatalnym stanie, że doprawdy dziwić się
należy, iż jeszcze trzyma się w całości.
Cała boczna ściana domu jest pęknię
ta od góry do dołu, przyczem pęknię
cie tworzy szczelinę w niektórych
miejscach gruboś,ci pa,ru centymetrów.
W roku ubiegłym magistrat nakazał właścicielom domu przystę.pić do

(Na.

melodję

..Krakowiaka.")

W1Jbory, wybory
WIQ·ąg plakaty wr~es~c~ą
A.~ ploty pod nimi
Jęc~ą, gną s.lę, tr~es~~q.

l choć druk jest gruby
Ba, ~ tlustą obwódką
To jakoś na mieście
Cichu.tko... CiJchu.tko ...
Parę ~argonówek

Wisi t~ na plotach,
W d~ięc~fłC się poćies~nle
W mi~d~ących ~alo·taclt.
Ktoś tam spojr~y na to,
KiJoś c~asem s. lę ~achnie
Jł'reucie pJ'~ejd,~ie obol~,
Tyl1~o ręką m ·achnie.

Tylko

gd~ie,

pocichu - .
sobie star~y -

~.Iół"ią
Że świat się ta/~ d~lwnie
Spodosc~yl i scar~yl•••

Więc choć kr~yc~ą druki
Te ~ g,·ubą ob1vódką
To .1alwś na mieście
Cichu.tko... cichutko •••
K.ade.

~ uroczystości

otwarcia autootrady przez Alpy. ła,,,zącej Karyntję z Salzburgiem. W
głębi potężna grupa Gros~locknera.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-

Niedźwiedzie

pod bramami miasta

R~eka IJłdus wystąpIla ~ br~egów, ~alewajfłc

lasy

-

U. S. A. bijąc w fi.nale Anglj«:

- U. S. A. bez walki.
- U. S. A. - Anglja 3:2.
- _\.~Ija - U. S. A ..l:1.
'- Anglja - Belgja 5:0.
- Anglja - U. S. A. 5:0.
- Ang,lja - U. S A. 5:0.
- Australja - An~lja 3:2.
- Australja - U. S. A. 3:2.
- Australjo. - U. S. A. 5:0.
- Australja bez walki.
- Australja - U. S. A. 5:0.
- Anglja - Australia 3:2.
- U. S. A. - Anglja 3:2
- Auatralja - U. S. A. 3:2.
- 1918 r. rozgrywki siQ nic odbywały ze wz g lędu na wojnę_
1919 r. - Australja - Anglja !:1.
1920 r. - U. S. A. - Australja 5:0.
1921 r. - U. S. A. - Japonja 5:0.
1922 r. - U. S. A. - Australja 4:1.
1923 r. - U. S. A. - Australja 4:1.
192.1 r. - U. S. A. - Australja 5:0.
1925 r. - U. S. A. - Francja 5:0.
1926 r. - U. S. A. - Francja .i:1.
1927 r. - Francja - U. S. A. 3:2.
1928 r. - Francja - U. S. A. 1:1.
19'.29 r. - Francja - U. S. A. 3:2.
19:30 r. - Francja - U. S. A. 4:1.
1931 r. - Francjo. - Anglja 3:2.
1932 r. - Francja - U. S. A. 3:2.
1933 r. - Anglja - Francja 3:2.
193i r. - Anglja - U. S. A. 4:1.
1935 r. - Anglja - U. S. A. 5:0.

Generał H.a1ler
a ,~sa,",ac." Stow. Weteranów
I(oło zakop iańskie
,.sanacyjnego"
Stowarzyszenia Weteranów b. Armji
Polskiej we Francji z okazJi poświęce
nia sweg-o sztandaru wyryło na gwoź
dziu nazwisko gen. Hallera bez uprzedniej jego zgody.
Należy podziwiać tupet organizatorów tej uroczystości, gdyż jest rzeczą.
znanę., jak się odnosi Stowarzyszenie
'Veteranów do osoby gen. Hallera.
'Viacomo. jak się zachowuję, weterani
"sanacyjni" wobec swego b. naczelnego wodza na zjazdach weterań!"kich
czy to w Gdyni, czy to w Równem, czy
to w Katowicach.
To też gen. Haller polecił zwrócić
przewodniczącemu honorowemu uroczystości w Nowym Targu zaproszenie,
jako nieprzyjęte. Zarazem polecił gen.
HaI1er oświadczyć, że poza Zwi~zkiem
Hallerczyków w Polsce nie uznaJe żad
nego innego zrzeszenia swych b. żoł
nierzy.
To oświadczenie 'Położy cbyba
kres wszelkim wieściom, jakoby gen.
Haller bvł członkiem Stowar7"!""'e n ;l\
Weteran6w I wspólnie pracował z "sanacyjnymi" weteranami. a nawet, jakoby miał w na.ibliższym czasie stanąć
jako prezes na ich czele. Wieści te3'O
rodzaju nie można inaczej traktować,
jak tylko jako świadome wprowadza.nie w błąd opinji publicznej, a w szczególności hallerczyków. aby w ten sposób zyskać ich na członków innej organizacji.
Z oświadc7.enia gen. Hallera wynika wyraźnie, że uznaje on tylko Zwią.
zek Hallerczyków w Polsce, jako organizację b. swych ż.ołnierzy.

zdobyły nas-tępujące
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Sport WŁodzi
UJpestl w ltod:d.

