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Zrękowiny

Narodowa 'straż w·Wilnie

Z "dni gór".

Zana.d placówki Stronnictwa N,arodowego w Wilnie śródmieście, we środku (w mun.
dun.e) kierownik' P: Stanisław' Gołęb6kL ,

grupę spiską,

g6ralskie w Zakopanem

Wieczornica na stadjonie w Zakopa>nem. "Zrękowiny" odegrane przez
której piękr.e tańce., śpie wy i świetne produkcje sceniczne były
przyjmowane owacyjnie.

Zacięte walki poUcji z komuni~tami 'trwały' prżeż cah, nloe - Zdobywanie dzielnley
ro'batniCIej 'kilka godżln - 5 osób zabitych i przeszłó 200 'rannych

I

P a ryt. (Tel. wł.) TuloD był' POj gorzała prawdziwa walka uliczna. Z trwało kilka. godzin. Do ' pomocy odDownie Widowni, krwawych rozru- okien i dachówpoczęłypada.ć na od- działom policyjnym wezwano wojska..
chów, które , ewemi . rozmiarami i' o- działy gwardji kamienie, szkło. sprzęty Z policj, współdziałały w akcji dwa
strości, znacznie przewyższyły do- Ludność poczęła ustawiać wzdłuż ulibataljony strzelców senegalskich i
tych czasowo wypadki, jakie miały cy barykady, ażeby przeszkodzić w u- kampanja. strzelców morskich.
miejsce w dnia.ch ostatnich w Tulonie suwaniu oddziałów: Walka toczyła
Jak donosi prasa, podczas roZMli Breście. Mniejwięcej od godz. 7 wie- się w ciemnościach, bowiem rewolu- chów w Tulonie zabito 5 osób i przeczorem do god.z. ił rano miasto było te- cjoniści , zniszczyli wszystkie latarnie. szło 200 raniono.
renem prawdziwej walki rewolucyjnej.
Zdobywanie dzielnicy robotniczej
P a ryż. (Tel. wl.) Socjalistyczny
Ulice znajdowa.ły się pod obstrzałem
ognia rewolwerowego i karabinowego.
Przy zdlJobywaniu ogrodu miejskiego, gdzie schroniły się liczne grupy
manifestantów, policja napotkała na.
zdecydowany opór. Rozruchy przybrały najbardziej krwawy charakter
13 osób 41ostalo :m.bUyc h, 26 ci~ko rannych
około godz. 9 wieczorem, gdy wład7.e
S e u l. (PAT.) W pobliżu miejsco-I pracujących przy naprawie toru. 13-tu
bezpieczeństwa,. rozpraszając manifestantów, wkroczyły na teren starego wości Tukufu w Korei pociąg pasażer- robotników zostało zabitych na miejmiasta. w dzielnicy robotniczej. Roz- ~ wpadł na grqP~ 100 robotników, sc~ & 26 odniosło rany.

I

Pociąg wpadł na

łody

12 sierpnia 1935

100 ludzi

d'Limmik "PopuJarire" donosi, te wła.
dze francuskie skonfiskowały tygodnik
tiImowy, w którym były również sceny z ostatnich zajść i rozruchów w porcie w Bresci~.
W piątek zmarł w szpitalu jeden z
ąiężko ranionyćh podczas ostatnich
' rozruchów w Breście. Jest to d'r uga
ofiara smierteln& rozruchów w Breście: Pogrzeb obu ofiar odbędzie się
, w ', niedziel'ę. Policja przedsięwzięła odpowiednie środki ostrożności. 7.akazując demonstracyj i pochodów.

HistorvEzna Sparta
płonie

wł.) Według doni&otrzymanych tutaj z miasta
Sparta, wybuchł tam pożar, który w
krótkim czasie Objął całą. dzielnicę
miasta. ' Dotychczas spłonęło jedno
przedmieście.
Celem zlokalizowania.
pożaru wydane zostało zarządzenie zerwania szeregu domów. Na miejsce
pożaru 'wyslano nawet z dalSZYCh oko-.
lic straże pożarne oraz wojsko.

A t e n y. (Tel.

sień,

grabarzy i pasożytów Po ski

zza kulis handlu. ',żydowskiego i jego konkuren[ji z Polakami

Ł

knopfa, magazyniera, który uprawial szwank, nie rnaJę.c Odpowiedniego Ja,..
manipulacje na wyraźne zlecenie
bezpieezenia.
wiadomość o rewizjach skarbowych, go zwierzchnika.. Manipulacje te. miały
Interesy firmy Wbole Worthe proprzeprowadzonych w żydówskich uo- ~na cel'1;I zrpniejszenie 'P<Idatku dooho- wadzi obecnie jeden z aresztowanych
mach towarowych "Whole Worth" na , dowego. i om:otowego.
prokurent6w w ten sposób, ii codzienGórnym ŚląskU przyczem macki tej 30W ten sposób ukomczone zost.a.ły nie odbywa drogę z więzienia do biura
fery dotarły aż ,d o Łodzi. W tokuty-ch wstępne~dochodzenia w sprawie nadu- w towarzystWie posterunkowych i tam
rewizyj wyI{ryte zostały wielkie nadu- żyć w 'od'd2'iale chorzowskim firmy dokonuje niezbędnych czyDnoścL
.życifl. podatkowe i iIllle oszuka.ńrze . Wbale' Worthe. ~ta dochodzeń'; skieW ,ten spasób ~n.0\vu po raz nie~iamaChinacje. ~a czem' one pol~g&ły'l J rowano ' do'prokuratury ' sądu okr~ domo już który., zdemaskowana zostajej
Jak donosi prasa, rewizja w Chorzowie wego. Kapitał 7.akladawy firmy Whole w oczach publiczności "taJemnica",
ustaliła bardzo cieKawy szczegÓł Oto ,Worthe', która ' je~t sPółką 8.kcyjn,\wy- zdolności
konkurencyjnej
handlu•.
w numerowan~ch stoi~kach , zn~jdowa,.. nosi 500.000 ' zł. Jak słychać, z kwot)" tej , prz~~y~u i rze~a' :tYdowskiego. ~k
ły się dwa stOIska mer'l\łmerOWane, z ! ( łOO.OOO ,: zł , zostało wycora.~,yoJt przez za.bo1c~a , dla.przeds.lęblarc&w pol&klCh
których towar nie przechOdZIł przez głównego akcjonarjusza fi.r.my." Iza.aka. i tak ' niebezpieczna:,dla życia gOSPodar-1
ksiQgi, a wpływy z utargów dziennych Cymbera" który wyjeChał do Amen'ki. ' ki Polski.
inkasow,arye '-były wp'rost 'Przez Abraha,., W ten , !})Osób interesy licz'!ych. -do- ,
Prosty człowiek z ' ulicy zachodził w
ma Cymber.a. z pOIrGq l&llkJ& Fi..... ' sławc6w
I08taIJ. 1PJ8ła'triOlM. , Da, głowo. dJaaeso kołnierzyk. krawat,
'W tych

ó d ź, dnia 26 lipca..

S'We-1

dn~ach prasa przyniosła

I

kalesony czy papier listowy moma nabyć w sklepach "Whole Worth" o kiIka groszy taniej niż w sklepach chrześcijańskich. A prasa żydowska kładła.
mu' nieustannie w uszy:
"WidziSz człowieku. na temlJolega
ten ' cały ' ,.endecki" antysemityzm. Katą ci nienaWidzić Żid'ów i unikać sklep6'w źydó~sli}ch,' tio chcą. się twojeml
'cifŹlćo zapracowane'mł groszami zbogacić I , Żyd ' sprzedaje taniej,' kontentuje
małym zarobkiem abyś ty nłógł
oszczędzać. To się nie Podoba "em!eckim", sklepikarzom. bo 'przeszkadza im
to obdzłerać ' cłetiie ze skóry".
Na szczęście' coraz mn,jej jest naiwnych Polaków, którzy wie1\.zą. w takie
podszepty, ale od czaeu..d.o czasu trafi

si,

SfroZl~ !
się jeszcze jeden i drugi, który w ży
dowskie łgarstwo uwierzy.
Rewizje skarbowe, przeprowadzone
w sklepach "Whole Worth" daj/ł
prawdziwQ odpowiedź na pytanie o powód ta~szych cen w sklepach łydow
skich. Zyd jest nieskończenie bardziej
zachłanny na zarobek niż Polak, Niemiec, Szwed, Francuz. Podobno tylko
Grecy, i to specjalnie Grecy lewańtyń
sey, dorównUją. Żydom w chciwości i
zachłanności na cudzy grosz. Gdyby
nie było u nas handlu chrześcijańskie
go, Żydzi bez litości zdzieraliby skórę
z naszej ludności, soląc ceny, jak by
im się tylko podobało. Ale obok żydow
skiego, mamy dość dobrze rozwinięty
handel chrześcijański i Żyd nie może
brać cen wyższych niż biorą. sklepy
nieżydowskie, prowadzone przez ludzi
solidnych,
brzydzących się
zd~ier
stwem. Tego Żydowi jest mało, a ponadto konkurencja Chrześcijańska jest
dlań solę. w oku, któreJ za wszelką. C~
nę chciałby się pozbyć. T~rlko że z wła.
snej kieszeni ceny tej nie chce mu siV
płaci~. 'V chciwości swoje.i Żyd chce,
aby i zysk jego nie został uszczuplony.
i aby konlwrencja chrżeścijailska zo-

= ORnOO\VNII{. ponie({rla1eI, ant. J! sierpnia lOS5 ~ Nu~-er.m-, ,
ŁÓdzkiep*,

stała. utrącona.

Trzeba' przyznać, że sprytnie ię do
tego zabiera. ,Jeżeli kupiec polski
sprzedaje koszulę za 6 zlot ch, kontehtujQc się bardzo kronll\ym zarobkiem, to Żyd .przp.daje ją o 50 groszy
taniej. ZarobE'k, jaki przy tej cenie osIąga, jest tak małJT , ze nie pozwolłłby
Diu na utrzymanie :,;klepu. To tez Żyd
ani mYHIi kontento\ ' a,ć się tal im zarobkiem. Są Jeszcze inne spo oby powię
kszenia. go a jak wiadomo - tal.
mud jest bardzo liberalny dla kupc6w
l sumienia ich zbytnio nie krępuje.
Przedewszy 'Udem więc ŻYd stara.
się jakna.jbardziej zmniejszyć swojo
wydatki, połączone z utrzymaniem
sklepu. Najważniejszę. pozycję w tych
wydatkach stanowię. płace pracowników sklepowych.
Polak, jak wogól każdy chrzc'cIjanin, gdy prz jmuje pracownika, poczuwa liQ do moralnego obowlQzku
wyznaczenia mu takiego wynagrodzenia, by mógł wyżyć. przynajmniej
bardzo skromnie. Przeciętny przedsi~biorca chrzl3ścijal'lski nie zniósłby myśli, że pracownik jego z otrzymywanego zarobku nie jest w stanie zaspokoić
nawet najprymitnvniejszych potJ·zch.
Żyd pod tym względem uie ma żaunych skrupułów ani wYrzutów sumienia.
Jak czytaliśmy w gazetach lódzkich, które informacje te czerpały z ub.e zpieczalni społecznej, firma "Whole
Worth" płaciła zatrudnionym u siebie
pannom sklepowym. po 10 do 12 zło·
łych tygodniowo, za 8 godzin pracy
lzleń w dzień. Mamy dane, it niektóre ze sklepowych otrzymują od 4 do 6
zł tygodniowo. 2:ydowscy dyrektorzy
tej firmy wiedzą chyba, że za 10 złotyeh tygodniowo nie jest możliwe wyżywić ię i ubrać sprzedawczyni, która
nie może do pracy przychodzić w
chustce, połatanej sukience, bez przyzwoitego obuwia. Ba, nawet żądają Oli
niej, aby schludnie i czysto się prezen·
towała. Ale nie boli ich głowa o to,
skąd sprzedawczyni ma na to brać.
Niech siQ urądza, jak chce!
Oszczędności na płacach personelu,
któl'e w dużej mierze wyrównUją ubY-1
tek dochodów, spowodowany tań zemi
cenami, nie wystaretają jednak żydowskiemu przedsl~biorcy. On musi zara·

Ja.k pą.n n1~'sz1i - ~pali sze, cz y Sze nie spali ,
Co Sza niema. spalić? Muszy sie spalie - za dwa mieszĄce ma u m~te
wykupić wekslel
-

bla6 znacznie wlQCej niż kuplec chne·
Oszukuje więc po kolei
wszystkich, którzy z nim mają do cr;y~
nielUa. Oszukuje swoich 'Uostawców,
nie płacąc im regUlarnie, OSZUkuje ubezpieczalni" nie płacąc składek i nie
zgłaszając pracowników do
ubezpieozenia, a pl'zedewszystkiem . oszukuje
Skarb pa:Dstwa Pł'ZY wszy tkich podatkaoh.
ścijański.

Po 'więcił 50 groszy na to by odol,·
gnQć publlcznoś~ od sklepu chrztłcl.
jańskiego ale nie pOŚWięcił ich z wła

snej kieszeni, lecz wydarł je 8wollll
pracownikom, ukradł fe skarbowi
państwa, ubezpieczalni l
swoim do·
stawcom.
..
h
To, co "ekonomiści żydow c m6wią. o "racjonalizacji", dgi~l której
kupcy żydowscy lepiej i taniej mogą

Agitacia wyborcza na ruinach zamku

Przy ploJlC{Cllln stosip pOllniesiono apcl tło zebl an!/cl,; abu
glosowali ... _ Obecni 'tv odpow iedzE IW apel ł·oz€s.di się do
t[om,ów

zaspakajAł potrzeby publiczności nii
kupcy chrześcijwcy. to jest ordynarna miStyfikacja, obliczona na naiwnych. Racjonalizacja łydoWSka to nic
innego lak wyzyskiwanie pracownik6w
I okradanie skarbu państwa, zakła
dów ubezpieczeniowych i dostawców.
Polak, który kupuje mydełko w.Ży
dowskim sklepie dlatego, że tam ]e~t
ono o 10 groszy tańsze niż w ~kleple
chrZeścijańskim, powinien pamIętać o
tem, że bierze udzial w całym szeregu
r6tDych niegodziwoścL Bo t~ch ~O gro~
szy, które darował mu kUPlec zydowski, sprzedając mu taniej 'mydełko, od~
bija on sobie na skarbie państwa, . na
pracownikaeh lub ~ ubezpi~cza.lm. I
w rezultaeie Polak metylko, ze me zaoszczędził 10 groszy, lecz stracił dal~'
ko więcej, gdyż on będzie musiał
wkońcu płaci6 za oszustwa łydowskie
Państwo,
okradane systematycznie
przez 2:ydów, podwyższy podaŁ.ki !ul?
naznaczy nowe i Polacy będą. mU'Sleh
je płaci~, Ubezpieczalnie zmniejszą.
świadczenia lub podniosą. składki i
znowu polski robotnik na tem ucierpi;
dostawcy Żydów, poniosłszy straty,
zmuszeni będą. ograniczyć pracę w
swoich fabrykach i warsztatach i zn~
wu polski robotnik zapłaCi za to swoim
zarobkiem. Zaprawd" lepiej zaplaclć
nie 10, ale 20 l 30 g~oszy Więcej w sklepie chrześcijańskim, kt6rv llczcllrie
wypełnia swoje obowl~ wobec ludzi
i państwa, gdy! wtedy ma si. sp kotw
ne s1i.mlenle, że postępowaniem awolem
nie wyrądza si, szkody Interesom c' 'lego narodu 1 pmstwa, aniżeli liczyć
na oszukańczy marny ochłap żydowski.
Polak, który wstępuje do żydow
skiego sklepu, powinien to sobie uświadomić, a wtedy 'zapewne zawróci
z drogi, aby mimowoli nie 'stać się
współwinn.vm 'oszustw t1dowskich.