W dniu jutrzejszym

tj. w czwartek na stadjonie sportowym L

K. S. odbędzie się międzynarodowe spotulice :zawalone sę. 'połamaneml kanie piłkarskie pomiędzy wielokrotnym.
i wyrwaneml z korzeniami drzewamI. mistrzem Węgier Ujpe.sti a ligowym zeDonoszą również, że w
okolicach s'polem L. K. S. Jak wiemy, Ujpeeti je.st
Sukkuru rzeka Indus wystąpiła z brze- jedną z najlepszych drużyn kontynentu. a.
gów, zalewfl;ę.c tamtejsze lasy, z któ- zawodn!cy tej drużyny niejednOkrotnie
rych dzikie zwierzęta, zwłaszcza nie- bronili barw Węgier w reprezentacji pań
Do Łodzi po zwycięstwie nad
diwiedzie, rhroniąc się przed powo- stwowej.
Cracovią Węgrzy
przyje.żdżają w swoim
dzią., zbliżyły się do miasta.
najsilniejszym skladzie, a mia'll{) wicie:
bramka - Hori. obrońcy - Sternberg i
Fulo, pomoc - Szalay, Szues i Seree, napastnicy - pU15ztaj, Vincze Avar, Jaror
KOCBis oraz rezerwowi: Balogh. KalJai i
Jo08. Z pośród wymienionych nazwisk
uderza przedewBzystklem nazwisko Sternw po8łaci suJ;s?jdjów ju~ ~o8tala ~apowied~lańa
berga, najlepszego Obrońcy w Eur(}ple,
Szalaya, pomocnika wysta wianego wieloŁ ód ź, 6. 8. W cią.JU ub. tygodnia rach "sanacji" wojew. łódzkiego l ści krotnie na reprezentacjach Europy oraz
Łódź szczególnie była w łasce u władz śle poufnych chodzi o zwerbowanie fenomenalnego strzelca . środkow~o na.. sanacy~nych", albowiem z Funduszu takiej ilości \~'yborc6w, by wynik licz- p8.Btnika AVara. Wys.tęp mistrza W~.gil'r
Pracy przyznano dla Zarządu miejskie- bowy, w szczególności zaś procentowy wzbu'<izi w Lodzi wielkie zainteresowanie
go na rozszerzenie robót 2 mUjony tł udział wyborców ni.e VI'ypadł kompro- wśród sportowców. temJ:Iardzie.i. że wystę,p
(przydzielono tylko 2CO.OOO), a ponadto mituj~co dla "sanacji". Co do kwestji Ujpe.sti będzie pierwszym występem W~
przez województwo 79.000 zł dla mniej- walki wy}:Jorcze.j o miejsca w Sejmie, grów w Łodzi od kilkunastu lat. Łodzia
szych miast w okręgu. Również i inne to zasadniczo odpada ona, gdyż w kole- nie na meczu wystąpią w następującym
miasta,
jak Tomaszów, Piotrków, gj:1ch wyborczych zostali delegatami skła,dzle: Piasecki, (Frymal'kiewlcz), Karaslak. FligieD, Pegza '"Velnic, Pegza II..
Zgierz, Ruda Pabjanicka, otrzymały pr7.cważnie "sanatorzy" i Żydzi, choć Król
HerbezŁrajcb, Tadousiewicz, Sowiąk,
pewne kredyty bezpośrednio z Fundu- ci ostatni mają. do swych so!uszników Miller. Sędziowa.ć bęozie JedOOl z miejscoszu Pracy.
pretens~e, żEl nIe otrzymali tylu miej.sc, wycb /Sędziów.
Te posunięcia były przeznaczone jakby im z tytułu liczebności przypa.L K. P. - Reprezentacja Zgierza 91:56.
wyrą.źnie dla zjednania mas robotnidało.
W Zgierzu bawiła {)statnio druży·na lekczych, a szczególnie licznych bezrobotChodzi więc o to, by osiągnąć cboć- koatlety,czna I. K. P., która zmierzyła si*:
nych.
by 50 proc. udziału wyborców w gloso- w spotkaniu towarzyskiem z repre2entaRównocześnie jednak zanotowano
waniu. Większa abstynencja, jak to cją Zgierza zwyciężając ja, w wysok!m
91 :56. W kilk u poszczeg6l.n ych
posunięcia
władz
skarbowych np. zresztą słusznie doceniają w sferach stosunku
przeciwstawiłi
konkurencjach
przyznanie pewnych ulg w podatku rządzących "sanacji", miałaby kata- niezwykły opór zgierzanie
łódzkim za wodnikom i co
ryczałtowym, przez ograniczenie egzestrofalne następstwa dla dalszej poli- najciekawsze, opór skuteczny. Tak więc w
kUCYj do kwot podanych przez płatni- tyki "sanacyjnej".
skoku w dal pojedynek Kucharskiego (I.
k?w, oraz ulgi w podatku rolnym.
Czy jednak te posunięcia ulgowo- K. P.) z Kabatem (Zgierz) wy~rał ten oPIerwsze przeznaczone dla rzemieślni- kredytowe poskutkują, należy wątpić, statni, bijąc swego przeci\\o"llika o 2 cm.
k6w i drobnego handlu, druJie dla rol- temb3.rdzieJ, że w stowarzyszeniach Również w kuli Zgierz zajął pierwsze
nictwa. i to pq;eważnie. również drob- urzędników państwowych i samorzą. miejsce. PowstaJe konkurencje "")"grane
nego..
dowych panuje wrzenie, gdyż ogólnie zostały przez Łodzian. Wyniki z poszczególnych konkurencji przedstawiają aię naJednem słowem - atak na "szarego mówi się o pewnej redukcji dodatków stępująco:
Skok w dal - Kabat (Zg-.) 6,30
człowieka".
do pensyj, oraz o nowych p<>tr~ceniach przed Kucharskim (IKP) 6.28 cm. Rzut dyW jakim celu zastosowano te posu- z tytułu pożyczek państwowycb. (k) skiem - Czyż:Vkowski nKP) 2.9,&3 przed
nięc.ia? Z debat, jakie toczę. się w sfe;.
Twar.dym (IKP) 29,02 mtr. Bie.g 400 mtr.
~ucharski 55 s. przed Bystrym obaj z I.
K. P. Skok wzwyż - Ośmielak 1.64 przed
go, celem natycbmiastowego rozpoczę Twardym 1,60 obaj z IKP. Bieg na 3000
POkąsany
wś~ciek
cia leczenia, ponieważ okazało się, że mtr. - Kurpeea (TKP) w ('zaaie 9 m. przed
pies, który go pokąsał, jest wściekły. Frontczakiem (Zg) 9.36.6. Bl e-g na 1{)() mtr.
Bystry 12 St'k. przpd Ośmif'lakif'm obaj z
IKP. Oszczep - CzyżVkow,<;ki (1I\P) W 90
Kra k ó w. (PAT.) Krakowski urząd
przed Polińskim (Z;I!) 40,77 mtr. Sztaf~.ta
wojewódzki ogłasza następuj~cy kołXlOO mtr. - JKP 47 sek. przed Reprezenmunikat:
tacJą o 30 mtr
Kula - Borowiecki (Z~)
"Mężczyzna w mundurze kroju wojWar s z a w a. (PAT.) Lićzba bez~ 10.91 mtr. przed I{ubiakiem rZg-) 9. li mtr.
skowego (żołnie,rz, strzelec, junak, p.w.), robotnych na terenie całego państwa S~tafeta olimpijaka - 1 m. JKP w CZ8Bie
pokąsany przez psa w palec prawej
wedłu3' danych biur pośrednictwa pra.- 3..45.3 przed re'prezentacją o 100 mtr. W
tęki w dniu 24 lipca br. w pocfę.gu
cy Funduszu Pracy wynosiła w dniu bIegu na 60 mtr. dla pań piel"\vsze miej6ce
nr. 407, zdążającym z Katowic do !{ta.- 3 bm. - 305.120 osób, co stanowi spa- zajęła GlatClwska IKP. 8,6 pl'zl'd Kamińska
(Zg) 9,2 sek. Równie.t i nut d~'sJdem wykowa między godz. 15-18. na prze- dek bezrobocia w ciągu osŁatniel;co tv- grała
Glażewska rzutem 34. 't8 mIt, 7-'\:nstrzeni Ciężkowlcf.\-Trzebin ia, zgłosi godnia Q 13.292 osób.
terasowanie zawodami ba rdw dute. Pllsię bezzwłocznie do lekarza urzędowea bUczności prze.szło 500 osób.

S i m I a. (PA T). Ulewne deszcze
spowodowały w okolicach I{hunar:~ag
w· Afganistanie gwałtowny przy~6r
wód i ich wyiewy. Według dotychczasowych donicsień ofiarami powodzi
padło 18 osób. \V okolicach Kanegram
szalała burza nieSłychanej g'wałtowno
ści. Wiele domów uległo zniszczeniu,

K~ełbasa

zaś

wyborcza

I

przez

Jego

psa

Stan bezrobocia

~troD.

Kaleodan mm. kat.
Środa: Kajetana w.
Czwartek: Cyrjaka Dl.

,

Sierpień

Kalendarz
Środa:

Adr. redakcji i adm. w Łodzi
Telef. redakcji i adm. 173.55
Piotrkowska 91
Godziny przyjęć dla intere.
sentów od 10-12

TEATRY

ŁÓDZKIE

Teatr Miejski Letni
9 wiecz. : "Studenci".

KINA

(Piotrkowska 94)

ŁóDZKIE

Adrio-Metro - "Żona w złotej klatce"
CasiDo - ,,8 godzin dr. l\forg'ana"
Corso - "Roozina RotBzyJdów",
Capltol -"Kiebezpieczny flirt".
Grand Kino - "Wyhuchovl"a blo-ndynIka'·.
Miraż ,.,Szturmowa brygada".
Mimoza - "Siostra i\larta jeet ozpiesiem'·.
.
Ludowy - "Boczna ulica",
Oświatowy "Nę-dznicy".
Przedwiośnie "Jej wysokość całuje".
Rakieta - "Kwiaciarka z Prateru".
Stylowy - "Tajemnica małej Shirley".

KOMUNIKATY
Zawiadamiamy wszystkie Koła Stronnictwa Narodowego, że m.Jterjal na mUDdury
organi:r:aryjDe nabywać możDa w każdej
ilości po ceDach fabrycznych w Zarządzie
Okręgowym StroDDictwa Narodowego w
Lodzi w Wydziale Gospodarczym uUca
Piotrkowska Dr. 86, m. 10, froDt, IV piętro.
Zarząd Okręgowy Str. Nar. w LodzL
BACZNOŚĆ,

CHRZEŚCIJANIE f

Dnia
dwudnIowa
wycieczka dą GdynL Koszt wycieczki do
Cdyni wraz z przejazdem statkiem na Hel
wYDlesie 18 zł 70 gr.
W programie wycleczki: %WiedzeDie
Gdyni, J!orłu haDdlowego, Morza Polskiego l p6łwyspn HeL
IDformacyj udziela i zapisy przyjmuje
Sekretariat Związku Zawodowego "Praca
. P~lska", LÓdź, u!. Piotrkowska nr. 92, parter, m. '0, AdministracJa "Orędownika",
u!. Piotrkowska Dr. 91 i Sekretarjat Okrę
gowy Stronnictwa Narodowego, ul. Piotrkows)ta nr. 86, m. 10, IV piętro, od godziDY 10 do 1ł i od godziny 16 do 19.

• 23 -

25 sierpnIa

odbędzie się

STR. NAROD. KOLO LÓDt-BALUTY
w niedzielę, 11. b. m., o godz. 10
rano zabawę ogrodf!Wą w MilaDówku przy
Szosie BrzezińskieJ. Do tańca przygrywać
będzie doborowa Iłrkiestra "Sokoła". Dojal':d tramwajami 1 i 6.
urządza

NOTUJEMY
Czy Pani ma chwilke czasu? Jeżeli tak,
to PI'OSZę kQniecznie zajść do firm~' W. Raf!zik'Ows:ki, u\. Limano\YI,kiNW :)6, gdzie
odbywa ;;1: .się bezpłatne poka.zy prania Persilem. Rzecz nruprawdę pouczająca - to
l,ażny mUr;i prz,,-z.nać! Od prania w zimnym roz.rzyrrie po-cz~'najqC, aż do gotowej
IIp.ra;,o''-anej sz.tuki ]}irliznv widać wszystkie zabi~gi, z któremi każdy, po.:;iadają.cy
ZW)1klą i najdelikatniejszą bieliz.nę, winien
;.;i~ Zf1.p'ozna(~. Kto raz p07.lna
zasady doklad,nego prania Pf',[y;iJem, ten jrt'lt hOg"att'.zy \\' hieljznę. o,"'zcz.ędza cza,g i pieniądze,
A \"i~c - Pl'o,.;zę nie zapomnieć: jutro ra:no w firmie W. Ra:dzikowBki. - Pokazy
trwają tvlko d,o dnia 1D. S. r. b. lZ'odz. li-ej.

ORĘDOWNIK, ez\Varfe~,

dnIa 8 sfe1'))nis t9~ ;;;;;

Co się dzieje włódzkim Cechu
Ł ó d ź, 6. 8. Jak wiadomo, w związ
ku z pewnemi niedomaganiami w ce.c.hu rzeźnickim i Banku Przemysłu
Mięsnego, o których w swoim czasie
donosiliśmy,
władze
mianowały do
czasu wyświetlenia sprawy tymczasowym zarządcą p. Brauna, który jest
faktycznem panem tej instytucji i rzą
dzi się w niej komisarycznie.

Numer 18~,

Rzeźni'ckim

;

- OlaI:zeg,o nie

Gospodarka p. Brauna pozostawia
wiele do życzenia i wśród rzemiosła
rzeźnickie.go z tego })Qwodu panuje
duże niezadowolenie. Ostatnio rzeźnicy wszczęli akcję u tymczasowego zarządcy, domagając się zwołania ogólr1e3'0 nadzwyczajnego zebrania i złożyli mu nawet w tej sprawie sp~jalne
pismo ze 108 podpi~mi. W myśl sta-

Nieideowy czyn
wydawców ,.(zvnu ideowego"

NOCNE DY1!URY APTEK
.N'ocy dzi",iejszej dyżurują apteki: Ks.Bp!lJrkiewicza, Zgier.ska 5i. Silkiewicza, Kopernika 26, Zundele\vicza. Piotrkowska 25,
Bojar.skiego, Przejazd 19. Lipca, Piotrkow.,..ka 193 (żydo'wska), R~-chtera i Łobody,
11 Listop3Jda Si>.
Pogotowie: Tel. 102-90.
Straż OgDiowa: Te\. 8

=

Komisarz rządzi urzeźników

slowiań;;1Li

Olecha św.
Czwartek: Niezamyśla
Słońca: wschód 4.21
zachód 19.35
Długość dnia 15 g 14 min.
ŚRODA
Księżyca: v.sch6d 13.28
zachód 21.41
Faza: Pierwsza kwadra o Ił godz.

6

Obra~ek ~
Ł

tea 1.,-ulis 'lnacllerek "sattacY.inych" idealistów

Ź,
6. 8. Łódzkie
grodzkie wydało komunikat,

starostwo
w którym
ostrzega przed Mieczysławem RawiczNowakowskim, wydawcą i redaktorem
czasopisma "Legun" (wydawane w Ło
dzi i Pabjanicach), który ostatnio przystąpił do wydawania broszury "Czyn
ideowy", poświęconej wspomnieniom
Marszałka Piłsudskiego, ·przyczem do
wydawnictwa tego przystąpił bez z~o
dy komitetu uczczenia Marszałka Pił
sudskiego.
Pozornie wynikałoby z treści tego
ostrzeżenia, że chodzi tu jedynie o to,
że Rawicz-Nowakowski nie uzyskał
zgody komitetu i dlatego wydawniCtwo
postawiono na indeksie. W rzeczywis~ości ma się jednak rzecz. całkiem
inaczej. Rawicz-Nowakowski wydaje
"Leguna" (tygodnik), przyczem najbliższym jego współprarownikiem jest
znany na bruku ł6rtzkim Pietrzyrki,
dodający sobie również przypisek Zawiszy Pietrzyckiego.

Obaj, korzystając z poparcia wybitnych przedstawicieli obozu legjonowego (listy polecalące), wyciągali od róż
nych bogatszych firm znaczne kwoty
na inse,raty, których nikt nie czytał,
gdyż "Legun" wychodził w minimalnej
ilości kilkuset egzemplarzy, których
i tak nikt nie widział z czytelników.
Pietl'zycki w jesieni ub. r. występo
wał w napastliwy, a wielce oszczerczy
sposób przeciw przywódcom Obozu Narodowego w kraju i Łodzi, podkreśla
jąc, iż jako. były członek Stronnictwa
Narodowego zna kulisy posunięć tegoż
Stronnictwa. W rzeczywistości jednak
przemawiała przezeli chęć dokuczenia
za wyqalenie · ż. prary·z powodu pewny<;h nie~okładl)ości i przeprowadzania podejrzanych kombinacyj. Wartość
moralna Pietrzyckiego obecnie została
określona również przez "sanację", albowiem inicjatywa posunięć "Le~una"
na terenie łódzkim należała właśnie
do Pietrzyckiego, (k)

ulic. ~neszkańcy NowegQ Zlotna i Cyganki zaczynają 6ip, budzić 'l uśpienia i biorą
się do czynu. '" lipcu b. r. po" tało w ~Q
wam Zlotnie kolo SLl'onni·ctwa ~al'odowe
g'O. PJ,acówka ta liczy ju·ż duż~ członków
i ma wieJ,u sympa.tyków. Zebrania człon
ków odłlywajn się w kBlidą so,bo,tę. Wkrót.ce Qdbedzie i3ię poświec()ni~ lokalu pJ'ZY
ul. Danielewicza 19 w 6ali p. B. Wffi'nera,
który Qfiarowal lokal bezinteresownie. NoWQ:powBtalej placówce życzymy pomyślne
go rozwoju i owocnej pracy.
Czy to możliwe? Jak się dowiadujemy,
00. Berna.rd,-ni,k tó,rZY budują dom przy
uL BrzezitJskiej (róg Spornej) zaopa,trują
się w drzewo budulcowe u :2;yda )Ierczyń
sk!ego. ~otujemy ten fakt, jako gorszący
objaw wY!'amywa,nia się ze zwarte,!l'o frontu narodo.w0g-0 w wal,ce o od,żydzenie polskiego PII'zemysłu i handlu. Czyżby w Ło
dzi z3Jbraklo kupców drzewmych Polaków?
Wyjaśnienie. . towarzyszenie właścicie
li nieruchomości na pow. łódzki w Chojnach wyjaśnia, iż niema nic wspólnego z
StQw. Xie.ruchomości przedmieścia Chojoen, w ktarem - jak dono.,i\.iśmy oc>tatnio
- wykryto na·du.życia.
P. Ga!ański, UJ'Zędni'k kolejowy na stacji Łódź-f'ahrycwa, stwierdza, iź w sprawę nadużyć kolejowych nie jest wmieszany i z d{)chodzmi zupełnie wyłą,cwny.

st.ali trzej uczestnicy bójka, Jako podejrzaciężkie uszkodzenie ciała (k)
Miłość I DieDawiść. W mief'zkaniu wła
.. nem przy ul. Sienkiewicza 9 został ranny brzytwą w twarz i prawą rękę 26-letni
Edward Bienlek. Rannego opatrzył przyby1y lekarz. Okazało się, ~e Bieniek uiI'zymywaJ bliższe stosunki z 23.letnią
Henryką Rusinek, która uchodziła za jego
narzeczona,. Gdy ost.atnio Bieniek zerwał
z Rusinkówną i zaręczył się z inną kohietą a nawet wyznaczony zostal termin ~lu
bu, zdradzona przybyła do m:e.szkania
niewieme.go kochanka by się z nim rozmówić i zamierzała brzytwą przeciąt mu
gardlo, lecz napa{!nięty zdołał się obronić,
doznając
jedynie okaleczenia twarzy i
rąk.
RU6:nkówna została pociągnięta do
odpolyiedzialności. (k)

ód

KRONIKA

SĄDOWA

Skazauie niechluJDego tyda.