-

Wedłul{

oblegajl\cycli

pogłosek.

nowy

katolicki bi kup B rlina Preyslng obejmuJe swóJ urząd dopiero z początkiem wrze~nia.. Jak wiadomo, bIskup Preyslng pnyjf:ty był niedawno przex Ojca awiętego~
KieroV\.-'llicy
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włoskiego pisma
iredentY'
w S1:wajcarji w kantonie Tessin
p. t. "Adu]a" Contempi i Colombi zostaJi
styc~nego

niepodległość, dali nową konstytucję,
przeprowadzili reformę szkolnictwa, aresztowani pod zarzutem szpiegostwa i
stracyjl1Y ob~hQd .21 l~oczni~~; - wJ~Il1ar~ a te.raz realiZUją. nową. ordynację wy..;. zdrady stanu.
,'~-.
szu kadl·ówek. Byłoby ,'...szystko , w JXl- bol'czą. Że nalei.y ufa.ć tym. eo._rozpo- W najblitszyeh dniach.. Ja'k ~donosl p't8.~
rządku, gdyb)' oz tą owacją nie było
częli .walkę w 19H ·r. na dwóch odcinkTÓl r..amierza zwolać rad~ 'kozwiązane co: innego - wybory.
kach: jedna z przemocą rooski wską sa włoska,
Mówi się o dacie 13 sierpnia.. Rada
O godz. 21.30 na ruinach historycz- zakOllctyła siQ zwycięstweln, a druga ronną.
koronna nie była 'twolywa.na od IIzeregu
nego zamku dawnych książąt na Si e- z niewiarą narodu w ideę i twórczą lat..
radzu zapłon~l~r pochodnie, rozpalono pracę tych zwycięzców dotłJ.d trwa itd.
ognisko, wciągnięto na maszt flagi: itd ....
Jedno !.llism francuskich donoei z Lonpaństwową i strzelecką. Publićzności
Tyły pierścienia słuchaczy wkoło dynu, iż wcześniej czy później dojdzie do
wzgl~dnie mało, pl'ze\\:ażnie dzieci, nie ogniska zgromadzonych zaczęły się dyskusji pOmiędzy pańBtwami euro~j
brak też było synów Izraela.
przerzedzać, snadź od tej mowy uszy skiemi, licząc wtem iemcy, nad sprawą
Program uroczystościowy rozpoczął słuchaczom pocierpły. Zachmurzyło nowego podziału kOł{).t'lji. Według obiegap. Biernik, odczytując rozka.z 'komen- się też niebo, powioną! wiatr od zacho- jących pogłosek, Mozambik miallby przydanta kadrówek, oddz. strzelecki spre- du, płomień ogniska poszedł dołem, pa§.ć Włochom. Angola zaś Niemcom.
zentował broll; następnie odczytano
mówca przerwał orację. Oklasku ani
Minister Beck w cZa6ie swego pobytu
apel poległych, orkiestra straży pożar- jednego. Pokrótce opustoszało zam- w Finlandji zlożył ca.ły szereg wizyt ofinej odegrała hymn narodowy.
czysko, pogrążyło się znowu w cichy cjalnych, oraz weźmie udział w wycieczce
Dotąd było wszystko bez zarzutu. sen i zadumę, jak i jego pobliscy sQ.sie- morskiej jachtem wzdłut wybrzeży chiliNaraz stanął przy ognisku "sanacyjny" dzi w grodzie.
skich.
orator i zaczął okolicznościowe przeI znów jak wczoraj, tak bez zmian
mówienie, nadając całemu obchodowi i dziś w mieście ta. sama szarzyzna
Prezydent Roos&velt uważa nowo-uzgoła inne oblicze.
dnia, cisza i milczenie.
chwahmą ustawę o ubezpieczeniach spoMówca przywiódł przed oczy zgroNie myślą tu o wyborach, lecz każ- łecznych za najdonioślejezy akt wykonamadzonych urny wyborcze i nawoły- dy o swej doli i troskach ' życiowych. nia swego programu. Ustawa ta ,pociągnie
za śobą nowe podatki, które wynoszą 10
wał do obowiązku głosowania na wy- A "sanacja" pOdejmUje śyzyfowy trud
proc. rocznie od 3 miljardów dolarów. Suznaczonych kandydatów, jako pocho- przewracania prawdy do góry nogami. my
te będą, wypIs cane na zasiłki dla bezdzących z ramienia tych, co wywalczyli
robotnyCh i star<lów.
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S i e r a d z, 10 sie.r pllia
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Kot ma również zastosowanie róż. szkaniu kilka papug: ich semickie
norakie. Kabalarce dodaje, gdy jest dzioby odwracają uwag~ aryjskich
czarny jak kawa, z której fusów się gości od wybujałych nosów gospod~
wróży tajemniczości; kabała z korzy!
tem . kosztuje o trzydzieści groszy wię
Do zwierzQ.t domowych należą Jecej, niż zwykła. - Kot może pozatem
szcze złote rybki i - pająki. Pająk
Służyć do polowania na myszy - o 'ile
przyp.adkiem w danem mieszkaniu tworzy coś w rodzaju domQwej wymysz nie należy do zwierząt domo- roczni delfickiej i, zależnie od pory,
wych. Myszy hoduje się na biało. Czy- w której się pokaże, wróży "chagrin"
- ,,bonheure" - itp.
nią to starsze panny, lub pijaki.
Nie będę tu mówił o drobniejszej
zwierzynie, nie wypada. W tej materji
dam tylko dobrą radę.
.Mianowicie - jeżeli w domu grasUJą. szwaby, należy się natychmiast
postarać o francuzów: obie te nacje
nie~awem staną do walki jak jede~

Ilustrował WIT GA~CKI
S t a r o ł ę li a, w sierpniU.
optyczne, prostują się w styl "empire.....
Tyle w sprawie psa.
Zwierzęta domowe
"bywają. rozmaite - i rozmaite jest ich "zastoso- te meble - lub mówiąc poprostu: nóg
"prostowanych na beczce", powinna
wanie".
Taki naprzykład pi-esek. Może słu prowadzić na smyczy jamnika; pny
żyć do odpędzania złodziei; wtedy jest
rokokowych nóżkach tego zwierzęcia
to zwierzę pożyteczne i dlatego uwię. nogi jego właścicielki, przez złudzenie
. za.ne ~ ciężkim łańcuchu. Pies bywa
używany także do polowania. I to w
se~ie. dwojakim: na zwierzynę, lub
na męża. Jeżeli dama zbyt mało zwr~
ca na. siebie uwagę urodą i rasę.; wtedy
chodzl na spacery z urodziwym rasowym ·pieskiem. W doborze psa należy
Oczywiście nie poprzestajemy na
być w takich wypadkach ostrożną. Je~
zwierzętach
czworonożnych.
żeli naprzykład pani obfituje w kształ
u
Drób reprezentowany byw,a pnez
ty tak zwane "b a rok o we , nie nakanarka, lub papugę. Ta ostatnia może
leży ich podkreślać g o t y k i e m charzrC~ltą. spe,ll~iać rolę podobną jak pie-ta. Bywa jednakże też naodwrót: jeżeli
sek .. l'okolw\\ ~.. Poleca si~ 110p1'7.ydama jest właścicielkę. nóg nieco "r okład i'oLlziuOlll i~ Jowdkiru mieć w llliek o k o w Y c h", przypominających gi~

mąz,

rozpoczną

między

i wyginę. co do nogi. -

sobą

wojnę

W sprawie
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Nowy Jork contra Berlin
. ~ak woj1ownlczy burmistrz amerykańskiej m'etropolji wypowiedzIał walkę Adolfowi

:

.

Hitlerowi

Od własnego korespondenta "Orędownika·
No w y Jor k, 1 sierpnia..
Wojowniczy burmistrz amerykań
skiej m etropolj i wypowiedział walkę
Adolfowi Hitlerowi. Fiorello La Guardia, w .którego żyłach prócz krwi wło
skiej płynie również domieszka niezbyt aryjska, przygotowuje' kampanję
wyborczą..
Podobno kandyduje na
stanowisko gubernatora stanu, gdyż
w samem mieście podkopuje jego prestiż irlandzko-niemiecka
OIrganizacja
~lityczna, znana pod nazwą Tammany Hall, a pozostająca pod wpływem
popularnego Alfreda Smitba, byłego
gubernatora oraz kandydata na gospodarza Bialego Domu z roku 1928.
Otóż wedlug ostatnich urzędowych
statystyk stan i -owy Jork ma najwię
kszy odsetek ludności żydowskiej w
U_ S. A .. a mianowicie 16.67 prąC' 1 miar
.sto aż 29.06 proc. Nic zatem dziwnego,
że zwalczanie hitleryzmu jest tu bardzo skute.cznym środkiem na zyskiwanie sobie gł~ów. Gdy dodamy dO'
wpływów żydowskich sympatje radykalno-lewicowe, wrogie niemieckiemu
reiim(jWj narodowo - socjalistycznemu oraz część wpływów katoolickich,
to sł.wierd~imy, iż burmistrz La Guardia, '''''-Y'Powiadająe wojnę Hitlerowi,
?Jl"obił m-ęcznie pocią.gnięcie na S'Z8r
ehownicy wyborczej.
Motyw owej "wojny" jest r3Jczej
błahy. Pewien Niemi~c złożYł podanie
w ratuszu o zezwolenie na masowanie
s'zwedzkie czy też inne. Władze miej.skie odmówiły, powołując się na rozporządzenie burmistrza, iż fach powyż
RZy mogą wykonywać tylko obywatele
amerykarlscy. 'Vówczas" -iemiec udał
~ię . do swego
konsula generalnego,
który - nie ta~, jak przedstawiciele
innych państw, o czem nie wyrpada
wSlpoinina;ć' tu' szerzej "- en ea'g i cznie
zaprotestował,
uMsadniając
protest
Układem handlowym niemjecko-amerykańskim z dnia. 14--go października
192:'> r., przewidującym wzajemność w
traktowaniu obywateli. Fiorello La.
Guaro.ia bez namy-słu od'Parł, że Hitler
s-toS'tlje pewne wyją.tkowe środki represji przeciwko obywatelom amerYkańskjm, wyznania niojżeswwego, co
równa się zerwaniu odnośnej klauzuli
umowy handlowej.
Kłopot

największy

wynikł

Sprawa~

jemniezego' masażysty zajmuje nadal
pierwsze stronnice -Pism amerykań
skich, us<uwają·c na _ pl~n di11szy nawet
sensacj e rabunkl1We i rozwodowe.
środków na inne drobiazgi domowe
nie zabiorę głosu, gdyż pragnę dziś
właśnie mówić o grubej zwierzynie

domowej.
"Gruba" zwierzyna, to nie olbrzymi
dog. czy bernardyn. Przy tej zwierzynie, o której mówię, bernardyn, to
SZCz.ell iak. '~iam na myśli zwierzęta
"domo"Ne" właściciela fabryki mydła
"Regera", p. K Sandera. Możemy je
oglądać Cla::em lia_ulicach miasta, gdy
twot'za pochód reklamowy; bo są to
bydlęta pożyte,czne niczem "sandwicze", lub fen typek na szczudłach,
rozrzucający po Poznaniu ulotki.
Ou\Yiedziliśmy owe. egwtyczne zwierzęta u nich w domu w Starołęce. Mimo, żeśmy z Witem wybrali porę wizytowa to znaczy czas między jedenastą
a d\~'unastą, w południe,· trafiliśmy
akurat na obiad i w mieszkaniu zwierz-ą.t był wielki ruch.
- "B o g d a dziś znowu kopie!" odezwnł &lę do naszego cicerone jakiś
lokaj. obnm,zący na pierwsze danie
koniczynę.
Uspokojono nas: to nie
była gwiazda filmowa, lecz klacz huculs~;a, imieniem Bogda...
ZWier7!?tn
of":i'11ni> CY o Ogrodu zoologicznego wogą. :,WOilU kolegom
ze Starołęki zazdrościć, W Zoologu
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UWAG~

P ANORAMA "CITY" NOWEGO JORKU
strzejS"~ej niż dotychczas krytyce podlega międzynarodowa polityka Hitlera
i palistw mu sprzyjających.
Nastroje antyniemieckie przeniosły
się również na teren sportowy. Ud~iał
sportowców amerykańskich w ol.lmpjadzie bel'liilskiej jest pod znakIem
zapytania.
Długoletnia,
wytrwała i planowa
\Y następstwie TJOwyższy('h działań
przeciwhitlerowskich oraz przeciwIa- praca propagandowa Be:rlina, prowaszysłowskich,
daje się odczuć coraz dzona przez nasyłanych agentów oraz
silniejszy prą·d. zmierzają,cy do ogra- organizacje niemieckie natrafia na
niczenia działalności organizacyj oby- coraz paważniejsze trudności. 'W owateli obcego pochodzenia. "Towarzy- pinji amerykailskiei dokonywuje się
\\"ypada liczyć ię
stwo Przyjaciół Xowych Niemiec" jest poważny zwrot.
nawet z możliwością, poparcia aktywpoważnie zagrożone.
Władze patrzą.
nej polityki fraucuskiej prze'z Stany
się niechętnem okiem nawet na potęż
Zjednocwne, gdyż nastroje opinji puną ' .. ...,teuben Society".
Xiemniej jednak wzrosIy ostatnio blicznej mogą, do tego zmusi(, prezyszanse poważniejszego niż dotychczas denta Hoosevelta.
J A~ DROllOJO\\'SKI.
bojkotu Niemiec. Równocześnie o-

Aby dyplomaCji Roosevelta sprajeszcze większy kłopot urządzono
masowe manifestacje, podczas odjazdu
okrętu ..Bremen";
z przedniego masztu manifestanci zerwali banderę ze
swastyką. Znowu departament stanu
musiał się tłumaczyć i wyrażać ubolewanie,
wić

WEryłrei

wvlądowało 250 tysięcy
żołnierzy włoskich

z tego

'Wszystkiego dla waszyngtońskiego departamentu stanu.
Na zapytanie
adwokata konsulatu Rzeszy odpowied'ziano oficjalnie, iz dane co do wYjątkowego
1lIpośledzeni~
izraelitów
amerykańskiCh przez rząd. hitlerow. ki
dot.ychcza.s nfe· istnieją.. Tą. odpowiedzią departament stanu naraz.ił się na
niepopula.rnoŚć już wymienionYCh kUjentów politycznych naszego bU1"IIlistrza, który dowodzi, iż' nie ustą.pi innej- władzy jak sądowej.

LUIGI ROZZA
wł{)ski minister robót PU?1iczD1.'ch ~ginąt
w katastrofie sa.molot-owe], udając SIę na
wizytację pl'zygotowa~ \~~.iennych prze·
ciwko Abl>'ynJl.

L o n d o n. (pAT.) Agencja Reutera.
donosi, że ze statków włoskich, przepływających przez Kanąl Suezki w drodze do Afryki Wschodniej, słychać
gromkie \yiwaty· jadących żołnierzy.
Korespondent Reutera obliczą, że w
Erytrei "rylądowalo już około 250.000
żołnierzy włoskich.

_

..

.
.
100 zołmerzy chorych ~a malafJę
odesłanI?' z powrotem. do ojczyzny,. ~~
pokładZIe parowca "GlUseppe MaZZłD.1.
wykryto 18 dezerterów ...
Port Sa1dzie i Suez.i kupcy i przedsiębiorcy robią wielkie interesy, natomiast ludność

'v

żyją

za kratami. lub wysokiemi płota
mi i .nają stosunkowo mało miejsca.
do dyspozcji; każda rJt8a ma oddzielne
mieszka.nko z biletem wizytowym podczas gdy w Starołę~ na dużym t&renie nad. Wartą biegają sobie zwierzęta swobodnie, zebry z lamami i bawołami.

Okazy są
począwszy

dobrze odźywia.ne i piękne,
od rasowych koni, "Hackney'ów", a skończywszy na bażantach
j kilku tysiącach złotych rybek.
Wszystko to oswojone, jada z ręki (tylko u złotych karpi. chińskich i japoń
skich, nie próbowałem tego stwierdzić.,.). Jedyne niebezpieczne bydl~, to

u kal'Ża się na wzrost kosztów utrzymania.
Zaj:{upiono ta01 wiele lekkich same>chodów ciężarow·ych, do których werbuje się s/.oferóvv- i P.:lpehanikó,,-. proponujq,c jm konL.-.aki~ 5-letnie lla ,,}llŻ
bę w Erytrci z pel1~j!J. 25 funtów :;ztf'rl.
lm~.;i~czme.
Pocrimo .Wj ~anego ~v
EgIp~le, zakazu zaCIągama SIę na sluzbę wkoI~njach włos.kieh, liczni bezrobotni egipscy przekraeza ,i~ p'otajemniegranicę i zgłaszaję. się ·we wloskich
punktach ·werbunkowych.

I

.- - olbrzymi bawół tybetański - to
jeden jest uwięziony.
Chodziliśmy wśród ZV\- ierzą.t,

też

on

przyich uczcie. Kilka z nich
zaprzyjainiło się z nami odrazu. Szczególnie zebu sjamskie, kt6rych jest parę
sztuk, między innemi dwóch braci.
lecz, o dziwo I - nie zrośniętych ...
Wielkie zainteresowanie wzbudził
wśród tych kochanych zwier~ą.t domowych szkicownik Wita; nie powiem,
by mu chętnie pozowały... jedna zebra
wykazywała nawet wielką. tendencję
pożarcia swego portretu; była. to zresztą samica. i Wit ją na swym rysunku
zrobił trochę starszą, niż była w istocie. Z tej to pewnie przyczyny jej niechęć dla malarza....
glą.dają, c się

I

Hi.storyczną uchwalę powzięto 111 radzi-e
departamentu Splrwany: ~ obrębie e~leg?
tvielkiego Paryża. wlqczn~p z pe.~yler]am:~,
w niemal 5-miljonowej metropOl]1 Franc]l>,
znosi się komunikację tramtoalową:
.
Lihtoidacja sieci tramwaJowe] n/Utqpl
etapami tv ciągu najbliższych ~"!óch lat. ~o
nowym rohu 1938 nie będą ]UZ rozbrznue·
wał'V na ulicach paryskich sygnały elektryc20
nych kolei.
Dotychczasowe linje tramwajowe, wyparte już zresztą z ,~ródmieścia od lat kilku
przez autobusy, będą wszędzie zastqpione
wozami motorowemi. Z pośród 10ielkich sł&lic świata Paryż będzie pierwszem miastem.
gdzie z rejestru nowoczesnych środ~ów komunikacji wielkomiejskiej wyłącza nę całko
wicie tramwaj, jal,o już przestarzały.
Na powierzchni pozostan.q taksówki
i autobusy, pod ziemią - popularne , , tro", najszybszy i najtańszy sposób p~::ell&'
szenia się z miejsca na miejsce MI mil,olI&'
tvem mieście.

*

Pod wrażeniem powyższej wiadomości
na.mwają się pewne uwagi f) tempie i PO&tę
pie życil! ostatnich lat.
Przed Irilku tygodniami obchfJdzon3
Niemczech bardzo uroczyście stulecie te)'budowani4 pierwszej linji kolPjowej, lqcsqcPj Norymbergję z Filrth.
Zastosowanie konnych tramwajów przrczyniło się ogromnie w ostatnich 25 MttI;clt.
ubiegłego stulecia do uproszczenia problemu
1.om.unikacji wewnątrz mia&t. Tram_j s soprzf!giem Ttonnym - pamiętają gC' jeszcs~
z ulic pozna,ishich naj,starsi mieszkańcy sto·
licy Wielkopolslci - uległ i został wyparty
przez lwlej elel.tryczną.
.
A teraz znowu niedość ruchU.". i "iedostatecznie dostosowany do współczesnego :y.
cia ulicy wóz tramwajowy ustępuje młodsze·
mu i bardziej rączemrt samochodowi.
Wszystko po to, by szybciej zmierzae do
celu!
1e

PIEGI
t.6tte plamy,

opaleniznę

usuwa pod gwa-

rancją

"A,XELA" - KREM
IV słoikach po 1......;. t.- f 3,50.
Mydło
.,Axe.la" kaw. 1,= zŁ
J. Gadebusch, Pozna:A, Nowa 7.
n 12502

Natomiast ze spokojem i zaciekawieniem śledziły nas wielbłę.dy; zbliżały głowy o wybitnie semickich profilach i spoglądały na rysunki z miną.
znawców. niczem starzy żydowscy
"kunsthandlerzy"._
Wit uwiecznił scenę obiadu młode
go wielbłąda Agi. Stworzenie to ur0dziło się w Poznaniu - gdy się patrzy
na jego semicki nos, zdaje się to poprostu niewiarogodnem. Matka zdechła
krótko po porodzie i małego wielbłąda,
zn~sztą. płci żeńskiej, odkarmiano buteJką, aż wyrósł na przystojnego pod10tJ{a. Panna-wielbłąd jest (lIa nas
bardzo łasI.awa, pozwala si~ głaskać
po aksamitnej sierści i nie odstępuje
od nas ani na krok... Gdy opuszczamy
zagrodę zwierząt, stworzonko patrzy
za nami tęsknem spojrzeniem. Bardzo
chcielibyśmy je ze sobą zabrać, lecz
pertraktacje z właś c icielem zwierzyI'lca
nie doszły do skutku.
Trudno - nie będziemy mieli wi!>.lbłąda. .. Kupimy sobie z \Yitcm po
piesku ...
Albo sprawimy sobie - białe myszy; sposobem ogólnie znanym i przez
Monopol państwowy mne widzianymI
~J

S.