Onegdaj

sąd grodzki IV Łodzi rozpatrywał sprawę
Ivł3JŚciciela
sklepu masarskiego Sz}amy
Strzyże-wskiego. \V dniu 1 lip.ca b. I' dzielnicowy oo"Zodo\y'nik, badając czystość sklepów, stwierdził, iż w wymienionym sklepie mi~o i przyrządy do wyrobu wędlin
znajdO\\'ały się IV nieBłvchanym brudz·ie,
Sąd skazał Strzyżewskiegu na 150 złotych
grzywny z zamianą w razie nieściągalno
ści na cztery tygodnie aJ'esztu i na opła
cenie kO"'ltó~v sądowych.

KRONIKA POLICYJNA

Pcbity przez kODkurenta. Stefan Szmulak, z ul. Kono:pnickiej 12, z za:wodu szewc,
zostal p'obity w czasie bójki przez swego
konkurenta Józefa LedwQchowskiego, za
Wieści z Nowego Zlotna l CygaDki.
to, i~ pobierał niższe ceny i odbijał mu
:\-Iicls·cowooci Cyga,nka i NQ<we Z lotno, le- k!lentów. Rannego opat.rzył lekarz pogożące na zachodnim krańcu Łodzi, zosta·ły
towia. Ledwochows-kiego poc.iągni~-to do
weiclone do g'rani.e miejskich w kwietniu odpQwiedzialności ka,rnej. (k)
r b. Po,<;iadają. one łącznie 5.500 mirl'7.kań
tycie mu się sprzykrzyło. Robert Miteców (Cncanka 2.000 i X Złotno 3.1100) OkoIlicu ta j·e&t wyją.tko szczęśli wa. bQ 11a jej ra, z ul. \Yrzesiliskiej Z:'>, w celach samoterClnie zna idu ie się jedna tylko rodzina bój.czych zażył wię·kszą. ilość kwasu solżydowska. -Nowe Zlotno posiada wlasna, negQ. Desperata w stanie bardzo ciężkim
umfe.sz.czonQ w szpitalu. Powodem roz'ParMję i 7 kI. szkołę powszechną.. W handlu mie.!8Cowym oo·czuwa się Lrak droge- paczliwe~o kroku był brak pracy, (k)
rji, ",klepu żelazne~o i księgarni, która
Krwawe porachunkL Nil po{!wórzu dQprzy miejscowe; szkole miałaby utrzyma- mu przy ul. Modrei 3 wyni.kła krwawa
nie. Po wyzei wspomnian9 artvkuły mu- bójka między lokatorami, znanymi awanozą udawać się mieszkańcy de Łodzi. Ze
turnikami, w czasie której Piotrowi Be",trony rniejscQ<wego ogółu czynione sa, sta- dzińskiernu rozpruto nożem brzuch i zarania o U1"Xedłużenie linji tramwajQwej dano kilka ran kłutych w kark, głowę i
nr, 3 do 'wścloła w Nowem Złotnie ora~ w plecy_ Rannego w stanie niepr?;ytomnym
magistraole Q zaNukow&n!8 i 04,w!&tlM&fe. przewieziono do upit&l", ~trzyma.n.t ~

ni o

WYPADKI
W kuźni ~fa.iewskieprzy Szusie Zgim'skiej czeladJlik 28-letni :\fi.eczy"ław S~rojko uderzo.ny został
cięż,kim młotem w lewą rękę,
w której
t.rzymał ·kawa.l żelaza. Uderzenie byto tak
silne, że dloń zostala zm:.rtżdżona j zaszła

I

ZWOłuje się

tutu zebranie takie winno si~ od.być
w ciągu 14 dni, bowiem podplsam to zdecydowana większość członków
cechu.
Tymczasem p. Braun żądan.iu rze~
ników odmówił i zebrania takIego me
zwołał; kiedy delegacja Tzeźników \':'
dniu 25 ub. m. inte.nvenJowała .w teJ
sprawie, tymczasowy zarządca me dal
jej nawet konkretnej odpowiedzi.
A teraz inny szczegół. Na ostatniem
walnem zebraniu, wyznaczonem przez
p Brauna, zapadła uchwala, na mocy
której cofnięto 10-groszowe opłaty od
sztuki ubitej w rzeźni z tytułu kosztów
administracyjnych (które dotychczas
potrącał Bank Przemysłu Mięsnego)
i przekazano na rzecz cechu rzeźników.
Uchwała taka miała wejść w życie z
dniem 1 lipca - i mimo, że p. Braun,
Jako przewodniczący, sam tę uchwałę
akceptował - Bank oalej potrąca pienią.dze, mimo protestu zainteresowanych.
Rzeźnicy jak najenel'gicznie.j protestuią przeciwko takiej komisarycznej
metodzie postępowania i nie dopuszczą,
by ich grosz w tych ciężkich czasach
był obraeany wbrew ich intencji. Rzemiosło tuteisze pragnie, aby zam.iast
p. Brauna i jego przybocznej rady rzą
dzili ludzie z wyboru.

Wkilku

konieczno~ć odcięcia rę'ki. (k)

Zdradliwy mostek. 1'a ul. Poplela .} 10ka/;o.rka 59-letnia Hel'ena JÓŹwiak., przecbodząc przez moste.k na{! ściekiem,
potk,nęla sb i upadła tak fatalnie, ze doz,nała zlama.nia prawej ręki, oraz uf.>z·k'Odzenia czasz,ki. Ranną odwieziono do szpitala.
Nieźle strzelił. W ogródku na posei3ji
przy ul. Tar11o",,\Skiej 29 zamieózkaly tam
18-let.ni Feliks Bacz, zabawiał się wraz z
kllzynem swym 18-letnim Zdzislawem
T\apturkiewiczem w strzelanie do celu z
floweru. W pewnej chwili, Barz spowodował wystrzał.
Kula trafiła I\apturkiewicza w lewy bo.k, powodując ciężkie uezkodzenie ciala. Rannego odwieziono do
szpitala. (k)

KRONIKA GOSPODARCZA
Przyjazd min. Kościalkowskiego. W
z\\ ią.z,ku z Ilustracją P0ł5zczcgól.nych woj ewódz;tw, odbywanych. pr.zez min. sp'raw
"e\,~n. Kościalkowskoieg(), w dniu dzisiejszym spodzie·wa,ny Jeet pl'Zyjazn mLn. do
ŁQdzi.

Chrześciiańscy wOŹDice żądają umowy
zbiorowej. Do I n....'1 p. Pracy w Łodzi zgłosi
ła się d€legacja w.oźniców, rorganizowanych w c.hl'zP<śc. Związku z.awouowym, z
prośbą Q z""olan i,, 1<O.Jlfcl'encjli \\' "p1'!\wie
zawarcia umowy zbiorowej, Od'flZ przestrzegania przez pracodawców ustawowego czaeu uracy.
Ulgi wojskowe dla młOdzieŻ)' rzemieśl
niczej. Niejednokrotnie terminatorzy rzemieślniczy ubie~ają się o odroczenie słut
by wojskowej, ze wzglę-du na konieczność
ukończenia praktyki W sprawie tej Izba
Rzemieślmcza informuje, że przy składa
niu podań do P 1(, U. co winno być obecn:e uskutecznione należy dołączyć zaświadczenie
Izby Rzem, o odbywaniu
praktyki rzemie,ślniczej. (k)

SłO-WilCh

Onegdaj w wydziale administracyjnym
starostwa grodzkiego w Ło{!zi odbyła się
roz.pra wa karna przeciwko trzem współ
wlaścicielom domu przy ul. Polnej 11, której jak donosimy na innem m:ejscu, gr~
zi zawalenie: :\foszkowi l\1orgensternowl.
~fendlo~; Malinber~owi i lckowi [\fajerowi Blumbergowi. Żydzi ci oskarżeni zostali o utrzymywanie domu w stanie antysanitarnym. Klatka schodowa wspomnianego domu znajdowała się w nie.slychanym brudzie. W stanie zupelnego zaniedbania znajdowały się również miejsca
ustc:powe. W rezultacie trzej niechlujni
:2;ydzi zostaH skazani po 3 mieeią.ce bezwzględnego areBztu.