St1'01la ł

= Ol'tĘDOW~'1K, poniedziar~k, ~nią. 12 sierpnia 1935 ;..:; Numer 18&1

Ata i na Ks. Biskupa
Atramentem oblano

kaplicę dom1ową
treść

Kra k ó ". (TeJ. wł.). Tut. "Głos
Nar." otrzyma! z Kielc korespondencję

teJ odpowiedzi jest tego rodzaju,

że gdybyśmy ją. zamieścili, wywołałaby
wśród społeczeństwa katolickiego dal-

następująeej treści:

kół

ks. Biskupa - Rezolucja

I

Str. Nar, w Łodzi

sze rozgoryczenie i przyczynlłab~' s~ę
- naszem zdanIem - do pogłQblellla
i tak już naprężonego konfliktu.

.,Z prasowych doniesień wiadomo jest
tosiński
katolickiemu spoloc.zeństwu, że od
nocześnie poświęcono ł pl'Qporczyków
marca 19~ł5 r. toozy się nieprz.ebierają
K i e l c e, 10 sierpnia
ca \V środkach walka. z ks. biskupem
\Vobec roz:;iewanych prze.z "sana- 2 pułku artylerji lekkiej" Legjol1ów·'.
Losi,l-kim. - Walkę prowa.dza zorga- cję" wersyj o tem, że stosunek J. Eksc. Sztandary ofiarowało społecz.et'lstwo
nizowane żywioły lewicowe, prasa ży księdza biskupa A. Łosiilskiego do kieleckie przy hojnym współudziale
dowsl\8. sekciarze, a nawet wpływowe Wojska. Polskiego zawsze był niepa- ks. biskupa Łosińskiego. I znowu o tym
trjotyczny i wobec faktu, że nawet do- fakcie w "Gazecie. Kieleckiej czytamy:
osobistości.
" ... Mszę polową na "Placu Wolnowódca
tutejszego 4 p. p. leg., pUc
Trzeba zc1ar sobie jasno sprawę, że
jest to poaa,.teI, walki z całym Kościo Ostrowski. brał udział w zebraniu, któ- ści" celebrował J. E. ks. biskup Łosiń
ski, w asystencji djakollów i licznego
łem Ka tolickim. Wybrano do tej wal- re uchwaliło rezolucję przeciw księclo
ki odcinek kielecki. a jako pierwszy cel wi Kościoła., przytaczamy ważniejsze duchowieństwa, a po Mszy św. dokonał
do osiągnięcia pOstawiono: zmusić ks. fakty historyczne, oświetlają.ce fak- poświęcenia sztandaru i proporczy·
biskupa Losińskiego do ustą.pienia . Do tyczny stosunek J. Eksc. biskupa do ków. .,. O godz. 2 po południu odbyło
się w zamku śniada.nie dla pp. jeneraukochanej przez naród armjL
oSiagnięcia tOg"O celu służa. ataki prasoGazeta Kielecka podaje \V nr. 167 łów i przybyłych gości. P!erwszy
we. demonstracje uliczne i wybijanie
toast za pomyślność Rzeczypospolitej
szrb w oknach pałacu biskupiego. wre- z roku 1918 opis poświęcenia sztanda.ru wzniósł J. E. ks. biskup A. Łosiński."
szcie wstrzymanie od trzech już mie- 5(3 wadowieckiego pułku piechoty. któza czasów Okupacji austrjackiej
sięcy (I) poborów
należnych
duchoo- ry
miał swój bataljon zapasowy w Kłel.
Na zawodach
wierl:>twu cał e j diecezji.
cach. Sztandar ufundowało spoleczeń" ... Jenerał Zeligowski w obecnoŚci
Świeżo je:-t do zanatownnia fakt, że stwo kieleckie, a poświęcił go i wręczył J. E. ks. biskupa i jenerała Latinika
i na sierpiell kielecka Kuria Biskupia pułkowi w dniu l grudnia 1918 roku wręczył (zawodnikom) zasłużone na.
nie otrzymała, przewid'zianych konkor- tak zaciekle dziś zwalczany ks. biskup grody. Wiemy też od naszych świad
datem ryczałtów . Pomimo. że pałac Łosiński. Oddajemy głos "Gazecie ków, że ks. biskup kielecki w kasynie
bisku pi chroni posterunek policji paIJ- Kieleckiej".
oficerskim był gościem -4 p. p. leg. na
stwowej, w piątek. 2 Sierpnia. wieczowspólnym posiłku żołnierskim."
rem między ~odz . 21-22 ,.nieznani
Obchód Narodowy
J. E. ks. biskup Łosiński był i jest
sprawcy" rzucali dio kaplicy domowej
.' ...Nabożeństwo uroczyste w kate- gorącym entuzjastą. żołnierza polskieKs. Biskupa flaszki z atramentem. kt6- drze wobec gen. Iwaszkiewicza i przed- go, bo widzi w nim ostoję niepodl~gło.
remi został zalany ołtarz i figura św. stawicieli społeczeństwa odprawił J. E. ści Państwa i siłę narodu polskIego,
Józefa. Ślad wylanego atramentu wi- ks. bp. A. Łoslński w asyście licznego w wojsku widzi czynnik. który ma Poldać llazewnątrz około 2 okien na wyduchov\deństwa. Kazanie patrjotyczne skę obronić. a nie rozbijać i niszczyć.
sokości I...go piętra.
wygłosił ks. Pilsch.
Ma wspierać jej powstanie, odrodzenie
• . . Jednocześnie przed ołtarz polo- się i rozrost. Chce w nie,j widzieć czyn.
Społeczeństwo katolickie Kielc. pawy, uczyniony na cmentarzu (katedral- nik spokoju i ładu w życiu społecznem.
mięta, jak w z.imie r. 193\-1935 roanym), wyszedł (ZA ·Mszą. św.) ks. prałat Słowem _ armja ma służyć w obronie
rzyłoię, że l~toś rozlał cuchnaca ciecz
w kinie żydowskiem .. Palace". a później Obuchowi cz. . .. Zbliżyły się do ołtarza granic i narodowi jako całość.
Jakże niepoważnie wyglądają. uznów rzucono ampułk~ z cuchnąca cie· szeregi wojsk, obok schodów wiodę.czą do żydowskiej
owocarni. Wtedy cycb na cmentarz zgromadzili sią ofi- chwały stowarzyszeń P. O. W. i ci
h ł
k'
to delegacja żydow ska otrzymała za· cerowie.
. . • Wśród cisz'" i powszechnego sku- wszyscy, podpisują.cy ~c wa y,. s lero·
pewnienie od p. Wojewody. że władze
,}
wano przeciwko ks. bISkupOWI!
Trzeba zdawać sobie sprawę, że walpolicyjne i sifdowe dołoża wszelkich pienia, w otoczeniu duchowieństwa i
sztandarów,
wszedł na stopnie ołtarza
starali, aby wykryć i ukarać winnych J. E. ks. bp .. ażeby dokonać poświęce- czą.c z Kościołem, wypełnia się rozkazy
Zatrzymano wówczas i przetrzyma:n<> nia szt.andaru. J. E. ks. biskup wręczył agentów dwóch wrogich Polsce mopo parę miesięcy w areszcie kilku zu- sztandar przedstawicielo'wi 36 p. p. carstw: Niemiec i masonerJi. które
pełnie niewinnYM, młodych ludzi. Woji'lko prezentowało brOl), mmyka dlCl~. aby w Polsce katolickiej Kościół
Posterunkowy. który wted,y min ł służ zagrała "Jeszcze Poli'ku nie zginęła". katolicki. ta siła spajajlJ,ca naród, bez
bę na ulicy, został zawieszony \V służ
Dalej nastąpiło przerl:lówienie ks. bi- względu na polityczną przynależnośc,
bie.
skup a, które tchnęło patrjotyzl1l('lD) i był prześladowanym i tracił ewę. po·
Społeczeństwo
katolickie
miasta. umilo"'aniem służby dla d.obra Oiczy- wagę·
Kielc oozekuje, że władze adm injstra- znv."
.
Kto więc walczy z Kościolem katoeyjne i sądowe wykażą. równą. energję
• W dniu 8 Iip.ca 1923 odbyło się po-llickim, ten podkopuje niepodległość
i sprężystość i w danym wypadku."
święcenie. sztandarów 4 p. p. leg. RówPolski.
Ł ó d ź, 10. 8. Na zebraniu Str. Nar.
koło Łódź-Śródmieście powzięło na-

Ks. B'iskup

już

"Jeg<> Ekscelencja

Ksią,dz

Biskup

Łosiński

Kielce.
.,Zebrani członkowie Stronnictwa
Narodowego Koła Łódź-SródJhieśeie na.
zebraniu Sekcji Młodych w dniu 7
sierpnia i na zebraniu og6lnem w dniu
8 sierpnia b. r. w liczbie 378 osób, w
związku z napa.'lciami na J. E. Ks. Biskupa. stwierdzają.:
że Kościół Katolicki
wychowa.wca
wszystkich pokolell Polaków poprzez
tysiąc lecie naszych dziejów musi w
Polsce cieszyć się całkowitą. i pełnę,
swobodą w wykonywaniU swej misji,
zleconej Mu przez najwyższą wła.dzę
Chrystusa Króla,
że Kościołowi przez swą. hierarchję
służy prawo wyłą.cznego wpływu
na
wychowanie religijne i moralne mło
dych pokoleń,
że wszystkie napaści, organizowa,ne przez pewne czynniki polityczne na
Kościół Katolicki i
jego przedstawi·
cieli są na rękę masonerji i żydostwu,
że w szczególności nieSłychane wystąpienia przeciwko J. E. Ks. Bisku·
pawi kieleckiemu muszą się spotkać
z kategorycznym protestem całego na.rodowo· i po ke.łolicku myślącego społeczeństwa, oraz gotowością <lo walki
o jego autorytet.
Ponadto zebrani składają hołd Najdostojniejszemu Pa.sterzO\'I'i za Jego
nieugiętą.
postawę
i zapewniają o
Swem synowskiem przywiązaniu,"
Kierownik Koła:
·(Dr. Czesław Rostkowskj)
Sekretarz:
(W oźniak Jan)
W numerze wczorajszym "Orędow
nika" zamieściliśmy obszerny memorjał katolickiego społeczeństwa w Kiel.
cach do wojewody dra DziadosZ& w
sprawie nieSłychanych napaści na J. E.
ks. biskupa Lo!'ińskiego . Jak nas informują, wojewoda dr. Dziado!'?: udzielił odpowiedzi na ten memorjał, ale

a wojsko

JAN CEBULA

stępującą. rezolucję:

umarł
j zimna w szałasie na
pr~edmieściu Łodzi
6;)·cio letni

za których wolność
konał •••
konał z głodu •••

podległość,

Tak bylo

z

Dnia 23 .stycznia lfl35 r.
głodu

Ja.n Cebula, uczestnik walk o niedług()letni sybirak . . .
(z prasy)

Knut mu zydzakiem 'Wrastał w plocy
hardo,
w mordę pięść wra~a tłukła dlągo •••
dłągo ...
rzygał zębamI l czarneJ t.rw1 strugą.
lecz mUczał o o •
milczał z pogard"
Potem na Sybir
o sme dale
I ból

szedł

wlslelC2}'D1
sz1aJdem,
dłonie do mlęsa

darł
połykał w wielkłch skrzepłyoh
kęsach

l

rył

na

śnlegaoh

- "IIalczat

lepkie, C&arDe znaJd.

suk.J.nąnn"

kozak Da

popasach
nahajem. świstał

I kolbąb prał,
"Jezus n". o • • • •
I była przepaść bezdenna I mglista
co głuoho, głUCho huozała gdzieś w glowie
I but, co miaźdżył twarz tępym ołowiem,
aa utach słoność kutego obcasa. ••
warczał

-

Potem trza było długo po śn.1eZycach
tarza6 się wściekle w opętanej męce.
W niebo wyciągać skamleniałe ręce
l wyć z tęsknoty, jak pies do księżyca •••
Na gwiezdnych

zużlach

wcląi
przypiekać

dusze

skoml~_. skoml~, aby choeS z daleka
prz~ gorejące Da przestworzach kraty
MATCE krwawiące całowaeS stygmaty."

l

Lecz przyszedł grom, co strzaskał pęta.
l wstała WolDa, Niepodległa, · Swlęta_
Wriclł Cebula do o,czystych prog6,..
I łkał ze szczęścia... I dziękował Bogup.

A potem- potem...
(przeklęte słowo,

co

,ak rana boll)

• ••koDą.I powoli
w lUDach stygnących
lak pies pod pIatem..
przy boku braci

mroźDego

zachodll,

3

tak

Pierwsza

clęfko kODać •••

bezsllDe ramiona
dźwigać do mieszkań przytulDych
l ciepłych•••
I w gorączkowe' potwornej malignie
sl,sze6, 'ak stygDle
reszta za braci DlawylaDe' knvl.,.
Poły~ać łzy,

krzepły•••

~ ~,Krawat ~Ol!lr
teL 150-52•
Poleca IIOlidnJ' towar

tk~n,. na wlawych WaJ'sztatac.b 2ądać WII~
dzif! i Z\Vr8~ai! QWIA
na z-rak hbryCZllJ'.

1112818

Katowicka "Polonja" donosi w zwłą7iku
z roołame.m w .. Wyzwolen,ju", ti! niektórzy
z roz!:amowców wygadali się, it korzystają
nadal z darmowych biletów kolejowych,
aC2'ikolwiek legitymaCje poselskie dawno
wygasły.

O ile te niedyskretne

nowszych ,,sa.na torów"

darzYli za.ufa:niem rozłamowców, a
którzy O wybo'l'ach nawet słuchać nie chcs.,
Ta kalkulacja weżIIl!!e jednak całkowicie
w łab, poonJewe.:t wpływy jednOBtek na ma&y ehoćby nawet najbardziej J)Qpularnych
ko:6cU\ się z chwilą, gdy te auto.rytety
przechodzą na. słu~ "BMlacjI".
W'Śr6d

•

•

z

Legjony to przebrnniala. but.a
Legjonv t.o naiwnych 106,
LegjOO1Y to teb-raeza buta,
Legjonv dz.iś nam dały gd:QS.

DurzaU się w to,leU
zagrabionego Da Dędzarzach ~łotan
Tam wino chlan, Hklery, koniakUl
A tam stę gdły piJaDe kokotylJ
A tam rzygali szampaDem w kloakUn

My ~a.

szkarłacie

ze strzępem stryczka wiszącym n szył
l rany skrzepłe na DOWO otworzą
i rąk szkielety wzniosą i zagro!ąl1
płacząc szaty będą darli
poblują, że dla Das umaru. ••

mada

ruszyliśmy nrupychać ~rzoo

Odszedłeś

Polaku prawy, żołDlerzu najszczerszy•••
Dziś Ja, choć JedeD. Da grob zamiast
rzucam

~włat6w

ej

garstkę krwią pisanych wierszy.

Konstanty Dobr.IY..DUL
Udt, w sierpniu IW ,

bo

Lecz 1zdsiaj głośno my śpiewamy:
Niech tyje nam Komendant nasz!

My Na ter,

czwarta bryg.a.da -

lokajska gro-

ma·da
trro;;; - bo
ma,my nos!

ruBZy)j~my naspychać

0, ile mąk i wazeliny
.
I zda.rtych ,!l3l'dziel na ten śpiew,
Zeby do wa.szej wejść rodZiny,
Z koryta t.reć za waszą krew.

My -

czwarta brygada -

Na. ter, t'U6zvJiamy

lokajska gromada

nłłJpychać

trzos -

bo

mamy nos!

A potem

---------::==
starcze do mrocznych zuwlatów

-

I

gdy konał z głodu starzec JaD Cebula, ••
Tylko na murach zach6d krwią ociekał•••

0_ nie mów nie m6w starcza boJownlkn
swoim poległym w walkach towarzyszom
o takiej gorzkiej za czyDy zapłacie."
Nie m6w Da Boga N a imię MaryUl
bo gdy Twe skargi dlawlllce usłyszą
powstaD~ z grobu w krwi swojej

~ lokajska gro-

Krzyczeli, te na Wodza plwrmy
nieraz za t<l bili w twa,r2:,

l hulal

Ty daleka.••

ter,

C'Zwarta brygada

mamy n06!

wściekał się

jakżeś

*

prawdziwych loegj-onistów da.je
się u,Uowa.tyć OBtatnio lXl'Watne r&ZgorY~zenle
OOWoo1) systerp.Mycz.neg<> zwt~
~ania się wpłyWÓw czwa.rtej bryga.dy.
"Sana.oyJne" pf&mo nŚla.cska Brygada" iamti~cza w D-ne 21 z dnia 28 Upca b. r. ta.kI wiersz, który Ottrzym.ala z kół legjOOl'Owych krak<YWsklcll:

szalellI•••

I

zwierzenia na.j-

polegają. na praw·
dz;ie, wówczaa byłłly tQ niewą.tpliwy dowód troskLiwości "sanacji" nie tyle o materjalne !:<krZyści nowych swoich nabytków, ile przejaWiia się w tem chęć skapto-

A tam. ••

i

Łodzi,

w

ul. Piołrkowska,145

A tam. ..
(O Jezu. •• Jezu. •• J'ezu.)

O Polsko, Polsko_

fabryka Krawatdw

wania do wyborów t:tch ludzi, którzy kii!-

krwią serdecznlł płacił

Wlcbr heD za mlastem

Ilmeł[łlańlka

dyś

Ciężko

które

P. Plec. Kowalski z Lodzi w tow. <p. prof.
Klinga na ulicach Zako.lanego.

Nie trzeba nam od was uznania.
~fy ster trzymamy. dziś nasz czas

A dla was znów dni kołatania.,
'Vas coraz mniej - wcią.ż wi~cei nul

~ry

-

czwarta brygada -

loka.jska A'romada
Na żer. 1-u&ylUmy na.pychać ·,·z....;; - bo
. '- - .. mamy noc;!