*

W zagrodzie Ignasiaka w Budkowh~..
chwvcHa robotnicę 31-\etnią.
Antoninę Stu.szek. Kobieta ·zginęla zgnieciona przez wal ml{)ckarni

młockarnia

*

\Ve fabrvce Laude przy ul. Pomorskiej
75 wybuchi potar w skladzie smoły i
przybrał ogromne rozmiary.
grotąc
fabryce. Strat pożarna po kilku godzinach
pracy opanowała potar. Sklady zostały
doszczętnie
zn:szczone. Straty wynoszą
kilka tysi~cy złotych. Fabrykę uratowa110.

Zmiażdżona ręka.

1<0

zebratnia

*

'Ve wsi :'IIonica wybuchł pożar w za.grodzie WlłIlentego Gubały. O<,!,ieli rozszerzył się z błyskawiczną szybkością i wobec bliBkości zabudowań, oraz łatwopalno
ści budynków \V okresie trwającej suszy,
zniszczył mimo rozpaczliwej obrony mieszlmńców i straży okolicznych aż 16 za!!ród włościańskich, wyrządzając strat na.
sumę 100 tl-S. złotych. 18 rodzin poz0ł5ta
lo bez daehu nad glową.

*

W fabl'yce Hofma;na przy ul. Cegielnianej 81 wał z osnową przygniótł majstra
Jana GI'ubina, który doznał pęknięcia kl'ę
go.słupa. Tla.nnf'g"Q w i3tani" nieprzytomnym umieszczono I\" szpitalu.

*

31 l>ipc.a 1'. b. :'Ifa.jloch :'IHiIler (11 List·opada 9) zawiadomił policję, że podczas jego nieobeeności skradziono mu z mieszkania futra i hiżlI tcr,ię .W31'lOŚci 01,010 12 tS';;"
zl01ych. Dochodzenie wstalilo, że ;\JUller
symulQwał kra,dzież w celu uzy",kania od-szkodowao'ia z tytulu ubezpieczrnia od
kradzieżv na Zi tys. z 1'0 tych. Hzp('zy tlchoVlał u krewllych i zameldował o kmdzieży, by otrzymać oLl"zkodowania . Pomyc;ło
wegQ Żyda 0/';11 dzono w ~I i~zie.niu.

*

Odbyła sip, konfrreneja w inspektoracie
pracy' dla zawal'c'ia umowy i zakończenia
6trajku robotników brukar"kich. U&talono
warunki ulac na zli.!)O dzienni", lecz umowy nal'azie nie po-dpisnno. albowiem
bJ'Ukarze fach 0'.\ i domngall1 ,.;',: ochzko{\Qwania za eza,.; ~1J',liku j'o])"lnil;(.1Y T"t.nil'je nadz·ie;a, że hl:ukal'ze odrocz~ !lochod.zenie pretew,ji na okres późnieji3zy, i źe
w czwartek. 7. b. m., praca zosta,nie podjęta. Narazie strajk tTwa na{)aI.

*

tartaku \Vlady.slawa Lesia!ka we
stos ta.rcic zwaIil się na dwie
dziewczv:1.ki, córkę wlaściDiela tarta.ku 3letn!.ą KrYSlrnp, Le;:;ia'h i ('ól'k~ <sąsiada 4letnIą ~Iarjannę T\emp",ku,. Le.;siakównę
wydobyto ciężko I'anną i przewiez'iono clo
sZ'Pitala. Natomiaet Kempska poniosła
Amierć i wydob~ ju,t tylko z-vłokl.
\\1'

Wronika~h

-

_Numer 1.8Q.. -

Na.główkowe .słowo (tłusto) 15 groszy, każde
dalsze 1510\\0 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
t, w, z, a = kaide stanowi 1 slowo. Jedno ogło
szenia nie może przekraczać 100 słów, wtem
5

I

-;.

• :

_'~'. '

.

":.)

dnia. 8

~iel'pnia.

'; ,

1935 ~ . Sf~ońa '1 ..,

E
Znak oferty naprzy kład: z 118 924, n 2 745, d 1 700
. j t. d. = 1 slQwo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
Bię do godz. 10,30, w soboty i dni przed'Świa.
teczne przyjmuje się do godz. 10,15.

O_GŁOSZENIA DROBNE
Qgłoszenia wśród

nagłówkowych.

'~ .~ ::o . ...