'Numer 18ł

•
Księża nie kandydują

do Sejmu i Senatu
Katolicka Agencja Prasowa donosi:
.,J. E. ks. dr. Stanisław Wojciech
Okoniewski, Biskup Chełmiński, wydał następujące rozporządzenie:
"Na
podstawie kanonu 139 § ol Kodeksu
Prawa Kanonicznego nie zezwalam
niniejszem duchowieństwu
diecezji
Chełmińskiej na Ubieganie się o mandaty poselskie do Sejmu i do Senatu,"
"Jak się dowiadujemy, równiez i
inni księża. biskupi polscy wydali analogiczne zarządzenie."

9 sierpni&..
pię.

Zapewniają, że we wrześniu nastą
przesunięcia personalne wśród

kierowników

obecnej

administracji.

Zapewniają tak stanowczo, że bodajże należy zapewnienia te brać serjo i

z

przesunięciami się liczyć.

Obejmą one także i placówki dyplomatyczne. Między innemi mówi się
powszechnie, że ambasador Chłapow
ski ma ustąpić, a jego miejsce zająłby
prezes B. G. K. gen. Górecki. Na stanowisko pre.zesa B. G. K. miałby być
powołany albo b. min. Matuszewski,
albo b. min. Miedziński. Ile w tej pogłosce prawdy, niepodobna skontrolować, ale t~ba stwierdzić, że pogłoska
ta. uporczywIe się powtarza..

•

Rozłam w Stronnictwie Ludowem
nie jest czemś niespodzianem. Już

podczas ostatniej sesji sejmowej mówiło się ciągle o spotkaniach prezesa:
Klubu Ludowego pos. Roga, który swego czasu przewodniczył pamiętnemu
kongreSOWi "centrolewu" w Krakowie,
z ministrami Kościałkowskim i Poniatowskim, którzy byli ongiś członkami
..Wyzwolenia", Grupa .,Wyzwolenia'·
znowu się wyemancypowała. Nie czuła się zresztą nigdy dobrze w ramach
nowego, zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego. Jeszcze póki był Witos, to
trzymał w karbach organiza.cjl).

•
Stronnictwo Ludowe przechodzi teraz bardzo silny kryzys. Secesja obecna obejmuje jednostki. które tam piastowały bardzo odpowiedZialne i kierownicze
stanowiska.
Malinowski
był prezesem kongresu.
Waleron był
prezesem rady naczelnej, Woźnicki wiceprezesem komitetu wykonawcze..
go (którego prezesem jest Rataj), Smoła - sekretarzem generalnym.
Wszyscy oni kandyduj/ł. Niechybnie uzyskaję. mandaty.
•

~ iłłj

I

".'

".

Jest w tym fakcie politycznym trotragikomedji. Odezwa. ich wypowiada się przeciwko kongresowi osta~
niem~ który proklamował abstynencję przy
wyborach. Ale przewodniczył temuż kongresowi nikt inny. tylko Malinowski. I on ponosi odpowie-dztalność za jego przebieg i za jego uchwały.
On mógł je wstrzymać,
względnie tak pokierować przebiegiem
obrad, żeby doprowadzić do dyskusji,
względnie
nie wstrzymać powzięcie
chę

tej

uchwały.

Zresztą. przedtem można było prze-prowadzić walkę na komitecie wykonawczym. Albo można było zrezygnować odrazu na kongresie. Albo też
wystąpić z stronnictwa zaraz po zjeź

dzie.
trzech
przed
czych,

Tymczasem uczyniono to po
prawie tygodniach i napięć dni
zebraniem się kolegjów wyborktóre ustalić mają kandydatu-

ry.

*

Wśród secesjonistów jest wielu takich, którzy żyli z mandatu. Zawodowy poseł: oto istotna przyczyna. nowego zamętu. Poprostu dla mandatu
i dla chleba.
Ci panowie, którzy układali prdynację wyborczą, występowali przeciwko supremacji w życiu publicznem sekretarzy partyjnych i zawodowrch
"politykierów". I przeciwko partJom
samym.
A cóż te,raz się stało? Urzędowa a.gencja PAT-na natychmiast ogłosiła
oświadczenie secesjonistów, którzy zakładają. nowe stronnictwo i którzy jut
jako stronnictwo "Wyzwolenie" przystępuj,.. do ..... łowienia ma.nd&t6w.

Uk
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(lJskie20 CI r zi

ometodzie przyrodoleczniczej dr. Tarnawskiego -

Na czem ona polega - Doskonałe
wyniki: należyła przemiana materji, odmłodzenie cielesne i duchowe
Od

własnego

korespon denła

"Orędownika"

rób jest przekarmienie or~anizmu. sa ką.piele słoneczne. Stosowanie ich
Skl.tkami są: wadliwa przemiana ma- wymaZ(l jednak pewnej wiedzy i doterii oraz upośledzona czynnoŚĆ wątro świadczeJ] ia. w orzeciwnym razie moż
by. nerek. serca, przewodu pokarmowe- na sobie przez ten zabieg- raczej
go, ?8.nie~zysz.czenie krwi itp. Podlsta- zas?:kodzić,
niż
pomóc.
Pocza tkowa. zc1roweg-o życia jest umiarkowanie wo trzeba brać kąpiele słoneczne przez
i' wstrzemięźliwość oraz djeta jarska, kilka minut i unil{ać jaskrawego słoń
5"kłada.ia.ca się z świeżych owoców i ja- ca: najlepiei używać ka,pieli słonecznej
rzyn.
w półcieniu. w ruchu, przy częstei zmiaBardzo ważną rzeczą jest stos.unek nh> pozyc.ii.
chemiczneg-o składu pokarmów. Zwykle
Jeśli kąpiele słoneczne
stosuje się
przewataia kwasorodne POkarmv nad razem z masażem, to· skutki takiei kuzasadowemi. A według- przyrodolecz- racji sa "yprost nieocenione Można je
nictwa powinno być odwrotnie Poży brać ].-aźdej chwili, rano lub wieczorem,
wienie nasze winno zawierać przy naj- w chłodne lub Ciepłe dni, bez pomocy
miej trzy razy tyle jarzyn, owoców. kar- i jakichiwIwiek przyrzadów. Służa one
tofli, miodu. mleka. aniżel i pokarmów
białkowych. j.ak mięso, jaja oraz tłu
szcze i cukier. Jarzyny powin ny być
Przy Ischias (7.apalenie nerwu kulgotowane na pa.rze. aby nie traciły wi- szowego) po zażyciu zrana naczczo
tamin i soli mineralnych. na i zd-row- szklanki naturalnej wody gorzkiej
szych i najbardziej potrzebnych org-a- Franciszka-Józefa następuje lekkie obnizmowi substancyj, \\'zmacniających fite wypróżnienie powodując przyjemenergję życiowa
.
ne samoopoczucie. Za!. przez lekarzy.
Tg 1507
\Vielkie powodzenie w zakładzie ma
kuracja głodowa. Należy ona do najskuteczniejszych środków w przyrodolecznictwie. Przyśpiesza wyzdrowienie, znakomicie starym i słabowitym luOczyszeza krew, wzmacnia .org-anizm i dziom, skłonnym do przeziębień.
odmładza. \Vielu ludzi uważa g-!ocłów
Każdy kuracjusz kosowski chodzi
kę za męcząca 1. niewygodną· Atoli paW ubraniu z jasnej, przewiewnej tkacienci za.kładu. którym kurację g-łodowa niny, t. zw. "plecionki kosowskiej". Kosów, wsierp!1iu.
zaordynowali lekarze, znosza. .ia. znako- Ułatwia to oddychanie skóry i uzupeł
Na. pograniczu Rumunji, w połud micie. Jednakże post musi być upra- nia kąpiele słoneczne. Jako obUWie
niowo _ wschodnich Karpatach, w bli- wiany pod 1<ont1'olą lekarsl~ą. Lę'kliwym nosi się sandały.
skOiŚCi KOłomyji, znajduje się urocze
zaś, którzy obawiaJą się s!,utków gło
Wreszcie ostatnim zabiegiem, stozdrojowisko Kosów, własność dr. A. dówki. zaleca się półg-łodówke, tj. znacz- sowanym w Kosowie, jest wodolecznicTarnawskiego. Bujna przyroda, klimat ne ograniezenie pokarmów lub surówkę. two. Jest to energiczny środek przyjak w południowym Tyrolu, górskie uW czasie kuracji zaleca się fletche- rodoleczniCZY, który wymaga przyrzą
roki ·kraju stanowią niemała atrakcję. rowanie, czyli żucie pokarmów na spo- dów i wiedzy fachowej.
Jednakże głównym powodem przysób Fletchera. Każdy kęs powinno się
Palenie tytoniu, picie alkoholu, jak
jazdu letników do Kosowa nit; sa cza- powoli i starannie pogryźć. W ten spo- i łakomstwo oraz gry w karty nie są
rowne okolice Hue.ulszczyzny, ale me- sób ułatwia się żołądlwwi znakomic:e w zakładzie tolerowane. Są to nałogi,
toda leczn icza dr. Tarnawskieg-o.
trawieni~.
od których chorzy, po zrozumieniu
Pół godziny przedl i PO jedzeniu nie
Główny cel te.i metody"7to nauczenie
istoty rzeczy, łatwo się odzwyczajają.
pacjentów hig-jeny życia codziennego i wolno pić wody ani innych płynów,
Najcharakterystycznie.iszym i może
powrotu do natury. Człowiek cywili- ażeby nie rozwad1nlać kwasów żołądko najbardziej oryginalnym z'wyczajem
zacji odszecU od wiecznych praw przy- wych. Soli używać nale~y ja.k naj- KGsowa są. pogadanki o przyrodolecz.
nictwie. Tutaj dr. Tarnawski wykarody. d!1atego choruje. NiezawodlDem mniej.
W zakładzie stosuje się każdego zuje swoje zdolności pedagogiczne,
lekarstwem na te cierpienia jest 'POwrót
dnia rano o godz. 6 gimnastyk!;, na wpajając swym pacjentom zasady prodo natury.
Poprzednio wi- wadzenia zdrowego trybu życia.
Środ:ki przyrodolecznicze, stoso,..~rane świeżem powietrzu.
W Kosowie leczy się chorOby przew Kosowie, są następujące: świeże po.- nien każdy odbyć kilkuminutową przewietrze, higj.ena odżYWiania, ruch. ką chadzkę b050 pO rosie. Gimnastyka wlekłe, których główną. przyczyną jest
piele słoneczne i powietrzne oraz lecze- ranna. trwająca godzinę, dostosowana zła przemiana materji i w mniejszym
iest do naturalnych ruchów człowieka, lub większym stopniu nieodłączna ska;
nie wodą..
Z wielu przyczyn. które wpływają na dlatego jest racjonalna i bardzo sim- za moczanowa. Najczęściej leczą się
powstawanie chorób, bod1ajże na.iważ tecZlla. Cwicz.Y się systemem szwec1z- tutaj nerwowo chorzy, potem otyli,
niejsz.ą.
jest niedostatek świeżego po- 'kim, który dr. Tarnawsld według- swe- którzy prawie zawsze tracą tu kilkawietrza. Zwłaszcza mieszkaJ'lcom m.ia.st go uznan·ia i długoletniego doś,viad naście kg. Z dobrym skutkiem ]('czy
się choroby przewodu pokarmowego i
odpo\',:iednio
zmodyfikował.
brak głównego bodźca, tlenu, na spale- ezenia
ni8 1 prawidłowe przetrawienie środ Podczas ćwiczeli uwzględnia się spe- choroby kobiece, pOza tern lżejsze wy~
ków oożywezych. Przyrodolecznictwo cjalnie gimn!lstyk~ oddechową. Roboty padki innych chorób. Zakład kosow7Jaleca spędzanie wolnych chwil na fizyczne, jak rąbanie dorzewa, okopywa- ski istnieje od roku 1893. a może ponie drzew owocowych, grabienie siana, mieścić około stu chorych. Najwięcej
świeżem powietrzu, przechadzki i sporjest w sezonie letnim,
ty, a. zwłaszcza rano, kiedy 'POwietrze są zalecane, lecz nie wymag-ane. Sa one kuracjuszów
chociaż dla starych ludzi, którzy w zijest najczystsze i bogate w ozon, sypiać iedlnak uważane przez kutaej,uszów za mie
chorowa li, oraz dla dzieci, l{tóre
bardzo prz~iemną rozrywkę.
należy przy otwarty-eh oknach.
zwłaSZcza na wiosnę rosną., zaleca się
Najsilniejszym środkiem leczniczym pobyt
Inną przyczyną powstawa.nia chow sezonie wiosennym. W sezonie jesiennym zaś, ze względu na wielką ilość owoców i jarzyn, można najTulon,
główny
Plan Tulonu, największego portu
lepiej przeprowadzić kurację .owocową
port
woj
enny
wojennego Francji
Francji nMl Mo- i surówkę ..
Najlepszym dowodem skuteczności
rzem Sr6dziemnem, jest mia- wskazań metody dr. A. Tarnawskiego
3. S1J'ITAL
stem okręgowem !'ltosowanej w zakładzie kosowskim,
depa.rtamentu
jest sam założyciel i kierownik zakła
Var i liczy 115
du, który mimo sędziwego wieku, 85
120 mieszkańców. lat, jest jeszcze w pełni sił umysłowych
Miasto połotone i fizycznych.
Dr. W. II.
jest na stokach
MO'nt Fa.ron (545
m.) i pOBiada sze·

reg zabY'tkowych

budowli.

Tulon

ieBt u przemysł<>
wiOOly i służy ce-

lom
ma.rynarkJ
wojennej. Oprócz
portu wojennego,
w Tulo.nie jetl-t

niewielki

port

handlowy oraz
pObliżu

\V

rozległy

P'Ort lotniczy. Tulon,
założony

orzez

~reckich

k u p c Ó w,

twierdzą

jest

od cza-

su Ludwika XIV.
W lipcu 1793 r.
Tu)on zbuntował
si~ przeciw Konwentowi l poddał
się Anglikom, lecz
został z d o b y t Y

przez Napol00n.a
Ponapart.egi> i poniósł srogą karę

_

1Id!ra.d~

Tajfun zatopił 60 rybaków
L o n d y n. (Tel. wł.) W pó1nocnej
zatoce Formozy zaskoczył ta.ifun 60 tochi rybackich z około 200 rybakami.
Większość łodzi udało się dostać na
bezpieczne miejsce i w ten sposób uratować od niechybnego zatonięcia.
Dotychczas brak wszelkich wiad()mości o losie 60 rybaków, którzy oa
17 łodziach wyruszyli na połów, lecz
dotychczas nie powrócili do portów.
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PIGUŁKI
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Stan zdrowia

pułk. Głogowskiego
L w ów. (PAT.) W stanie zdrowia
płk. Głogo,vskiego, szefa gabinetu wojskowego Prezydenta R. P., nie 1..a.8zła
w ciągu popołudnia żadna widoczna
poprawa.

Polak

Katastrofa autobusowa

c i e s z y n.

(P A T.)

łudniem wydarzyła się

Dziś

przed popod Wisłą ka:'\askutek pęk

tastrofa autobusowa.
nięcia przedniego koła przewrócił się
autobus firmy Molina z Cieszyna, przyczem 9 osób zostało rannych, z czego
jedna ciężko.

Komuniści spalili mapazyn
z żywnością dla wojska
A m s t e r d a m. (Tel. wł.) '" Bergen op Zoom spalił się magazYn żyw
nościowy miejscowego garnizonu.
Ogólnie przypuszczajc~. że pożar jest
aktem sabotażu ze strony Ęomunistów.

Zgon najbliższego współ
pracownika Stalina
~r

o s kwa. (Tel. ",1.) Zmarł tutaj
Iwan Towstucha, osobisty sekr~tarl
St.alina. Tow stucha byl ostatnio kierownikiem wydziaJu tajnego centr. komitet.u wykona\yczego partji.

Zwłoki

na Zabim Mnichu

z a k o p a n e.

(P.\.T.) Znany przewodni k .\ndrzej ,\' a "Ty łko-Krzepto\\'
ski. chod7.ąc po góra ch. znalazł pod
Żabią Lalkc~ l1a Zah im :\[nichu zwJoki
w s tanie zupelnego rozkładu bez gło
wy i odnóży.
S z czegółOWi> hadan ie stwierdziło, że
są to zwłoki zagillionego jeszcze 6 lipca
b. r. śp. Stanislawa Jawgiela, Polaka,
ohywatela litewskiego, liczącego około
40 lat.

Turniej szach1Jwy pall

\Varszawa. (PAT). ,y ramach
ol impjady szachowej odb~dzie się tUl"nie pań o mistrzostwo świata. Rozpocznie się On dnia ZZ-go b. m. i potrwa do
dnia 3l-go b. m. Do turnieju pań zgło
szone zosta1y: z Czechoslo\\'acji - "era i Olga Memzyk, 7, Austrji - Gisi
Harum, z Dan,ii - Helene Thierry, z
Irlandji - Shonau, z NOl'\Yegji - Elisabeth Skjonsbergjii. oraz z Polski R
Ge<rlecka i J. Kowalska.

Płk.

Roven
wraca do Londynu

War s z a w a. (Tel. wł. ) ~a jesieni
ma nastąpić zmiana attache wojskowego W. Brytanji. Dotychczasowy attachć płk. Rm\'an opuszcza Polskę z powodu uplynięcia okreRu, p r7.e 7. jaki
bryt~·jRc.v
pr7.edRt.awi6ele wojskowi
pełnię. RWP. funktje w poszczególnych
kraja~h.
(w)

Rabindranath Tago l-e
przybędzie do Polski

\:l,0 a

r s z a \\' a.

(Te.]. ",1.) Głośny
poe.ta hinduski Rabindranath Tagore
ma w kOIlcU b. r. przybyć do Polski.
Rabindranath Tagore T07.poczyna, podróż po Europie i zwiedzi Anglję, Francję, Austrję i Polskę.
(w)

MiędzYł1a~oodwy

kongres .
his10rji literatury

War s z a w a. (Tel. \"ł.) Od 18 do
22 września odb~' \\'ać się bt;>dzie w Amsterdamie międzynarodowy kongres
historji literatury, na którym Polskę
b~dą reprezentowali: prof. Grabowski
z Poznania, prof. Folkierski z Krakowa i Zale\nki z \Varsza\'I'Y. (w)

Przed strajkiem w Filadelf ji

Numer tSł

Dwa łYlil[! IU~li Itra[ił~ ~a[~ na~ lł~WI

Straty wskutek

pożaru sięgają

zwy'cięzcą

B e r l i n. (PAT). 'V zawodach. trzeleckieh do rzutków mistrostwo Berlina r.dobył wany polski zawodnik 1ózef I<iszkurno.

=

2 milj. złotych - Pożar
budowy komina

powstał

Ł ó <1 ź. (PAT) W Szezercowie, niedz.enie pieca do pieczenia chleba w jecJ..
,... ielkiej
osadzie,
wybUChł
pożar,
nem z gospodarstw szezercowskich.
który rozszerzył się szybko i stra.L ó d Ź, 10. 8. Miasteczko Szczerców
nawiedzione onegdaj wielkim poża
wił calą miejscowość . Z ogólnej cyfry
i20 domów Szczercowa pożar zniszczył r~m, przedstawia się jak ponure cmen96, powodują~ straty. sięgające niemal tarzysko. Przeszło połowa budynków
spaliła się doszczętnie.
mi1.iona złotych.
Pastwą strasznego
żY'wiolu
padł
Ogień zniszczył nie tylko domy mietakże dwupiętrowy budynek
pocztoszkalne. looz i stodoły. napełnione zOO- wy, zdołano go jednak z wielkim trużem z tegorocznego zbioru,
wywołał
dem uratować. Wszystkie przewody
też znaczne straty w inwentarzu.
telefoniczne uległy spaleniu.
Ludność Szczercowa będzie rozmiePotworne rozmiary spustoszenia,
szczona w okolicznych wsiach
wyrządzonego przez rozszalał yżywioł,
O szybko~i. z jaka !{fOźny żywioł pochOdzą stąd, że Szczerców jest w 3'4
zniszczył całe niemalosiedlle.
świad
miastem o budynkach drewnianych. cz~' fakt. iż pożar wybuchł około połud
Przy silnym podmuchu wiatru, ogień
nia. a już około .g'odz. 7 wiooz. sytuacja z łatwością przedostawał się z budynbya opanowana i pozostałych d\'1iadzie- ku na budynek, niszcząc wszystko. co
ścia ];;ilka domów zdołano zabezpieczyć.
napotkał na drodze.
Pomimo silnie zorganizowanej poJa: wynika z pierwsz~'ch dochodzeń,
f)1'zYczyna, pożaru bYło wadliwe urz(t- mocy ratunkowej nie udało si!? ognia

~ow y

Bomba Ina torze

Jor k. (PA T.)

Dziś zrana

5

pociąg towarowy, złożony z
wagonów,
wpadł w odległości 3 mil od m. Springfield (st. IlIinois) na hombę, podłożoną.

Wojska

mandżurskie walczą

T o k i o. (PAT. ) Oddziały japol1skopo lO-godzinnej walce,
f'toezollcj na pOłudnie od chal'billskiej
linji kolejowej. r07.biły grupę 300 bandytów, którzy pozostawili na placu boju 30 zahitych.
mal1dżur~kie

Na pól noc

na torze.
\Yybuch zniszczył tor tak. iż komunikacja została przerwa.na. Dwaj kolejarze zostali cieżko zranieni, a 2 lekko.

Czinczao

od

wojska

mandżurskie pl'owadzą zaciekłą walkę

z bandytami

z oddziałem bandytów, liczącym około
]000 ludzi.
Po otrzymaniu wiadomości, iż silny
oddział komunistów wtargną·ł do kopalni rudy żelaznej w Taje na połud
nie od Chankou, rząd japOJlski wysIał
do Chankou dwa okr'ęty wojenne dla
ochrony interesów obywateli japoilskich,

Echa napadu na Kamrowskiego
Jf' (fl'es:~cie I)"~eb !/u'a okola 30 osób

s o s n o\\' i e c. 10. 8. \Y czwartek
uo .; z!o JJa teren ie Sosno\\'ca do dalszych
zaj;;t: mi~dzy Polakami. a Żydami, na
tle be"tjalskiego napadu Żydów na
Kamrowskiego w dniu 4 bm. Kastąpi
łr dalsze zatrzymywania osób zamieszallj'ch \\' sp ram; za.i~ć. P. dr. ~101ic
kiemu,
kierownikowi
niedzielnych
kursów o higjenie polecamy zbadanie
aJ'esztu policyjnego w Sosnowcu, ze
wzgll2c1u "'łaśnie na dobro higjeny, i
sh\'ierdzenia, czy nie m.a w nim specjalnego typu robacb"a na czasie. bo
w areszcie policyjn3 m przebywa obecnie około 30 osób zamieszanych w zaj·
T

Porażka Jędrze}owskiej
H a m b u r g, 10. 8. W pólfinale tsnism..'ych mistrzostw międzynarodowyeh w Hamburgu Jędt'zejowska w 50botę przegrała z byłą. mistrzynią. Niemiec Aussem 6:2, 6:4. Aussem walczy
w finale z KrabwinkeI _ Sperling, która zwyciężyła Adamson (Belg.) 7:5, 6:2.
Sensacją dnia była. porażka pary Krahwin kel-S perlin g i Cramm w grze mie~za.nej z parą angielskI). Noel i Wilde
6:4, 9:1. W grze pojedyńro:ej Cramm
pokonaj w półfinale Denkera 6:4, 6:3,
6:3 i spotka się w finale z Szigetim.

Zoszukiwał bezrobotnych

'v

ar s z a w a. (Tel. wł.) Jan Rawicz przedłożył list polecający, na którym figurował rzekomy podpis znanego dyrektora Banku Gospodarsh"a
Krajowego śp. Dreckiego. Przy pomocy tego listu polecającego w~rłudził
Rawicz od szeregu bezrobotnych więk
sze kwotr pi~njężne pod pozorem ,,' ~'
robienia posady. Urr.ędnicy B. G. K.
rozpoznali falsyfikat i oddali Rawicza
władzom. (w)

ścia przeciwżydowskie.

Stronnictwo Narodowe w Sosno\\'cu
z pomocl:\. matce Kamro,\ygkiego oraz pokryć część kosztów
leczen ia, przeprowadziło zbiórkę ofiar
wśród członków i sympatyków S. N.
na terenie Sosnowca. O wynikach
zbiórki nie omieszkamy powiadomiĆ
spol ecze11stwa.
Dnia 8 bm. w czwartek <loszło do
zajść przeciwżydowskich
w Be.dzinie.
\\'ładze policyjne nie zanotowały
dotychczas żadn~-ch ofiar zajść przeciwżyd\voiEkich na terenie Sosnowca i Bę
dzina.
chcą.c przyjść

I

~~ ~~'~:r~~~~:('niem

do staCji kolejowej

I{radzież . zauważoll~

dopiero

n~:

fitęPJ?egO .dma. o godz ..) ran? na staCJI

koleJow~J w Herbach ~ląs~ch, z c~&~
go nal.ezy przypuszczac, ze kradZH~~
nastąpIła w nocy z.6 na 7 bm. na st8;CJ.l
w. Herbach Ślą.s~Ich!. lub w~ześmeJ,
nuę~zy Ta~~wskien:l1 G(~M~!Dl

a H~r

J:laml. Istn~eJe pOOe~rz~me, lZ kradi'aezy dokonalI komumśCl. (w.)

Liga Narodów zbiera się
4 września
G e n e w a. (Tel. wł.) Sekretarjat
Ligi Narodów ogłosił w sobotę tymczasowy pOl"".lądek obrad 88 posiedzenia
Rady Ligi, zwołanego na -4 września-

żyd

-

'IV

ów.

N o w y Jor k. (PAT.) Za. przykła
dem robotników nowojorskich przygo.towuje się i w FiladeUji strajk zatrudnionych na państwowych robotach puKradzież
sk' rzyń
blicznych.
• T o W y Jor k
(Tel. wl.) ZapowiePrzeciwko strajkowi wygłosił w NoWar s z a w a. (TeJ. wł.) Onegdaj
","m Jorku płomienną mowę gen. skradziono z wagonu, po zerwaniu dziany na piątek strajk generalny w
Johnson, zwracając uwagę, że od za- plomby, trzy skrzyni.e z nabojami do Nowym Jorku nie dos~edł do skutku.
robków robotników, którzy zamierzają. karabinów maszynowych, każda wagi Na około 100 tysięcy :r.:Oibotników, zastrajkowae, zależy 108 blisko miliona. ,1S kg.. Amunicję traaportowano dq 3 1;rod:nionych przy .praoach· d.o!ratny.ob,
ludzi, me m~ .iW JlCIa.IDf)qz _ . ._ ... :ełaA6JI • XarnQWskich Gór~h. ~tr&jkowalo tylko 7~ J
-

3

naboi

zlokalizować. ~a miejsce pożaru przybyły wszystkie okolic7.De straże pożar
ne, a później również i łódzka. która
przestrzeń Szczerców dzielącą od Lodzi około 50 klm. przebyła w stosun-

kowo krótkim czasie.
Pobieżne obliczenia sięgajl:\.
około
miljona złotych strat. Blisko 2 tys. osób zostało bez dachu nad głową.. Narazie zorganizowano tymczasowy komitet niesienia pomocy pogorzelcom.
umieszczając ich w okolicznych osi&dlach wiejskiCh i miastach. Jak się \'V
ostatniej chwili dowiadujemy, gwał
towne rozszerzenie się pożaru powstało również z tego po\vodu, że ludność
miasta Szczercowa dawnym zwyczajem gromadziła wielkie ilości torfu na
zimę, toń momentalnie stanął w pło
mieniach, przerzucając się następnie
na poblish:ie latwopalne objekty. Na
niektóI"ych podwórzaCh nagromadzony
torf był tak wysuszony, że ogień imał
się go nieomal tak, jak benz~'l1Y.
Jak ustaliło dotychczasowe docho-dzenie, pożar powstał wskutek ,,,adU·
waj budowy kominu w jednym z domów drewnianych.

Umowa handlowa
polsko-angielska
War s z a w a. (Tel. wł.) Dzienru1t
Gstaw z dnia 10 bm. oglosil tekst umowy handlowej polsko-angielskiej. obowiązującej od dnia 15 sierpnia. (w)

Wstzymanie egzekucji
War s z a w a. (Tel. wł.) Z powodu
nowego rozporządzerua ministerstw:&
opieki społecznej o ulgach przy spła,
cie zaległogci z tytułu składki ubezpieczeniowej, ubezpieczalnie otrzymały
nakaz wstrzymania egzekucyj składek
objętych ulgami.
Wycofane 1:ostaną
zgłoszone ""nioski egzekucyjne, dotyczące zaleglości wobec ZUPU za cza.s
do 31 grudnia 1933 r. Umorzono także
do wysokOŚci 30 proc. wszystkie zaległości kas chorych, nieuiszczone do
1 lipca.

Mała

Ententa zajmie się
sprawą Habsburgó'w

B i a ł o g ród. (Tel. wI.) Konferencja Małej Ententy odbędzie się w BIed
w pierwszym tygodniu września.
Na czoło zagadnieII, które będą. omawiane na konferencji państw Ma.łej Ententy, wysunęła się sprawa paktu naddunajskiego, co łączy się ściśle
ze stosunkiem Małej Ententy do Włoch
i Węgier.
Ponieważ pakt naddunajski ma zabezpieczyć całość terytorjalną i niezawisło~ć polityczną AustrH, Mała Ententa zajmie się również sprawę Hąbs 
burgów.

Przed

załatwieniem

Nieudany strajk

sprawy

abisyńskiej

L o J) d Y 11 . (Tpl. wł . )
a zapowiedzianej na 16 bm. l-onferencji trzech
mocarstw przedstawiciel Anglji zapro~
ponuje ostateczne 111"egulowanie sprawy i przedloh" w 'Y111 kierunku dokładny plan, który jest. już opracowany, lecz it'zymany dotąd w tajemnicy.
Lavalowi przypadnie prawdopOdobnie
w obrad·ach paryskich niewdzięczna
rola medjatora z zadaniem pogodzenia zwaśnionych stron.

Potępienie

korsarstwa
pOlitycznego

zabójcą

(Tel. wl.) ŻYd Pikhaus.
właściciel sklepu.
zastrzelił
wczoraj
swego teścia i postrzelił żonę i szwagierkę.
Aresztowany tłumaczy się, że
działał w samoobronie przed interwencją. rodziny. (w)
L

wskutek wadliwej

\,- a r s z a w a. (Tel. ,,1.) Grupa zw.
\viej skiej ,.\Yici·' ogłosiła
komunikat z powodu cleklaracji grupy
b. posłów z .. \Vrzwole.n ia". 'V komunikacie piszą:
Czynnie uczestnicząca w podejmowaniu uchwały o bojkocie wyborów
grupa b. posłów pierwsza się jej sprzeniewierzyła i dla mandatów opuściła
szeregi ludowe w momencie walki o
zasadnicze prawa chłopów.
Potępiamy te.n krok i apelujemy do
wszystkich działaczy ludowców, kt<>rzy przeszli przez szeregi związku mło
dzieży wjejskrej, ażeby się nie dawali
:w~g:a.ś ~ ~i ;rozła.JW)wej. (w)
młodzieży

Numer 1M

aj

2

•

.

:::!:l

ORĘDOWNIK, poniei!zl9.łę~ CSh.l& 12 sierpnia 1935
.
.

= ; Strona 't

EJ

do tomu pana Chudkowego i robi. się
takiem małem niemowlęciem: o~es~uem,
wydaje z siebie bezł~dne ~~kl, gaworzy. Gaworzy tak, Jak pomzeJ.
,,Krzy, trzy i mszy, nszy, przy i trzy,
te chrt:eścijań.skiej fabryce rowerów
trzypi, krzypi, szypi ulewa Ł ó d t. 9 sierpnia.
sobie już rozgłos i uznanie nietyłko mokrym plaskotem w zatopie dżdży
W Łodzi na Bałuckim Rynku nr. 9 w Łodzi, ale w cal j Polsce, a ! sp~r
mgły
znajduje się wcale niepokaźne z ~e- towcy na rowerach tej wYt~órnl, dZH~ pływają. spłaszczone drzewa".
wną.trz przedsiębiorstwo p. n. "Mecha- ki wytrwałości swej woli 1 mfiSzy.u y albo
niczna Wytwórnia Rowerów St. Rzę- zdobyli już nielada sukce.sy, OSIQ.ga}Q.c
W ciąż miga, migotawi,
dzi". Wystarczy jednak przekroczyć w niektórych wyścigach ~net:Ws~e miejWciąż się plami plamami,
Są. plamy - ni śladu plam,
l'ego progi, by już zmienić zdanie. Od sca. Przy wytwórni znajdUje Sl~ W8X
W
sztat reparacyjny nietylko rowerów,
taj
t
Są plamy i tu i tam świtu do nocy wre u . praca.
y- ale i motocyklI' l·tp. maszyn oraz wyrób
twarze. się tam rowery z surowej bezNiema
plam
• ."
.
k t lt .
. d
f k .. . do i sprzedaż części rowerowych.
.
Aczkolwiek w rezultaCIe me dOWIesz a neJ masy, az o per e CJI l
Ogl"daJ'ftc i oceniaJ""" rowery tej wy._
skonalości, opartej na wzorach zagrav
v
Y"
dzieliśmy się ostatecznie czy SQ plamy,
nicznych. Wytwórnia St. Rzędzi pro- twórni, byliśmy ni~mi za~hwycem, czy niema plam, to jednal<. s,korośmy
dukuje rowery wszelkiego typu, jak i iniCjatYWie chrześcijańSkieJ Sto Rżę- zacytowali Chudka., zacytujmy nakowyścigowe, turystyczne i kombinowa.- ?zi moż~my p!-"Zykla.sn~6. Młodej! ~l: niec jeszcze Młodzieńca:
ne, przytem bardzo trwałe i solidne, zywot':lel placowc~. - l C? równl~
tu-m czy-m fu-m!
przystosowane do naszych polskich u~namem, ~od1?"eshć nalezy - ~dze~
tam-tam TAM ___ .
dróg, a nawet do przysłowiowych "kO-1 me polskleJ~ .~yczymy tradYCYjne
TU-M
'
cich łbów".
"Szczęść Boze •
tam-tam TAM tam-tam-tam TAM
Rower z mark~ St. Rzę.dzi zdobył
czy-m tam-tam T tam-tam' Czy-m t.am?
TAM-M? TU-M?
czyli-m tam? ~ jeżeli-m tam to i tu-m

Flirtv na arnasle W Wytwórni stalowych rumaków •••

P o z n a ń. 10 sierpnia.
W wyobraźni naszej pokutuje uporczYWie wyobrażenie Parnasu, jako podobłocznej krainy zamieszkałej przez
zwiewne, uduchowione istoty, błogó
sławione patronki wszelkich natchnieIi
poetyckich, lokatork - kryształowych
pałaców konsumentki wiecznej ambrozji i nektaru. Wszystko się zmieniło, tylko Parnas pozostał jeden i ten
sam od czasu gdy go Grecy zainstalowali. Ale to jest nieprawdopodobne.
Czas z tem skończyć! Jak w na·szem
wieku higjeny, i modernizacji mogłoby
ostać się to rumowisko,
p.ocharatane
długim zębem cz;;tsu. Zapleśniałe, za.brudzone, pokryte grubym wiekowyro
kurzem 'l l ezyżby to komu dzisia.j
zaimponowałO, zwłaszcza tej tak wybtedMj kategorji ludzi, jaką. są. poeci,
gdy można sobie samemu zamieszkać
w jakimś drapaczu chmur, pod jakimś
kawałkiem żelbetonu 'l Nie, napewno i
rezydencja Muz musiała się kompletnie odrestaurować. Jest to tem pewniejsze, że przecież Parnas jest zamieszkały przez rOdzaj
żenski, któremu
jednak zależy na adoracjach ze strony
ziemskich uduchowionych synów. Rozezochrane szantrapy wnet by poszły
w zapomnienie a jurny Pegaz zaL.;

I'

M

TUM- TU:M

a i tam a. i tum - - oj-ja J.L J tam a i tu-m
to--m i .tam i tum
TUr!

.