ORĘDOWNlK, ezwą,rtek,

drobnych: 1.1aJQ.IrWY mll'metr 30 groszy.
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, J?e~p 2000. Malm- od, właśf!ic'el'ki dwunaści e lat.
.
~aprowadzony spn:edam. Oferty zl(}tych. S'kLd papferu, Po.znań. &k.i. Krot{ll"zyr.. Fl<>Tjańóika 3.
j. ęcie 18 W(l ...Tunel Warsza.
P I E " N § : : : J I Oredownik ' zd 28023
P6lwiejs,ka 35 .' , ' zd 28161)
za 28156
.
. fO~zna:A• .Aleje Marcink0l'Jd~
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26. SZTiY A POS.ADY"
..O I
. d 30 I" tlI
.
!?, oszema
o
s "'w
a D()SZU
Eryana i Schleehtera z płyt: -121;40 mu,zyka lekka. SztutlCart - kUJ.a('vC'b DW!łd' '!" tej. !'1lhrv~~
--'----'--=-'-'
. ..:.::::
-18.30 . fel~eton p. t .. .. W. mieścIe 21.25 muzyka kameralna. ' Bero- >hhczamv DO le11le,1 t.M<eCle] cenIP
.
.
S-!(}wll.ckieg~": 18.45 rec. fortepia' muenster '..,.. 21.10 wiecz6r ,Iudo.
' <lrohnv"b
·11J.....- - -...~IIII~~1IłI
. . Poszukuję
. ..
CzwĄrtek. · dnia S tlierpni.a. . no<Wy. S!!redyItsklego: 19.~5 .pro: Wy. )\Tiede6 - 19.10 · ~ .20.10 . m\1~
.
•
-pozY(lzkl .3 ~90 ..- na .hIPOtekę, lab
. . .
. "
gram: 19.15· plytv: 19.30 PleS!)) (tyka po'Pul:l.rna: '!0;50 oPOwiadanIe·Ogrodnlk • rybak
..
weksle na ~bJekt 35 Oqoó- Ufer- ~.ao .andY'CJ.a ~oran.na:.. 12.0li,~ wł<>skie z' ;Płyt: · ·20.QO ,pogadanka o 'Itldj.-aeh: ,.21.10' lI'. zSa.lzbul'Ju. kawa'ł.er ' Ia,t 26, przyjmm posadę
ty OrędOWnik. _.J2l~nan z!I 28 020 dZlenruk pol,ud nI!>WY·. _.12.11) ·k.<>!!· P. t. ~Sylwf'tk. Lnlm~We·,: ,J. ',J.',e~ P~ągą · - _11.05. lIJAl'!'lIe._ i POIIt,i. ogxyd,n:.I[r.ll:' W J,D'aJ!ltku.- gdzie. mo-I .
e~rt zespołu :ę:ahpl'- , .,\dIl!lllSlkl'E!J- p.. ; .2D.11I .. Serenada*hHti(}",i!;i~ wałcti ·.i t!l.n;g, a~ ·.1~i.ltI ·I!ll.lzyka le,k" .z.e _pr.oW!l0elc .lJOdow!e-. karm: .....
, ... _..J?Qży~zk" ,
.
Gr09S'r;tanD'\!eJ: 13.\10 ~hWil'kli- .dla wooóla :a-tid-ycji muziczill~: %2,05 ka: 15.00 ki>ncer1; utwor6w eha- Z~loszenla " Poznań-żAplkowo . .
,"'U:UUU~I"Ul"
posroku'e- . %{jOO z.ł ·warto~ · ~O'-' lrobieU ..13.oa. muzyka.., .j~30 'mu- sbor't~ -.' ;-. .
: ': , ..,' :,<' '_c' rakterntycznveh: '16.30 koncert Dlu!;• . ~ Prze~tny_._zd~.!...... {o'w·a,·m~~m
sLadoścl , 8000 hllsko. Pozna ma. I~yka le~ka. . 16.00, !!,o:,auanka
C
11: d I 8 ' "
l
salon<>wy~ 19.50 z Mor. OlStra Wy;
Lasek 105 a.
Sobieszkieg,o. Ry- , pr~.. ro!lmcza dl;a )iZI!!C I . p. :.~"- . .. • ~arte. . li. a , S1em~ a.
20.20 ' 'ludowa muzyka deta z
Przul'mę posadę
barczyk.
zd 2'1916 ' •. 8\et'Pleń na meble ·J ,Zleml : - , Udz - 1.3.30 . r6żne o-rkl€lStry B
..... 10 S l b '
'. R' ..:..c"
. .. :J
•
.'
. .
- '116..50 .;Oodzienny odcineK pr~Y" ludow,ę.z ó!yt; -15.16 przeg-Iad lI:iel- rna. .... z a 2l urll:1:!. ~·ro 45 POIIiO,cmkll frY~Jerskl!!go z .kartą
z
Pożyczki Narodowej .. Ga?,eelar ": 11.00 .~.?.I.a nas..z YChdO-.•W:,.· ; 18.3.0 40~ąd aeehacw .~wię,~ ~U~y;.::mż~1~~rs~~ł°'M:~., nachhim. ~rfel~!n~~z~oa~~~iE'klffFE'~r'kbr-'
obligacji p.:Jszu.kIIJe P07Jlań Po- le~nl;sk.1 u,zdr!>wF~k l 18.011. o to I 18.:111 . zyc\e utystyczne I kuJ- 20.45 audYCJa •. tlISola. Lipsk - d '~k y P g 11 d in 948 y
Q
.
znaM'ka 52, · m', 4.'
zd 2s 131 Jrelll2!ce l~ • . Felb~&1l1oSkdleg>() •. ~Ia- turalne Łod~I': ł 8 . 46 qtqzyk~ Szu- 20.45 .. Skok . do Islandii" slilcho- _0__. ; _ _ozn'l _z_
_. _ _
doskO',6ta I WSJ, - \'.y.g-·ł, 1'. MafJą~ be.rta z o\yt. 19.05 p1'Og-ram. 19.15 wi81k'o. 'Bukareszt - '20.15 wieczór
Drukarz
zecerug-ą, pot.r·tebI
I!S~PQ<Wl!k':'; ~8:~0 mmuta pO~ZJl. ply~y: 20.60 muzYkft,~op~ro:wa P 'ucr (6w',. 2.1.15 Koncert: Mediolan
.' •
_
na wieś. świaWler.s,ze .I1el.ieJ K'ru5~WS1!i!eJ: - cill;ęgo z 'pl)'"t ;22.00 SOllOrt. ..
. ~ .1~(h4O' .. LII Grariceola" op. Lu- mlo.d;\'. Z(loln:\', l>osz!lk.uJe posady.
maj. ·Piotronkio
18.15_ .. C.a!a POI ,slka ś~.~w:a.'.: .1S,SO
. "
I
alrli'ell:o i. :Dytek,tor s>ztuki" QP; ?4oze ~r').w8-dz ~ II'J'leJszą dr:lkar- P:..!2~~:!:.______z~dt.:21!,:!9!!73
.
..Doł>:ąd ' Jechać ·w ŚWleto . 1.$.43
(lnvartek._dll1a. ~ s.erpJlla. Mozarta. Wrocław _ 20.45 audy- mę. ł;;askllwf 2lgłC\qe<n18 K_ P k
.
-o ,
' Za
.
. ~uzyka w
Kucharka
• Londyt1!>!ue.'<'O' Torull -:- 13.30 P<l'pu!'8.·rne uwo- e-a wes.o/s' n.(}/) konkurs śpiewu. procki. Pleul'w. Marszewska
dłuld m",j tan}' MichaImy On- , 'O ktetu. Sq.tllre a; 19.311 :t;m clel1!l:' ry ork:iell1trowe z pl:vt: 18.30 POJl:a- iirófewiee'- 20.45 Judowa muzyzrl 2'8204
gotująca jak kucharz prasO'wad~rKj,.z domu Pawlak, nie od.po-' Ra&Oerp~Jl:iJ~~ka<\~litsual~..:.?s,e~~~o l (janka ks.ajoznawcza; 18.4a z o- ka Iia organach; !1.00 &łucho- Bona
wychowawczy'ni niem sztywnej. bielizny. pot'rz~b.
w1adam. Zygmu!it Onderka. Po· K , 'k dl
I
d!z"
••• k~ =... 1 per Verc1iegoo z p/y t: 19.05.pro-; wisko.
~.
na od 1 września na wieś. ŚW18znań. LUkaszewlCza. 2 3.
'>11\CI
1Th.~ lęZ~ l!O'1~dlę-J 'I ,gram: 19.15 p.lyty; 1-9.30 . PleŚnI
rllu.go!etnlą prak'yką · dobre 'Ul re-Idectwa pierwszorzedne listownie
zdg 28 044/5
-.'k 'Y es a ya,? ~J5a,; O'b zklęn - polskie w wy,k. Izy Roł~: 20.01)
Czwartek. dnia 8 sierpnia.
(prencjam .l'psmkujP pO~Bdy. - maj. Piotronki. p_ Chodzież.
• wldecrorn. ,
MU. 6"'/"
r, ą.zpl.liIlj recytacje z cyklu ..Teksty o PoOferty Kurler Pozn mg Zł) 620
zd 27 972
Żn!YJ.I,~
awneJ 1 w-w czesnęJ () = morZ'll i 8:utO'r60w llomorskich w Radio Parls - 20.45 k<>ncert
sld. 2.1.00 S. Rachmam.nowa. fragm. iIl .. Miedzymorza" Żerom- ()rk. na·rod<>wej. KoeniJ(8wuster·
K<>neert forte:;>!.anowy c-.m(llll w 8kiegoo· 22 Oli sPOO"t.
hausen - 12.00 muzyka poludnio~.
mleszankl, dropsy I śmietankowe
wyk. Jakóba
OT••
wa: 14.(}/)
rozIDaitOOci
muzyczne:
33 buraczanej
rkiestn
8ymf. Giomipla
P. R. z tow. dyr.
Czwartek.
dnia 8 slemnla.
16.00
mu,zyka
popularna
z OlI:Ngroszowe to vowar po:l:ądany i wyróżbudynkam' . l'l.<\en'srza·m'. blisko GrzeI\'Orza.Flte-lbe!Jra : 2 .30 Tęatr
P
6
T
du: 17.40 sonata g-duor Brahms.a.
niany przez klienta
Jaro('ina lrto zobal'zf k!Wi tamo \Y:yoorazm na:daJe słuchOWisko
ozna - 6.30 .and. DO!. z War- nasokrzyDeI' l fort.; 19_00 koncert
F b
14 000. olreba. Jaroc.u;' KI,lifl"k;p- p. t ...Na śląskiem podwónku"; szawy: _8.30 P\'o.<\'rant: 11.07 z War- ze Sztutll:artu: 20.10 z Frankfurtu
a ryka Cukrów St. Marecki, Poznań
go 2 '
ro 27 6?<! 22.00 wi-adO'lIlOOci s.POrtowe: 22.10 szawy .1 Krak()~'3.: ll1.30 muzyka 20.45 s.lllchowi$ko muzyczne. Mong 12550
..... mała ot!kiestra P. R. 'Pod drr. Z. !P?!udnl~wa z ip/yt: 15.15 prze<>:lac! tnla I Sztokholm - 20.00 koncert
•
GórzYńskiego
Ineldow;v; 15.25 z Warszawy I eh6f1u; Luksemburg - 20.10 kon·
M aszyny
•
Ka.towic: 18.30 dOlkąd jecha6 w cert p{)poutarny: Zl.20 recital f<>rdO' szycia najlepsze
!iwiet-o? 18:40 życie lmltura.1ne. tepianowy Miillera. Londynkrajowe i zagra'
8ipO'/eazne I a.rtyst~e Pozna- 20.30 u roClllY\S t y lroneert z E~steddniczne ~Iljtani!,!j po·
ma: •. 18.45 '1)j~se~lw'oakle ~ fod P.aviHol1 w wY'k. londyńskiej
leca FhglerskJ. · PoCzwartek. dnia 8 sIerpnia.
pJyt • .19:05 Pl'o.~ram. 19.15 plyty. O<r'k. symf. Kalnndborl! I Kopcnzn-" św Marcina
•
.'
19.30 ta.nce w htel'3.turze fortEm.: h
.". 00
k . I-"-k 21"~
23.......
żdg 26 91"'11
KatOWIce - 15.15 Ineł-da: 15.1'l 19.50 z "rarsz!bWY: 2\1.00 p()Jl:a- Rl(a -..... m:.ucZY . a "'" a: .....
oNV
wiadom. bież.: 15.20 życie arb- danka z "'rzes~ci Poznania P. t. duety wOtkal ntl. Oslo - 22.15 muO"
kamtlraln-a.
styczne I. k U·Ituralne śl lISk a: 1".....":.N.ihil
",owi sU! jore" O'. skarbnicy a;yka
18.45 koncert
(lrk. Budapeszt
miejskiej z -ukwartet smycz:kOWY oraz solo na baIwierskiej CZyI! Kasie Ch<>rych
MIe k o
świeże """borowe dominjalne do- wi<>!oneze!i z .płyt: . 18.15 .. CaŁa t w Pozna.niu w 16' i 17 wieku. : _ dzia1run solist~i: %1.%6 m'llzrka
starczru:i' po cenach niskich. _ P<>l.s.ka ~Ple}Va -. wlązanka ludo- 20.10 ze Lwowa.. W-ar6l2l1lwY I R;ą- cygadska: 2.2.40 muzyka OiPerowa
Oferty Oredownik zd 28 047
~Y'!!~ PI~n! ~lllIS'klch: .18.3~ ..Kt!- towic oraz Krakowa: 22.0li Wla- k1Yom~:~~~~. ~3t'°r~W:3!crm;:
..;;~~.~::"' "
kie-,kl śJllsk1e : 18.45 p1em'l ,r osy]- domości sport.; 22.15 tr.3.i1IS. u; zyczne. SztntJtart _ 19.ot mnzy" . SPkrzedam11/
,. ~rJYf l!łl&: ;~f:~r~~~; ~~~ W.wszawl'.
ka dęta: :W.I0 słuchowisko: 21.00
d om ""?lles21 liniOWY
~ _m •. !'Oll ciniell:'O: 20.00
dokad jechać w
we.soly wieczór mUlZyczny z BereZ ogro-dem bez dł.!lg'l" P<J.bled'Z.lska świeto: 21.30 s1uchowiJsko teatr,u
lina. 'Vieden - 20.00 m1Wyka
zd 28233 wyobraźni p. t. ..Na ślą<;,kim
j&Q:zOowa: 20.46 muzyka baletO'ul. POZflanskll la.
d ó ku" 22.oó J kaln
..do
wa i o<oerowa: 22.10 muzyka
Lustra
PO
r:
() -. e wla om.
środa. dnia 7 sierpnia.
deta; 12.M wesoła a'l1dycja letnia
sp<>r •
z muzyka l śpiewem oraz racykry'S1lł:al~".
Mwe fr~jerskie
Czwartek. dnia 8 sierpnia. ,
Radło Parła - 22.05 muzyka tac.irumi: 15.(}/) koncert sa,lcmowy:
Kraków _ 13.05 arje w wyk. toneeczna. Koenl,swl;lsterhausen 16.30-17.00 muzyr!ta dęta: 19.2li
s'!Fze.dam za pól. ceny I dwa
1:o en y !jo suszen:a włos6w. Mar- słynnych śpiewaczek z płyt; 15.30 12.00 muzyka lekka: 14.00 roz,m·ai- kOllcert orki,estry: 20.40 pieśni 1'11C.UlI 68. Pozna1l.
zd 28 258 .mu.zYlka lekka z plyt: 18.30 dokąd tości muzyczne :1D.(}/) koncet eh6- dl>we; 21.40 recital skrZYPCOWY
jęchać w "wieto? 18.40 wiadom. ru; 16.00 koncert popołudni<>wy z Cerven.kowej. Rzym 20.40 Dom rodzaj wilU
blM.; 18.45 muzyka amerykatl- Q>'l'rodu: 18.00 pieśni niemieckie: .. Fa.niulJa" ()P. PareHiego. Kon9wobud()~ ary
c,grodem. cena ska z płyt: 19.30 muzy,ka lek.k~ z 19.00 muzyka lekka z Frankfurtu; lonia - 20.110 wiecz6r muzyki O'6500 ZIIotych •. wpłaty !iOOO. BłllCb. płyt; 20.00 feUeton p. t ...O tem 20.15 audycja pań~twowa: 20.46 perowej. Monachium 23.10
P_ozna1l. AleJe Ma:clDkt>wsklego! ja.k &zezury łado<we stają sie ma- muzyka wo.i.§..kowa: 24.45 rec. for- rOC1imaiOOści m\llZyozne ze Szwabji.
la.
zd 27 822 , rY1lanzam.i": 22.00 rewrtaż: 22.05 tepianowy Hansena. MotaIa i Lipsk - 20.10 muzyka taneczna
Nasze dziecL
· lw.arczek
wiadom. SIT) ort.
•
Sztokholm - 19.30 muzyka papu- z Hamhurga. MedjoIan - 20.40
Fo
larna. Kalundl)orlt i Kopenha/la .. ArJesian.ka" OP. Blzeta. BuJta'
.~ D,)brze, ~e wracasz, tatusiu. bo 'co dopiero miałem
4QO m6r" za bCb"c'n tlo sprzedania
Czwartek. dnIa 8 Sierpnia.
20.30 do 00 muzyka taneczna. - reszt - 20.15 .. Tooca" 00. Pucci- małą
t
. ż
wpłaty 2000 ZlI. MalińSkj. KrotoLwów - 13.05 muzyka z plyt; Budapeszt - 19.00 piooni wlo- nieg-o. Wroclaw _ 20.10 słuchorozpraw~ z wOJł\' oną.
(Rlre - Paryż). S. F.
szyn, Florjaruska 3.
zd 28171 15.30 piosenJri w wyk. chóru skie; 19.35 dramat; 20.2G płyty: wisko.