"moskwa.'·
Dalibóg, niema jak to p. Młodzieil
cowi. Ludzie narzekają na kryzys, kło
pocz się losami Ligi, boję. się s.w~~~y..,
ki. a p. Młodzieniec tamLumtuh I,1Ja.joj-i sobie a Muzom, naprzekór ŚWIatu
i wszystkim jego przykrościom.
Szczęśliwy to narodek ci modernofuttlro-awangardo-chodzistyczni
poecH Można im tego zazdrościć. Jaka. jednak szkoda, że nie mogą. nam swego
błogosławieństwa użyczyć.
Niestety;
na to potneba jednak czasami troC'hę
rozsądku i opamiętania .. ,
ALERO.

rnknę-łby patnasową budę.
A przecież Muzy to są kobiety wcale, wcale moderne. Nie dają. się ani na
krok wyprzedzić w modzie swym

mmeJ
szlachetnym rodzajniczkom,
więc bez pudru i szminki ich toaleta
się nie obejdzie, wię.c pasjami palą. papierosY', pasjami ·uprawiają. sport (lU·
pią w bridża i. walą. w tennisa), pasjami, a przedewszystkiem pasjami flirtujQ.· z młodymi i niemłodymi poetami.
Otóż ten flirt to musi być widowisko najbardziej interesująJce. To je~t
pewn~, że jedna strona t. j. brzydka
bierzp rzecz okropnie poważnie., wesołe igraszki Muz uchodzą zgoła uwadze poetów, co jest zresztą. zupełnie zrozumiałe, albowiem oczy poetów niczego dobrze nie potrafię. poza gęstą. mgł~
n a t c h n i e n i SI (tak sią. bowiem ów
flirt w języku poetyckim nazyWa,). 0woeem tych grzesznych uciech jest
mnoga ilość tomik6w poezyj najróż
ruejszego kalibru, powstaję.cych w fO'l"sownem tempie, bo tutaj, na Pamasi4,
wcale nie musi być rok by bYł p r 0-

.M"EBLE

gotowe od skromnych do naiwykwłnt
nietazych. Wazelka umiana. Tanio ł na raty.
Poleca WYTWORNIA. SZCZEPAN BERNACKI
ł. ..... DZ, Piotrkowska 275.
Tel.262 OS.
M

n 12850

Zakazane zetiranie Str. Nar.
w Bydgoszczy

rok..

A kt6żio '1l ni.ecnych flirdarek ciO"szy się największem powodzeniem'!
Czy nie :ralu KUlrek'l Oczywiście, któż
by, jak nie on!
Mimo, że imię jego nie j~st wcale

Front fabrY'ki rowerów firmy Rl}dzia na. Bałucki.m ~yn~u 9.. Niżej:
sarnia. i sz-tancer:nia, z prawej tokarnia l szhUorma.
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upuJcle węgle r o u c rze

~: ~~IU~~";,.S1~f~ ~~:T::ł~f~el~i !f~

broń Boże,

na swój los poetycki. Od r.
1928 wydał 4 tomiki poezyj i 3 powieści, od r. 1931 redagUje czasopismo
"Linję" dla krakowsldej awangardy
poetyckiej, a. w 1934 otrzymał nagrodę
(Polskiej Akademji Literatury) P. A.
L"u za powieść p. t. "Naprawa grypieje w Szalei". Wię~ czegoŻ! mu brak 1
Poza tem rzecz ciekawa, wbrew swemu
na.zwisku - p. Kurek nie jest wcale
zmienny jak kurek na kościele, Och, o
to niema najmniejszej obawy: :pan Kurek był futurystą, jest futurystą i będzie futurystą. Wierny futummowi p.
lalu Kurek tworzy zapamiętale nową.
poezję ktÓTaby odpowiadała nowej e·
poce, ~poce maszyn, tramwaju, sa.xofo-nu, t:a.ksówki, samolotu, szuka. rytmu
nowego życia i wierzy, że rytm ten
znalazł. To nic, że wypowiadane w poezji słowa nie mają e z a s a m ł sensu.
Wystarczy zamknąć oczy i słuchać,
słuchać, słuchać, jak p, Kurek dekla.muje:
O wYWal się rOOowym herbacianym
kremem
kwitnę,cym jabłkami przerażeń

po mlecznych szynach chodzi Ewers
i pije herbatę marzeń.
O głowę moją. szumiącą. płaczem
troturu.-ów itd.
Prawda, jakie to wzniosłe w swej
wiekuistej niepojętości 't
.
To byłO w roku 1925 w zbiorku pt.
"Upały", kiedy to p. Kurek nie umiał
pisać dużych liter, stawiać kropek
i przecinków. Natomia.st w poezjaeh
wydanych w r. przeszłym pod równie~
niepojętym tytułem: "Moh i gan as", a.
więc po 9 latach, jest już postę.p, bo
pojawiły się duże .lite~ki,.punkty, ze dnki, lecz czy pOJaWIł SIę upragmony
przez czytelnika sens, to jest trochę
niepewne:
Zmierzch w listkach Jedwabiu
nerwowo i płomiennie rzęził
i jedno oko okaleczone przepływał
mi wpław.
Długo krwawiłem się na chmur gałęzi
W ciepłe pnepaŚoCie rozkrzyczany .p aw
Dn.j gałą.ź serea przychylić

w

i otrZą8t wszist1dę

4UWld..

!.
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yd~i opanowa
Ł ó d t, 10. 8. Zydostwo, ogarniając
wszystko to, co się da i na czem można
żerować _ nie zapomniało również o

naszym wielkim skarbie, o "czarnych
djamentach", czyli węglu.
.
Nasze kopalnie, tak na G. Sląsku,
jak i w Zagłębiu Dą.br.owskiem. są. w
posiadaniu obcych kapitalistów, mało
wrażliwych na sprawy polskie i interesy na.rodu. To też nie dziwmy się,
że otoczyli się ci kapitaliści Zydami
i im całkowicie powierzają. rozprowadzenie swej produkcji na rynek. Prawie każda kopalnia daje chętnie przedstawicielstwo i reprezentację Żydom,
tembardziej, że ei ostatni wywią.zują.
się ze swych zadań dla nich jak najlepiej, a co ważniej~ze. mają swój kapitał który jest dla takiego potentata
węglowego jak najlepszą gwarancjQ..
Zbadajmy bliżej kulisy tej sprawy.
Podczas gdy nasi kupcy i reprezentanci węglowi borykaj~ się ze swemi
przedsiębiol"Stwami, brak im kapitałów
i kredytów, brak opieki czynników oficjalnych itd. Żydzi w tej bra.nży stoją
zupełnie inacz~j. Ich mopmi potentaci
węglowi współwyznawcy troszczą się

o wszystko, a w pierwszym rzędzie, by
mocną. ręką ujęli handel węglem i wyrugowali z niego c h r z e ś c i jan. Zaznaczyć trzeba, że Żydzi lódzćy otrzymują. dla swych przedsięwzięć specjał!

l'
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lewej szwa.j-

ś··

clJ~n

"yne . u~ęg oWIl

ne kredyty od anonimowych placówek
angielskich francuskich i amerykań
skich (naturalnie żydowskich), które
ślą tu swe kapitały na podbój rynku
węglowego w Polsce.
T.erat widzimy, dlaczego żydostwo
opanowało tę branżę naszego 1Życia gospodarczego i dlaczego nas ruguje z
niego. Mało tego, żydowskie apetyty
idą. dalej. Oto kopalnia "Flora" już się
znalazła. w posiadaniu Żydów. Wielki
konCern węglowy, w którym jest ześrodkowana skomplikowana organizacja. podaży i popytu t. zw. "Ful men"
..:.... jest również w posiadaniu żydowskiem.
Chciaroby się ręce załama6 z rozpaczy po tym straszliwym. fakcie podboju przez Zydów rynku węglowego
i po poznaniu rzeczywistej . prawdy.
Ale nie czas na rozpacze i żale. . Zamiast tego zaalarmujmy całe spoleczeństwo polskie i narodowe przed niebezpieczeństwem dalszej inwazji. MU
simy i z tej branży wyrugować Żydów.
Przez popieranie i kupowanie węgla
w prze.dsiębiorstwach chrześcijańskich
zrobimy wielki krok naprzód w tym
kierunku i nietylko ukrócimy apetyty
rozpasanego żydo~twa, ale dOjd~ie~y
do rezultatów ~kICh, ~t6re ukazą. SIę
zgoła dla nas meoczeJnwane.
M

I

Ieżeli idzie o te apetyczne śliwki, myślenie, n& zastanawianie się, na
to jest tu pewna. niejasność: nie wia- rozważanie!
domo czy rosną. one 'naprawdę w serWszak porzućmy juz p. Kurka. Mocu w~dług zapewnień poety, czy też gą. się przecież inni poeci-flirciarze
do' serca powędrowały one z żołądka ?bruszyć, że się ~im t~l~ z~jmujemy p. Kurka. Jednak niema w tem nic Ich kosztem. WIem lUZ, ze napewno
istotnie zagadkowego, bo przecież gdy got6w się obruszyć inny wielki poeta
się jest poetą., do tego poetą. futurylS~Q., z r. 1934 - p , ~ózef Marjan Chudak.
to każdy usłyszany odgłos tramwaJu, Całe szczę§cie, ze p. Chudek nazywa
każdy sygnał taksówki, każdy zgrzyt si~ Chudk!em, więc w~dał chudy . tomaszynki do kawy, taką. falę twórcze- m~k poezYJ pt. "Drzewa, bo gdyby mago natchnienia wywoht)e, iż szU!ka się czej, popełniłby tak gruby tom, że
uagwałt papieru, by n~czego nie u.ro- przypadkowo w~6d tych d r z e w z~nić ze słodkiego dyktanda Muzy. Kto błę,kany czytelnik dostttłby a.popleks)i.
• tam. D;l& ~ .YI. takich chwilae~ na Tymczas&w zaś czytelnik dostraja siQ

B y d g o s z e z, 10. 8.
W dniu
wczorajszym miało się odbyć w strzelnicy o godz. 19.30 publiczne przedwyborcze zgromadzenie Stronnictwa Narodowego. Zebranie to zwołał %8l"ZQ.d
powiatowy Stron. Narodowego.
Policja do zebrania nie dopuściła.
Zakaz swój motywowała tern, że
za.rzą.d powiatowy S. N. nIe Jest organizacjI) zarejestrowaną. i nie ma prawa

zwoływać zebrań.
Publiczność, napływająca na
madzenie, udała się do lokalu

zgroS. N.
Przed strzelnicQ. i przed lokalem 'Przy
ul. Warmińskiego bYła licznie skonsygnowana policja.

strzelanina w Warszawie

War s z a w a. (Tel. wl.) O ~odz.
6.15 grafik Zbigniew Brzeziński pl"'lys~dł do sklepu spożywczego Kompoltowej przy ul. Siewierskiej 9 i oddał
dług 60 groRzy. Gdy wracał do domu
zauważył dwóch męŻ'Czyzn, którzy
skierowali się ViI jego stronę. BrzeiZiń
ski wpadł do bramy domu przy ulicy
Siewierskiej 9 i ukrył się w klatce
schodowej pierwszego piętra..
Nieznajomi podążyli za nim. Jeden
z nich zawołał "mamy cię ptaszku, d~my ci samorząd". Mężczyźni, ująwsiY
Brzezińskiego pod ręce, sprowadzili go
na parter, gdzie jeden z ni oh strzelił
do Brzezillskiego z rewolweru.
.
Gdy ranny upadł, napastnicy rzucili się do ucieczki ul Si~wierską w kierunku ul. Szczęśliwlckiei. Dozorca domu wszczął alann i kÓku lokatorów
rzuciło się w pościg. Po pewnym czasie schWytano napastników i oddano
ich w ręce policji. Zatrzymani nie stawiali oporu.
Aresztowanymi okazali się stolar'7.
Marja,n WaUcki i student uniwersytetu warszawskiego Zygmunt D:darmaga, b. administrator "Sztafety", który
swego czasu był izolowany w Bere7.1e
Kartuskiej, jako b. członek O. N. R.
Z przeprowadzonego dochodzen;a
okazało się. że obaj pORiadali rewolwery bez zezwolenia. Sprawcą postrzel(Snla Brzezifl!'~kie~o był Dziarmaga. A..
resztowanycb oddano <lo dvsl)Ozvcji Aę ••
dziego śledcze~o. U Brzezińskiego !(Skarz stwierdził ranę postrzałową, która przebiła ramię na wyiot. Po opt\trunku 'Przewt~zioY1o rannege> do sżpita),a Dziec4tka Ieros. (wJ

l

f;trona 8 .;;.;:

Otł~DOWNJK, poniedziałek, dnia 12 sierpnia 1935 -.; Numer 1Sł
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Slicznesukienki'dla
p()patrz, jakę. mam śliczną. sumówi mała kobietka, unoszą.e
w palcach swój perkalikowy gałganek
- mamusia mi ję. uszyła mówi z dumę.. Bo też naprawdę dumę. każdej mamy jest zamienić swoją. córeczkę w
-

kienkę,

małej

dziewczyn i

kiem mamy coraz piękniejsze ł barwCo do sukienek strojniejszych ł odniejsze perkaliki, bardzo przytem
świętnych, widzimy najwięcej zdobnie. Zestawiać je można w rÓŻny spo- nych krzyżykowaniem, albo bardziej
sób i przez to uzyskuje się nieraz ślicz- wypracowanych haftami i mereżkami.
ne efekty.
.

ta-I

mi Lodzi i Krakowa w sprawie rozegraalia.
zawodów 'tliędzymlastowych po.mlędZ! re.prezentacjami tych miast w. Krakowl~ a
nie w Lodzl. wstały J90myślnle załatWIOne
w ten spu..sób, że mecz ten osta.teczni.e roZ&llrany zoota.nie w KrakO'wie w dwu 13
patdziern.ika. Zawody rewan:towe od~ędą,
si~ dopiero w przyszłym roku w LodZl,
Lód! - Pozu.A. Jak jut pokrótce demoslliśmv, w następn!\\nied'zielę, t. j. 18 sierpnia, piłkarska reprezentacja naó~ego miasta ma roz~rać mecz towarzyskI I. reprezentacją ""oznania Jednak:te obecnie wyłoniły się
pewne trudności z ustaleniem
składu łódzkiej drutyny, gdyż, j8.lk wiemy, w dniu tym ligowy zespół Ł K. S. gra
\\ Warszawie,z tamtejBoZ!\ WarszawiankI\.
zaś mistrz Lodzi
Union-Turing spotyka
się w Lodzi z Polonją bydgoska.. Tak wi~c
oba te klubv nie sa. w stanie d<>staJrezyć
swych za'vooników. co w rezultacie osłabi
naszą reprezentację. gdy t zostanie ona ustalona i ;t,.łożona z graczy klu.bów A·kla,sowych. vvobec takiego obrotu sprawy,
skład

Gdy

dojrzewają

Ogórki kwaszoDe. Niezbyt grube ł dłu
gie zielone ogórki umyć dobrze szczotką w
z.imnej W\1dzie. Umyć równiet Mście dębo
we, wiśniowe, chrz.a.nowe 1 winogronowe,
przygot-ować dużo kopru.

ogórki

k~ ułożyć

w misce I sparzyć lekldm oc·
tem Po dwóch dniach uło-żyć w słoju. dodając pieprz.u, l.iela ang'ielskie~o i bobkowych liści. Zalać mocnym przegoto~anym
i wystudzonym octem i zawią.tll.~ pęche·
rzem.
Można tet wytarte z soli kornLszony za·
1ać
wrzącym
Gctem. przegotowanym J:
drobną cebulką i korzeniami. KastępnegO
dnia ułożyć kornisz.ony w słoju, ocet raz
jf6zc.ze przegotować i zalać gorącym. a po
ostudzeniu zawiązać pę-cherzem. papierem
pergaminowym, albo zaciągnąć celofanem

szczotką.

Mała kobietka cieszy się kolorowym haftem, którym mamusia ozdobiła jej białą
woalową sukienkę.

motyla lub kwiatek a synka w marynarza ...
I tak wieczorami po całodziennej
mojnej krzę.taninie nie ustaję. pra.cowite dłonie - z resztek zwiewnych materjałów powstaję. strojne toalety małych kobietek, białe płótno pstrzy się
od kolorowo haftowanych kwiatków,
wykwitających z fantazji
kochaję.cej
mamy, a biedna głowa wysila się i mę
czy, aby sukienka. czy ubranko było
zgrabne i jak najlepiej leżało.
W dziedzinie mooy dziecięcej nie
mamy ani z sezonu na sezon, ani też
nawet z roku na rok żadnych nowości
czy ,;przewrotów", jak to bywa. z bardziej kłopotliwą. modę. naszych "milusińskich" 00 osiemnastu lat "WZwyż.
Niewą.tpliwie jednak mooa "wielka"
wpływa o tyle na stroje dziecięce, że
krój płaszczyków i sukienek stał się w
ostatnich latach bardziej harmonijny,
prosty, powiedziałbym "rzeczowy", a w
poszczególnych pomysłach i wystrojach wyraźnie naśladują.cy modę "dużych'"

Na sukienki dla małyeh l dużych
dziewczynek najpraktyczniejsze są.
perkaliki i krepony, co nie jest ża.dną.
nowością. i wszystkie dobrze wiemy,
dodać jednak trzeba, że z każdym ro-

Uroczysta minIr" do uroczystej sukienki
jedwabnr; przybl'aneJ tiULem mal"S1;czeniem i k wialkami .I jęd waMu,.

Wa.rstwę

ogórków przekładać
i koprem.

liśćmi

Sport w Łodzi
KolanIwo
~.yśclgł kolarskie. 'Y pll\'tek n~ to~e
W.YSClgO'wym w Hele;tO'wle odb~ły Bill wlelkie zaVVQdy ki:llarskJe z. udzl!l-łem cZ?łowych kola.r zy warszawsk,l·ch l łódzkich.
Tym ra.zem organiz8JCja zawodami wypadla niooo g()!'z~j; gdyt ni~któl'z~ za~~niey, biorąc udZJ~ w WYŚCJgu. nIe mlem w
pewn~ch biegach pojęcia, .na ja.k.i d.ysta?B
s'i~ ścngaJa,. P-oza tem un.ewa.żruenla ruektÓł'y~h biegów były :r.uped.nie nie z winy
zawodników, a organizat{)rów. Sama impreza
była
na.dzwyczaj interesują.ca.
"GW'O·M.l.iem" wyścigów by! "Omnium", tj.
""'yśc:ig odbywaiący się w pi~ciu konkurencjach. W pTZedhie~ach otrzymaliśmy następujące wyniki: Bieg na. 400 mtr. ze
startu lotnego wygrał Popończyk w 28
sek. przed Etnhrodtem 28 6. i OIeekim
28.6.
W biegu na &:lO mtr., w którym startowa10 jednocześnie 12 zawodników, p.i erwsze miejsce zajął Popończyk w 13.4 sek.
przed Einbrodtem i Michala.kiem.
W biegu na 12 okrą.ień toru, w którym
startowa.ł{) również 12 zawod ni.k ów, pierwsze miejsce zajął dbskooOaly Szmid-t w 4 m.
58.6 sek. prze,d Napiefa.łą, i Wójcikiem.
lv mioDubwy bieg 12 zawodników z 12
punktów toru wygral P{)pończyk przed
Szmidtem i Cymermanem.
Bieg za motorami na pJ'ZestTZeni 50 km
(75 okrążeń toru) wygroł Napierała w czasie 37.35.2 przed S2llll.idtem i Michalakiem.
W przedbiegach róW1D.ież triumfował Napierał·a. W Qgólnej klasyfikaCji "Omnium"
pierwsze miejsce zajął Szm1dt, u.zyskując
45 punktów, przed MichaJakjem 41 pkt.,
Oleckim 40 pkt. Dziwnym wydaje si~ fakt
niesklaayfikowania Popończyka,
który
fl1JTlktowo ~tał lepił\j od O!eckie.~o.
W drugiej lwukuJ'e tlcji re\\ odó " ,dbyt
się wyścig o nagrodę L. O. Z. T. K. na dy·

łódzkie;

przedcstawiać się

dZ'O

wątpliwy.