P-oszukuj,
4 000
6000 zł na pierwszą hi·
poteke na kamienicę piętrowa wa rtoś~ obecna 20 (JOO zł. Oferty
OrędOwnik. Poznali zd 21388
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Humor zagraniczny

t
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Co futro - to

I

Edmund

Ry~hter

= co palto = to

Edmund Rychter = co ubranie = to Edmund R7chter,

miesiąc -sierpiętl 1935 roku włĄcznie ksiąikowl'~O' dodatku p<>~ie
PT.Z e d p 1l af a .na
ściow.ego, w Poznaniu w ekspedycji zł 1,95. w agencjach zł 2.20. z od2.20". na prowinc'jj na IlQc:btach
z odnosze·
no'szeniem 'do domu
zł

już

niem lio domu kwsrtalnie 7.01. miesięcznie 2.34.. p(}d opaską' mjilsJęczni .. w PO!$C'e Ifł 5,00.
w inn)'ch krajach zł 5.00_ Przy 7-miu wydaniach tygooniowo koSztuje .,o.rEldownik" miesięcz
nie 2..3'5 zł bez odnoszenia do domu. W ra:zie wypadkllw spowotlowanyc!l ailll wyhZII. prZE'szk6d
\II znkładz i e. strailt6w i t. p. wydawni~twO' nie o-dP'Owiarla za dostarczenIe' pisma. a · abonenci .
nie mają prawa t1omogania się niedostarCWllycb numer6w lub Qdszkodowania..
. .

Poznań. 06trów Wielkop.

'Og'łOSZenlo -a

na stronie 8-ła~owej 15 gr. 'na stronll' 4-!.amoweJ prży ko-ńl)u tekstu
reoaltryjnego 311 gr. lia stronle ·czwartej 50 gr, l1a slronie lirugieJ 60 gr.
wiadolllościarui polocznl'lIIi 100 gr od 'l-!RUlowegO : miliUletra
Ogłoszenia skomplikowane z ż8strzt'żenlem miej.ca od ' IJ'J-"zrzeg6łm>go wypadku' i!O%" nat!wylikl· ·
Drobn!!' ogłQ~zen.i8 (OlljWY7,ej 100 słów w t.em 5 nagłówkowych) słowo nagłówkowe (tłustei
13.l1r. katde dal!\z~L!llow:o 10 gr:. Og.ło;!zeJua do bież>1C'ego W)'llania przyjr~u.jemy .du I!'oc!ziny
·lO.aO.- a do \\ydnń n,ledZlel!l'y('b I śWląteczllych do gotlz IG,lil. rano_ Za r(\znlcę Ul ~dz;y ze"ta.
wem a wysokośelą Oł:IOS,'!ll'nJll. powstalą"wskutek m:HrycowanJlI. V>'ydnwnictwo nie odpuwiada.
::--=---:--::~'.",,_ .

. 'Przed ,

Redaktor odpowiedzialny . Andrzej Trella . II Poznania. - Za "llZystkie .w!adomMcl l artykuły Il. m. Łodz! - odtio~!.lIdjl Leon ~rell!ł,·. t.6d·~ .:rl<>trkowska . Ul. .,.. Za. ogl08zut.1a 1 reklam,
odpowiada administracja ' w o;!()bie:p. ,Ą.ntoniego Le~niewicza: w Poznaniu. -, Nięza.m,6wionycb rękopis6w redakcja nie z\Vra~a.
.
i liwiąt uroczystych,
data na doień nashuiny.· " .:. . . .
" .
. : .. , . . '.:
Wyr)awftiClwo
Polska S. A, -w. Poznaniu, św. ' Marcło·10.
Wycnodzi
eodzicnnie z wYjątkiem nied~iel
,
.
. '"
_
.
. 'Oru'karnia
, ,'

,

, ; "

,

Telefony: U-~l, ,14-7V, 33-07, 35-24, 35-25, J:O.72- .w , ni~dzielę, - świ~ta 'f.. PÓ~~,.JIL ··wlec:żoNfu tyl~o 40.-72."- P. K; 0, PQznań nł'. 200-149. ' . -.
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~tl'Ona 8

"Orędownik" Wpustelni

OR~DOWNII(. ezwart.ti, dnfa 8 sierpnia 1935

Q

-

Numer lSe

J

Braci Albertynów

Orle gniazdo w atrac
ZJed·neJ strony skoc'mla narcIarska, z drugiej pustelnia - Sleroły I ,,(Jzlecl ulicy" znalazły przysłal1 . . .,;
"Orędownik" dotarł i tutaj - Wkrólestwie prostoty i skromnQścl- Słudzy nalubois.zych jedzą siedząc

na

podłodze

- "Centralne ogrzewanie" wpustelnl- Niedaleko piętrzą się Tatry:

wspaniałe.

słoneczne,

o'gromne,

mi. (Jak wiadomo zalton ten założony
został dla o.pieki nad żebrakami i nędzarzami).
.

Z a k o p a n e, 8 sierpnia.
Na po.łudniowym zbo.czu "Krokwi"
śród świerkowych lasów, jakby ukrytą. przed okiem "międzynarodo.wej" ...
gawiedzi - coraz liczniej atakującej
nasze Tatry, stoi wzniesio.na ręką Bra,..
ci Albertynów, skromna drewniana, a
jednak urocza pusteinia.
Wo.lą "Świętego.", jąk tu nazywają
Br. Alberta - zo.stała wzniesio.na w roku 1901 po o.ddani.u dawnej pustelni
na !{alałówkach sio.strom Albertytlko.m. Odtąd służy za do.m wypoczynko.wy · dla Braci z innych zakładów aJbertyńskich o.raz księży, a nieraz wybitnych osób z świata arysto.kracji,
którzy tu szukają zdrowia ciała i ducha.

Od czego pomysłowość 'l
Refektarz ogrzewany jednym piecykiem ma jeszcze za zadanie ogrzać
w zimie po.ło.żone nad nim celki braci,
w tym celu każda celka wielko
140/240 m. niziutka, zbita z marnych
desek, ma w podłodze otwór, którym
dostaje się ciepło z refektarza.
Za całe urzę.dzenie skromniutkiM
cel braci służy wąska prycza, oraz
przytwierdzona do. . ściany półka - I;).
o.zdobą:
obrazek
Częstocho.wskiej
i krzyżyk drewniany.
Z czcią zbliżamy się do ceU, którą.
zamieszkiwał

"święty",

troszeczkę

od zwyczajnej, dla braci, z
Zdrowie dla cia.ła j ' ducha
tym samym urządzeniem, obecnie zajPo.zatem stale przebywa tu do. 80
muje ją Brat Starszy jako przełożony
chło.PcÓW z zakładów rozrzuconych po
pustelni. '
całej Polsce gdzie uczę. się ro.zmaiPoko.je go.ścinne równie skromne,
tych rzemio.sł. Jeżeli się zważy, że są
tylko o.bszerniejsze: Gości tu nigdy nie
Bra'cia Albertyni z grupą wychowanków i własną orkiestrą,.
to siero.ty i opuszczone "dzieci ulicy",
brak. Zajeżdżają jak słyszę tylko wyktóre w zakładach . znajdują o.piekę widzi się do.niosło.ść akcji wychow Br. artykuły jego. są. przedmio.tem dysku- bitni dostojnicy, bawi tu obecnie np.
i wykształcenie zawodo.we, to czuje Albertynów dla spo.łeczeństwa.
sji - uprzejmi Bracia po.kazują i ob- ks. biskup Ro.spend. Zwiedzamy jesię mimowolną wdzięczność dla szlajaśniają wewnętrzne życie pustelni.
szcze zabudowania go.spodarcze, ogród
Znają "Orędownika"
chetnych wycho.wawców - patrząc zaś
Królestwo. prostoty - takby trzeba i wzorową kuchnię, wstępujemy do
.na te karne drużyny, ubranych w
Po przedstawieniu i wstępnej ro.z- nazwać pustelnię o.glądając tchnące kaplicy, gdzie właśnie gromadzą. się
mundutki S. W. maszeruję.cych w takt mo.wie Po.dczas której o.kazuje się, że jakimś nieziemskim duchem urządze bracia i chłopcy na. nieszpory.
muzyki własnej, świetnej - orkiestry, "Orędo.wnik" i tu jest znany i niera~ nia pustelni. Nic dziwnego - wszak to.
.Jest j boisko sportowe
"święty" naślado.wcą "Biedaka z Asyżu" Brat Albert sam urządzał i wykoPrzez jedyne w Polsce boisko spornywal każdą 11iemal rzecz w pustelni. towa położone na tei wYsokości, zdą.ża.Symbo.lem pro.sto.ty są stoły w re- my na śliczny placyk, skąd rozlega się
fekta.rzu, służącym braci.om za jadal- niezrównany widok na panoramę Tatr
nie, - wysokie na •.. 40 cm. - Bracia z kapami: Magury, Król. Jadwigi, Goposilając się z gJinianych naczyń, sie- ryczkowQ. i Kasprowym na czele, skąd
dzą na podło.dze. Tak każe reguła, kt6-1 z żalem opuszczamy tę miłą. pustelnię.
rej wyznawcy są. sługami naj uboższy1. S.
większa

I

Wido'k z "Krokwi" na okoli~ t)ustelni Br aci AI~ertynów. Na praw'o kapliczka., zna}
diują,ca. s.ię 1J. 6tóp ..,Krokwi" na t. '/JW. K:tlat6wce, na lewo Ks. ~.ęf8Jl l{ll'ól ;K. M.. po-
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VO'rtl przy zbie~ ulic PcliIlej i Pół.no<-"llej v. Łodzi ~ozi

zawaleniem

się:

Na

zdjęciu:

od góry - na frontowej <ścianie domu 'Wi doczne niepo-koja.ae ry.:;'!; ni2ej - kianlL
domu Jllzy ul. Polnej lJ. • wjdoc.zJl4 6Z p&l'1;L. <Pa.ł.re wVkuł W~\VaJ. ;J.l!meru).