Mistrzostwa "Turystów" w ł.odzL W następną niedz:elę, 18 b. f i .. odbędp się organizowane przez L. O. Z. T. K. za 2>godą P.
Z T. K. zaworly o kol,a r skie mistrzostwo
turystyczne na przestrzeni 50 km na rok
1935-36. Wyścig ten Jest dootępny . dla
wszystkich kolarzy turystów. członków
Towarzystw. należących do P. Z. T. K .. którZy n ie. przekrOCZYli 35 roku tycia na rowerach drog{)wych i w kostju,mach sportowych. Wyści~ ten z<>stanie rozegrany ze
startem wspólnym o godz. 9 rano w Pabjanicach, obok parku Wolności, w myśl
przepisów. Norma CZa5U do zdobycia miBtrzostwa wynosi 1 g{)dz. 50 minut. Zwycięzca biegu zdobywa dyplom mistrzowski i żeton srebrny-złocony. Na.stępni kol-ejni za worlnicy d{) 5 miejsca "trzymują,
żetotny. Zapisy na starcie do godz. 8. Startowe wynosi 2. złote. Zawodnicy, startJu ią.
cy w tym wyścigu, winni okazać organizatorom dowód osobisty celem stwierdzenia wieku. W razie nie osią.gnięcia prze.p;50wegO czasu, mistrzem pow.stanie zeszłoroczny mistrz.. Tytułu tegO' b~zie bronił zeszłoroc7J!ly zwycięzca, Gabrych (L. T.
K.), który uzyskał w ub. roku czas 1 godz.
47 minut.
Finaly piłkarskIe w Jdasle C. SytJuacja
w rozgrywka.ch pilka.1l3kich o mistrzostwo
klasy w D06zczegól-nych grupach jest już
o tyle wyjaśni()fi8., te do dnia 18 b. m spotkania. te z<>staną z.akońezone I wy łonieni
zoetaną mistrze poszcz6llólnych grup.
W
grupie zgierskiej miBtrz<>stwo ma zapewnione zespół Boruty, w gru,pie łódzkiej
najprawdopod()bniej mistrzem zostanie
Sokół z Al ek.sa.ndl"Owa. Najwięcej szans do
zdobycia mistrzostwa brupy zduńsko-wol
skiej ma tamt. Tur. natomiast w grupie
sieradz'klej od~zle się trzecia decydują,
ea dogrywka pomięd.zy Sokołem z Siera.dza a Strzelcem ze Zło-ezeW&. W gruop.ie
OI!{)rkowsk.iej w dniu dzisiejszym po spotkaniu Tur - Orl~ wyło·niony zostanie
mistrz tej grupy.

I

Zdrowe zie~one ogórki dobrze umyć
Wyparzyć beczkę
lub kamienny garnek, na dno jej ułożyć I<ałązki kopru i trochę liści. na to ciacsno uło:tyć war6twę 0górków, pokryć warsl\\'ą liści i kopru i
tak na l'Jmian..ę układać warstwami. aż Elil!
beczułka zapelni. Przegotowaną wodę dobTze osolić i wystu.dzoną zalać ogórki. aby
je pokryła. J e:teli pO' oaru dniach okaże
się, :te wody ubyło, dolać zno,wu <>solonej,
ogórki przyłożyć denkiem i przycnsnąć niezbyt ciężkim kamieniem. Uważać, aby je
za\'\<"Sze wo·da pokrywała i trzymać w
chłodnem miej.scu.
Na 10 litrów wody daje się % kila soli.
KomiszoD}'. KorniszQny dobrze posolić.
Po 24 godzinach, gdy sól stopnieje. wymyć
w niej korniszony, każdy wytrzeć ścierecz-

I

drużyny

musi mniejwięCf'j w ten sposób: Bramka
- Frymarkiewicz (rezerwa Pisa.reki W. KS.), obrona - Frankus . Triebel, pomoc P~za II, Lenart i Chojnacki l wreszcie
atak - Wierzba. Omenceter, Lećmiń&ki,
Owczarek
SIą,zak. W ataku m{)głyby
zajść jeszcze zmiany. gdyż je.st brany je.szcze pod uwagę Voigt, Stolarski i Sta\\;c.
ki. W ',aż'ivm razie udział zawodników
Union-Turinro w te.rn spotkaniu jest bar-

PlfŚclarsłwo

ISf.a,~ie 2.~ mtr..\~ l>rze~iegad~ i mi~dz:rblegu miMy miejsce meszczęśl1we wypadki, w których Leśkiewkz (Wima) i
Raa.b (W.ima) Ulegli dooć poważnym kontuzjom. W finale zwyciężyl Rom (L. K. S.)
w czasie 14.3 orz.ed Kolodz.ie;skim. PuibHcznooŚci około 3.000 o.sób.
J
Tylko Więcek wDarodowej c1.ruiyule
kolarskieJ. Po niedzielnym wyścigu Skody Polski Związek Towarzystw Kolarskich
ustalił nowy nastepujący skład
narodowej drużyny kolarskiej: 1. KieIbasa Fort Bema, 2. Napierała - Fort Bema, 3.
Zielh~ki SkO'da, ł. Ignaczak - Prąd,
5. Lipiń5ki - Skoda, 6. Bober - Orkan,
7. Kapiak - Prąd, 8. Targoń5ki - Legja,
9. Olecki - Iskra, 10. Konopczyń5ki Swit, 11. StarżyńBki - Legja, 12. Kudlak
- Prąd, 13. Michalak - Fort Bema, U.
Galeja - H. C. P. Poznań j wreBzcie Więcek - Re.sufsa Lódź. Tak więc na pięt
naście miejsc, w dru,tynje ..larodowe~ 13
zajmują kcl arze warszawscy .
Przygotowania w Lodz! do biegu Warszawa - BerllD. Zarząd L. O. Z. T. K. po.czynił już pierwsze przygotowania do organizacji wyścigu War6zawa - Berlin na
terenie okfe~ łódzkiego. Jak w,i emy, w
dniu 25 b. m. zostanie zakończony pierwszy etap tego gigantycznego biegu, przyerem finisz teg{) etapu podoonie do roku
ubiegłego odbędzie się na torze w Helenowie. W dniu następnym, t. j. 26 b. m., na.stąpi star t do drugiego etapu Łódź Kali.sz.. Start nastąpi z Placu Wolności w godzinach rannych. Tra5a będzie biegła
przez ul. Pii:ltrkowską, do Placu Reymonta,
w kierunku Pabjanic, Laaku do Kalisza..
W Kaliszu O'rganizaeja również spoczywa
w rękach Ł. O. Z. T. K.

Nowy kurs bokseraJd K. S. Wlma o!'gani.zuje pod kierunkiem znanego pięścia
rza i instruktora Seidla bezpłatny kure
dla bokserów początkujących Treningi
odbywać si~ będą począwszy od dnia 12
bm. w poniedziałki, śrooy I piątki o godz..
18 na stadjvnie sportowym Wimy przy
ul. RokicińBkiej. Zapisy i informacje na
boisku.
Obóz boksenkL Z dniem 19 b. Dl. ~
pooznie s~ w Łodzi nieskoszarowany obóz
przygot()wawczy, dla 24 czołowycll łódz
kich pięściarzy w celu należytego przy.gootowa.nia rep,rezentacyjnej dru~yny Lodu.
L. O. Z. B. wyz.naczy po trzech najlepszych
bokserów z poezczególnvch wag, którzy
będą pod okiem mistrza Konarzew.skie4{O
przeprowadzali rac.ionalne treningi trzy
razy w tv~odniu. Zarzą,dzenie to nalety
porzvjs,ć z wielkiem uznaniem, gdy:!, ma,..
jąc vrzy~otowane kadry zawodników poszczególnych wa.g, bl!dzle motna ustali6
silna, reprezentac.il! miasta..
ł. K. S. Bakoah (Wiedeń). Między
narodowe spotkanie pit.karskie będzie nie.wątpliwie w dniu dzisiejszym największą,
imprezą, E"Portową. Jak si~ dowiadu lćmy,
wiedeńczycy w Lodzi In'ać bęrlą w najsi1niejszym sWQim skla,d~ie, co daje w rezultacie o ew'IlOOĆ, te mecz będzie bardzo interesujący.
Początek zawodów wyznaczono na !t{)dz. 17. Mecz odbędzie się na stadjonie sportowym L. K. S. przy AL Unji.

Tenis
Finały w teDisle. W nadchodza,-ca, nIedzielę odbędzie się na korLach Union·Tu-

finałowy mecz tedrużynowe ~rupy
pomiędzy zespolem

ringu przy ul. Wodnej
nisowy o mistrzostw{)
wa1l3zawsko-ł6dzkiej

Union.Turingu i war&zaws.kim Klubem
Lawn Tenisowym Jak się dowiadulemy,
Piłka
wa.~awiRnie zjetctżają d{) Lo1zi w najsilLódt - Kraków. P ~ rtral{t :l c j f' jak ie '
I nkis z.vm ",kla ';l il ~ p'Oli\a n ie t<, 'P«! .... czeCl:,} ty się pomiędzy władzami pilkar"k le I ki\\ane z t>.ielkiem lain t ereoOlĄad LIII.
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Nie - odpowiedeiała ezybko nieznajoma si~ z panem Fleetwood.

pragnę

tylko wi-

dzieć
Służą.ca zdawała się

zdziwiona, jednakże mprow&dziła nowoprzybyłl) do bibIjoteki i pozostawUa Jł eam...
Był to pięknie u.rzQ.dzony pokój z rzetbionemi dębowemi ~
tami. Obrazy familijne i dębowe półki pełne ksilJoŻek pokrywały całe
Na kominku palił się ogień. Na małym stoliczku stał koszyczek z robótk.Q. kobieą, obok którego leżała bat~towa, haftowana
dhustec7lka.
Estera Fleeł.wood. odsłoniła woalk~ i oglłd&ła si~ po pokoju.
Była śmiertelnie blada, tylko czarne oczy isk.rzy,ły się dziko. Więc to
bYł 'dom rodzinny jej męża. Leez do kogoż należał ten koszyczek
z robótką 'l GorQ.czkowo podniosła batystowł chusteczkę i ujrzała na
niej wyhaftowane w jednym rogu imię Malwina. To jej rywa.łk.a! ta
kuzynka, z którą. wkrótce ma się żenić, jak mówiła służę.ea! Wielki
Boże czemże ona była! jego ślubnę. żonę., czy tylko ofiarą. jakiegoś
podłego oszukaństwa 'l Jakże śmie myśloo o pawtórnem ożenieniu'
Biedna kobieta upadla ZI'OlJP&Czona. na krzesło. Straszna pnepa.śt
wę.tpliwości i be,zgranicznej boleści otwierała się przed nią..
Nad kominkiem wisiał portret jej męża. Piękna twarz. z śmia
łem spojrzeniem i uśmiechniętemi ustami, zdawała si~ drwię.co ~
:z:ierać na nię.. Została oszukan'h zd.ra.dzonlJ., opUS!ZCzonlJ., Malwln&
posiadała zdra.dftiwe jego serce! Czyż mogła spokojnie eoste tę wościany.

pnę. krzywdę'

Grobowę. ciS'tę panującQ. wokoło przerywał tylko trzask ognia
czekała, wreszełe usłyszała zbliżajQeY
się tentent kO'pyt końskich. Szybko jak błyskawiea poskoczyła do
okna i ukryła się ~ adamaszkowł firanką..
Wkrótce rozległy się głosy w prLedJpokoju; drzwi od bibljotek!
otworzyły się i do pokoju wbiegła Malwina Loftu~ a ZM83: za n14

na. kominku. Estera cierpliwie

Guy Fleetwood.
. .
.
rzekła zblizaJąc się do kommka - Strasznie mi zimno a nie tylko w skutek chłodnego powietrza, ale i twego złego humOM!,
Guyu I Wiesz, że byłeś dziś nierzn06nym na tej pnejażdżee, powinieś
teraz przynajmniej pocałować mnie w ręk., i przeprosić za to.
Fleetwood nie PT'zeczuwająe, że go śle~ isk.rz.Q,ee gniewnie ezarne oczy. schylił się i dotknę.ł ustami białej rQ.ozki. Malwiny. ~yl
wprawdzie blady i poważny, ale nie widać było zadnego w mm
zmartwienia.
.
•_
_ Całuję twoją ślicznę. rą.czkę - mówił Guy tym lekkIm, fAl\.
toihliwym tonem, który pod.-słu<:hująea kobieta mała tak. d~ i pros1zę cię o przebaezenie za moje grzechy! Leez ezemże Ja Clę wła
ściwie obraziłem, Malwinko?
_ Ohl ty jesteś ciągle taki r02:targniony, zamy81&ny. sł~wem
nie7ll1ośnyl Mam jednak na.dzieję, że się to zmieni. gdy si., pobl~
mv (;lIVll 00 tRkif'/!'() meża eierpte~bym nie mogła. Tylko nam koble-
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_ Ozy nł. brśowało wam Cyry1a. ~ .teJ W~~ej ~ejaŻ'dce'l
_ mówił dalej adw~at. - Musiał w wazneJ spr~wle ~y~echać ~
New-Yorku i nie będziesz Stlę mogla dość długo z rum WIdzieć M8.il'JO.
- Z tego ba.rdzo się cieM:ę stryju - odpowiedziała młoda <m;iew~&.
.
_ Oj ty okrutnico! twoja. ciotka Eleonora jest bard!zo zmartwion& jego odj8JZdem.
.
..
...•
Marja schyliła się nad krzesłem CIotkI I S7Jepnę~a. J~J z CIcha •.
_ ROOJUmiem wszystko. Ty ciociu sk8ll'zył8Ś SIę, ze Cyry'J. C1~le
mi j~ze nie daje spokoju, a stryj Filip ~ c.ię za
~eś .się
odwatiyła. podnieść glos w mojej obronie. O mOJa bIedna CIOCIU, Ja.k
mi to przykro, żeś dla mnie takę. boleść ponieść musiała!
Ale pani Bye haftowała gooliwie i nic jej nie odlpowiectmała.
Po tej wodnej ptl"Zejażdżce nastąJpiło zaproszenie do wili Berkeley1.
Był o pierwszy baJ funnalny, na. którym ~tępowała ~arja,
ubrana w suknię z blado-niebieskiego atłasu, ozdobIoną. złoteml kło
sami. I Malwina Loftus w sukni różowej, suto drogiemi białemi koronkami obszytej wyglądała w ten wieoror prześli~znie. Dziś nie dr~
czyły jej weale zazdro911e dlODlYsły względem Guy'e Fleetwooda,
i siedzą.c w framudze wielkiego, sklepionego okna, rozmawiała wesoło z Ablem Lispenardem.
.- My oboje będziemy tylko widozami - rzekła.. . . •
'
_ Jestem wSlZęd'Zie widJzem tylko - odprurł poW8Zme LlS'peuaro
_ ale dla pani ni", jest to miejsce stosownem. Pani powinnaś tańccyć.
- Ja wolę genjalnę. rozmowę niż taniec! powiedziałaby Nina
Berkeley. Lec2 patrz na. Marję tań'ozą,eę. ~ panem Shirlarwem. Czy
<ma nie jest dziś zachwycają.cą.?
- Panna Bye jest zawsze zachwycajQiCQ..
Jego oczy podążyły za S!pOjrzeniem Malwiny i zatrzymały się
na elegankiej postaci, która w objęd.ac.h Shirlawa przeISuwała się
w waleu po salonie. Pan. ta zdawała się zapomnieć Z'l.llPełnie o oto.eu.a.jącym ję. świecie. Lispenard widział iob. ~jrzeni~ PTóI?ieni&ją..ee szc.~ściem i idł uśmiechy romnarzone. Czyz ten WIdok me musiał być nader bolesnym d.Ja. tego biednego. samo-tnego gaTbusa, dla.
którego wszelkie 1'02lkosze tego świata. były niedost~pnemi"
W tem młody jakiś student mprosił Malwinę do tańca, a jej
miejsee zajęła tEl'raz ciotka Eleonora..
Lispena.rd, który nie lJu.bił aby mu wjeSlO r01.Dlyś1B:niu iprzeszka.dlzano, skłonił jej się w milczeniu. Zasłonięty trochę firanką. z ada,maszku, nie S!pUJszcml z oka Marji i Wiktora.
- Daj Boże, aby to ich szezęśeie było długotrwałem - westchnęła
pani Bye - lecz nie, to bye nie możel
.
- Musi być - odezwał się stanowczo Lispena.rd. - Ona musi
być koniecznie 9ZCześliwł!
Pani Bye se.hy'liła sit i S"pO'jT'Z8la zdziwiona w tW8.r'Z małego garlWoM.. Ta &laba, uciśnicma kobieta. miała wzrok b-ystry.
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- Marję każdy pokochać musi - szepnęła - ona zdaJe SIę s{worrolla na to, aby ser-ca ludzkie pozbawiać ~po.kojl\L
. To prawda! - m.rukną.ł z goryczą. LilS~nard. - Wielka prawda I
. Jej drobne, klejnotami pokryte ręce złożyły się jak do modlitwy,
a Lis'Pena.rd, domyślaj~ się dlJ.a czego ona SI.POS'Ię.da. nań tak ba.da.wcoo, odwrócił twarz, aby ukryć swe uC7JUcie.
- Boże dO!pOmóż ci, panie Lispen8.1'ld'z ie - szepnęła pani Bye,
a potem usunęła sdę poza firankę.
Mu:zyka grała huczno, ta.ńoujący przesuwali się wesoło, jak gdyby nie było na świecie ża.dnyoh kłOlpotów, poświęceń i beznadziejnego
cie!l'Pienia.
Po wieczerzy Marja wstawszy od stołu udała się z Wiktorem
na kurryta.m, pełen kwiatów, wiod~y do oranierji, gdy nagle stanął
przed nimi Reginald Berkeley, który jUli cały wieczór starał się :pI"IZybliźać do Marji.
- Czy pani lubisz być ubós1.wian~? - zapytał wprowadzając ją
p.ó!mimo jej 0p0il'U do oddziału w oranż erj i, ocienionego mnóstwem
paJm i Oileandrów.
- Zapewne, że looię - odpowiedziała - niema bowiem w świe
cie kobiety, którejby się to nie pod.obq.ło.
. - Więc pozwól pani powied~ieć sobie, że ja pa.ni~ nią tyQik.o U!bó6twiam, ale kooham szalenie i niczego w świecie nie ~agnę tak gorą.co, jak żebyś żoną. modą być c<hciała.
Marja cofnęła się zmiesza.na.
- - Panie Berkeley, to być nie mooe - rzekła" a potem rozśmiała
idę ID imowoli.
On spoj'rzał na nią. osłupiały.
-- Pani masz serce kamienne I - makI z goryczą.. - Śmiejesz się,
gdy twoi wielbiciele pła'Czą.! Pani tańczysz, gdy ja z boleści umieram.
Ah nemozis dOSięgnie cię kiedyś! Lecz powiedz pani dodał po
ch"ili milczenia - czy miłość moja jest z.upełnie beznadzlGjną.'l
- Jak l1ajrupałniej - odpowied~iała stanowczo Marja.
Oll schylił się, ują.ł jej rękę i do ust rozq>adonycb przycisnQ.ł.
- Więc bywaj zdrowa, kamienna Galateo rzekł i zp.lknQ.ł
wkrótce wśród va1m i aJloos6w.
Marja wyszła spie9l2lJlie z oranż~ji. W kurryta.rzu ujrzała Malwinę, która blada i dTżą.ca trzymała depesz~ telegraficzną..
- O Marjo! - zawołała z płaczem. - Służą.ey z Rookwood. oddał
mi co dopiero tę depeszę, mUi9zę natychmi8ist rozłQ,c2lYć się z tobQ.!
Ciotka Fleetwood, matka Guy'a umiera! Ja muszę dziś jes'?Jeze powrócić do Kanady.
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Pr:Jmienle słoneczne Igrały na falacll morza, a w przylStani zanurzona była kotwilCa. male~ statku parowego, wesołe głosy marynarzy dochodziły aż do pokoju Este:ry, przez co jej smutek się wzmagał. Rewolwer po dziadku schowała do Sluuflady st oświeckiego
bi1..ll'ka i ~aozona usiadła pnzy OIknie.
- Nie pozostanę tu dłużej - mówiła do siebie. - Wolę znieść '
"l'rzystko najgorsze, niż tę zabijającą niepewność. Muszę g<o od zUlkać,
u'.uszę się dowiedzieć o w~:zystkiem! Do tego mam przecież p'l'awo.
Zaraz dziś w nocY pojadę do Kanady. Muszę się z nim zobe,ozyć
i :rozmówić, a j-eśIi rz~wiście jest faS'Zywym, jeśli mnie oszukał
i przestał kochać, wtenczas nic mi nie powstanie - jak śmierć!. ..
STRZAŁ

Z POZA KOTARY

Ponad dJrogą. do
dę,cą., stał wspaniały

Kwebek, wielkiego miasta. kanadyjskiego wiodwÓi!" starożytny, otoorony rozległym ogrodem,
opasanym mlll1"em z wielkl} żelaamQ. bmmą.. W cichym, samotnym
ogrodzde pasła się na trawie oswojona łania, a opodaJ płynęła rzeka
ooieniona zaroślami z wiciny. Wszystkie okiennice były pozamykane
i głęboka ci.SiZ8. panowała wokoło, bo przed kilku dopiero dniami pochowano w grobie p1"ZI()Idków właścicielkę tej psiadłośoi Tamarak-HalI
zwam.ej.
Kobieta. czarno UIbr&na z gęstą woalką. na twarzy SJtała przed
bramą i patrzała na ponury dlom. Jej piękna postawa zd.radz8.ła
młodość

i

siłę.

- To tutaj - szelPnęła sama dl() siebie, pocią.gnęła za S2nfUX od
dzwOtnka i U:lJdJzwon1ła.
Służą.ca. w średnim wieku otworzyła bramę i zapytała czego źą.da,
- Chciałabym zobaczyć się z 'Panem Fleetwood - rzekła nieznajoma słabym, lec'z stanowczym głosem.
- Wyjechał k'O'llno z panną. LoftUJS - odpowiedziała służąca..
- Kto jest ta 'Parrma Loftus? - zapytała novroprzybyła słaibym
głosem.

Jem to jego krewna.
A rozumiem - rzekła po chwili milczenia. - Pozwólcie mi
tu czekać na pana F1eetwooda, bo przybywam z str.on dalekich i mam
mu coś bard!zo ważnego do powiedzenia.
Słaby, łagodny głos nieZlIlajomej
wywarł dolbire
WTażenie na
-

-

służą,cej.

,
- Chodź pani pros-zę - mek!a - pan Fleetwood powróci za.J)Em'De nie długo. Możesz pani poczekać w nib~jotece, bo wszystkie
inne pokoje są. jeszcze w wieilkim nieładzie po pogrzebie, któryś my
tu przed kUku dniami wY1prawili.
- Więc pani Fleetwood umarła? - spytała zawełouowanĄ pani.
. - Tak, umarła. i j~. t już pochowana. Pani je steś U\1JY'Wn e za.prłł~'jażniona .z mojem p<\lis-t,,:em. Ciotka 118.na · Fleetwooda jest.
. ,
.

F

XaInden rzym.-kat.
Niedziela: Zuzanny p.
im.
Poni'ldzialek: Klary p.
KeleDdarz słowladskl
Niedziela: '.-v'łodzimiry.
POoliedziałaJo;: Sławy bl.
Sloń~: ws.:hód :':l,7.
. NIEDZIELA
zach'" . 19,27.
.
Il/U!i:OŚĆ dnia 15 g.
Księźyca: wschód n,ro;. zachód 2,r,15.
. Faza: :3 dzień przed pełnią.

11

. Ł·ó d ź, 10. 8.
Wczoraj wybucllł
strajk prote.stacyjny na robotach prowadzonych przez wydzia,ł plantacji zarzą,du miejskiego.
Przed południem

telefon rędakcił i adml"-stracji 173-55

od 10-12
APTEK

Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: S-rów
Leinwebra, plac Wolno§ci 2. S-ców
Hartmana. .Młynarska 1. - Danieleckie·
go, Piotrkowska 127. - Perelmana. Cegięl
niana 32. (żydowska). - Cymera. Wól·
q;ańska 37. S·ców Wójcickiego, Napiórkowsl:dego 27.
Pogotowie: Te:l. 102-90.
Straż Ogniowa: Tel. 8.

TEATRY

naukowych, jak i szkolnictwa polskiego wogóle.
Przy okazji nadmieniamy. iż numer ten będzie wspanialą okuj ą do
zareklamowania się chrześcijańskich
firm, którym również zamierzamy poświęcić garść uwag o ich rozwoju.

Żyd~l są nie~adowoleni -

KINA LÓDZKIE

KOMUNIKATY
Zawiadamiamy wsz.ystkie Kola Stronnictwa Narodowego, że materjał na mundury
organizacyjne nabywać można w każdej
Hoścl po cenach fabrycznych w Zarządzie
Okręgowym Stronnictwa Narodowego w
Lodzl w Wydziale Gospodarczym ulica
Piotrkowska nr. 86, m. 10, front, IV piętro.
Zarr.ąd Okręgowy Str. Nar. '! Lodzl.
Program uroczystości ' obchodu "Cudu
Ilad Wisłą", oraz poświęcenia sztandaru
Str. Nar. Koła Lódź-Radogoszcz przedstawia się, jak następuje: czwartek, dnia 15
bm. godz. 7 rano: zbiórka l-ej grupy nczestnlków uroczystości, stowarzyszeń ze
sztandarami 1 zaproszonych gości z pólnocne' części miasta i okolic - na placu
w dzielnicy Ra~ogos~z. nI. Zgierska UL
Dojazd na Bałucki Rynek tramwajami
miejskiemi nr. Z, 5, lO, 11, U a z .Bałuckle
go Rynkn tramwajaDil, idącem1 w stronę
Zgierza.
. Godz. 8,30 l'8IlO: .Wym8l'SZ d0!tościoła.

.

zakładów

związku

Na froncie wyborczym w Łodzi
bez ·zmian •••

Teatr Miejski Letni
9 wie.cz.· "Studenci".

Adria Metro - "Bolero"
Casino - "Cara,n..~a " .
Corso - ,,1 cóż dalej szary człowieku ?,
Capitol - "Dwie sieroty".
Grand Kino - "Szczęście na ulicy".
Mimoza - "SiOBtra Marta jest szpiegi·em".
.
Mewa - "Kajdany życJa".
Miraż "Szturm()wa brygada".
Ludowy - .,Książę Arkadji".
Oświa~owy "Nędznicy".
Przedwiośnie - "Jej wyooko-ść całuje".
Rakieta - "Kwiaciarka z Prateru",
Stylowy - "Tajemnica malej ~birley" .

,. ..

. Godz. 8 rano: zbiórka lI-ef'-'gropy u~stników uroczystości, stowarzyszeń ze

szbuularamJ. i zaproszonych Ijości z połud
nioweJ części miasta i okolic na placu
przy ol~ Slowiailskiel Dr. 5.. Dojazd tramwajami nr. o, 3, L
Godz. 9 raJio. Wymarsz do kościoła.

.

Godz. 10 rano: nabozeństwo w kóściele
·Matki BoskIej Zwycięskiej przy uL X1II.
·Bandursklego (obok parkn im. Poniatow51dego).
Godz. 11 rano: wymarsz pochodu lUt
plac przy 01 ZgierskleJ nr. 1«' W czasie
pochodu złoźenie wieńca u stóp pomnika

Ł ó d ź, dnia 10 sierpnia.
'. YIimo, że od daty wyborów dzieli
nas niespełna jeden miesią,c, na terenie Łodzi nie wipać żadnego ożywi&nia, jakie normalnie towarzyszyło wyborom, czy to do ciał ustawodawczych,
czy też do sa,morządu , Wprawdzie obecny system wyboru kandydató~Y, już
uprzednio wybranych przoz kolegja
wyborcze, c-liminuje walkę list i stronnictw, tem niemniej jednak stwierdzić
można z całkowitą bezstronnością., że
społeczeństwo łódzkie
interesuje się
przebiegiem akcji ,vyborczej, ale w
sensie ujemnym, świadomie dążąc rio
bojkotu nowego systemu wyborczego,
przez ograniczenie frekwencji głosują
cych do minimum.
Pierwszym objawem, stwierdzają
cym abstynencję wyborców, było nie~
zgłoszenie podań o kand y datów przez
500 v'yborcó'\v. Zgłosili tylko jedno podanie Zydzi. Wszystkie inne ugrupowania w>.trzymały się od składania podai1. i to nie z powodu bra,ku hmdu·
szów na ten cel, lecz poprostu by da,ć
wyraz niechęci do nowej ordynaCji wy·
borczej.
Daleko istotniejszym sprawdzia,nem
abstYllencji wyborców jest spl'awd7..anie list wyborców. I{ombje obwodowe
urzędują. już U'zeci
dzieli i to przez
pięć godzin dziennie. Urzędowanie to
może stanowić materjał do feIjetonu
humorystycznego, bez potrzeby doda..wa,nia, jakichkolwiek szczegółów,
Tak np. w. niektórych komisjacfl
dotychczas nie zjaWił się dosłownie
ani jeden wyborca. by sprawdzić czy
wniesiono go na listę. ,y jednej komisji, w ciącgu. trzech dnizja\vi.l się funkcjonarjusz policji, majlpc akuratnie ja..kieś .CZYllllości urzędowe ·.do . zaJa,twi~
nia, i przy okazji zajrzał do list wyborczych, c-o panom z komisji sprawiło
pewne zadowolenie moralne. że -pn;ecież ni'enapróżno siedzą przez 5 godzin,
Rzecz zrozumiała, że w tych warunka.ch spełnienie obywatelskiego . 000-

NOTU.lEMY
PiętnuJemy'

Pan Kazimie:rz RopeIski,
obywatel kilku poseoyj i miBtrz piekarski
przy ul. Drewnowskiej 54, jadąc na Od.pl1st
do Ła,giewnik w dniu 6 bm.. wyna,jął d()rożkę :,'łasnośC'i Ży-da. Wstyd!
.
Wy)aśn~amy. '': n-rz~ 180 ~a.Bzeg? PlKoś i _•. : '
.
sma podalJśmy z medOWlerzamem wladoc OSuu.
mość, jakoby 00. Bernardyni na Do.łach
Wbijanie gwoździ i okolicznościowe w Łodzi zaopatrywali się w drzewo hu.przemówienia.
ł dulcowe u Żvda Merczyńskiego. Obecnie
Zakończenie.
po wyjaś~ie~iu sprawy przez ks .. Gwardj~na. Panklewlcza, z ca,łą przYJemnOŚCIą
Teatr Miejski. Tylko jeszcze parę wie- stwierdzamy, iż wiadOolIlość ta nie odpoczorów arcywE'sołej farsy letniego sezonu wiada prawdzie, wszystkie bowiem ma· "Studentów", w której wyatępujl3 Kazi- terjały budowlane ndbywają 0.0. BernardY'ni w firmach chrzeŚcijańskich. Za mimierz Szubert. W· przygotowaniu komedja mowolnie
wyrządzoną krzywdę
pl'zepra·
p. t. .,Król włamywaczy" z Kazimierzem ~zamy.
· Szubertem IV roli popisowej.
Strajk czeladników krawieckich. Na. teN abożeństwo żałobne. We wtorek, 13 b realia okręgu lód·zkiego. a w sz;cz'ególności
m .. 'odbędzie 8ię w katedrze o godz, 10 rano w Loodzi, Brzezinach i Ozorko-wie wybuchł
na boźeń"t\v(' żałobne za dus~ę Ś. p. 1,8. bi· strajk czela.dni.ków krawieckich, pracują
skIJpa dr. TYl'l'lienicckiego. (x)
cych dla przemyału konfekcyj-nego. Strajk

I

I

Nie'łncy ~a glosowaniem

wiązku

przez członków.komisji nie na-

leży do najprzyjemniejszych. Za. miesiąc dowiemy się w jakim stopniU społeczeństwo da wyraz swej niechęci do

ordynacji wyborczej,
Żydzi łódzcy

są niezadowolem z
"sanacji", czemu wyraz dali
na łamach miejscowej pra.sy żargono
wej . 'Wprawdzie w komitecie wyborczym (kolegjum) XV okręgu delegowa,nych zostało aż 30 ZYdów na 52 człon
ków delegowanych przez wydział wojewódzki w zastępstwie rady miejskiej. jednak w dalSZYCh dwóch okrę
gach XYI i xvn zydzi otrzymali po 3
i 5 kandydatów. Spowodowało to, że
ŻydZi pomawia,hJ .. s.anację" o zaehłan
nośĆ i zarzucają,
iż
całkowici!' uQ,ży
do opanowania kolegjów przez swych
członków. niewstawiając żadnego kandydata opozYl'ji. A niepr7.ypuszl'zam~.
iżby Żydom chodziło o kandydata ,.endeckiego"

posunięć

Niemcy ·socjaU';'ci. narówni z innemi 11grupowania.mi socjalis1ycznemi,
tudzież niemieccy mieszczanie
zasadniczo wf'triyinują. si~ ort udziału w
·wyborach. $en~ację swego rodzaju wywołało oświadczenie b. senatora Utty z
niemieckiego. zwiąl,ku ludowego (Deutsche Volksyprha.nd · in Polon). któr~T
stwil"rdza, że J'o>:począ! rokowania z
,.sanacją" na' tl'l"eni~. 'Łodzi w kwe-stji
wysta,wienia je(lnego kandydata, niemieckiego w jednym z okl'Qgów łó(lz
kich, oraz że w wypa.dku u""zględnie
nia tych żącdań, Niemcy mają. widoki
na przeprowadzenie swego_. k1LndydaŁa.
Dalej p. Utta stwierdza. że narazie
niema jeszcze konkretnej odpowiedzi
,.sanacji", jednak przypuszcza, że najprawdopodoboiej postulaty niemieckie
zostaną uwzględnione i w tym wypadku wzywa, by wszyscy Niemcy solidarnie głosowali za kandydatem niemieckim. ( k ) '
.

ma du~ smnee pCJ5W~en.ia. (x)
Rozbudowa miasta. W dniu 12 b. m. o
godz. 19 o-dbędzie się w sali pOóiedzeń z.a,rządu miejskiego
posiedzenie ko.mitetJU
TOwud-owy miasta. (x)

dził się

na zapewnienie robotnikom,
od
mie,jsca, pracy, gratisowego przejazdu
tramwa,jami. Ponadto na konferencji
omawiana była sprawa 6-dniowego tygodnia pracy, która równi'eż została.
akceptowana przez pana prezydenta.
Ponieważ robotnicy dotychczas biletów tramwajowych nie otrzymali. 'postanowili zaprotestować. porzucając na
dwie godziny pracę·
.
Robotnicy zatrudnieni w betoDla,rniach miejskich oraz w wydziale drogowym domaga,ją się również ~atrud
nienia, icb przez 6 dni w lygodmu. Na
robotach miejskich wytworzyła się na·
razie sytuacja dość poważna.
W' dniu wczorajszym 'w fabryce
pończoch bracia Seidenwurm (Pomorska 163 wybuchł :tra.jk robotników,
którzy w liczbie 200 pOl'zucilj pracę.
domagając się od właściciela Zyda wypłacenia, pieniędzy, z któremi zalega.
od 5 tygodni. Na miejsce okupowa,nej
przez strajkujących robotników fa.bryki przybył podinspektor pra,cy p . Wrazlik i odbył konferencję z delegaCją robotników i Zydem Seidenwurmem, Obie strony nie mogły dojść do porozumienia, wobec czego robotnicy posta..nowili w dalszym ('iągu OJUlpoWat fa..brykę. Zaznaczyć należ)T . żp robotnicy
Polacy tej fabryki sa niemiłosiernie
wyzyskiwani przez Żydów.
mieszkającym w odległości 4 kI?

GIEŁDA ŁóDZKA

"'a wCZQl'ajszem zebraniu giehiowem w
Lod7.i notowann :
Tran'?'"
5,26
a:i,GO

Budmda.na
Dolarówka
Invl'esŁycyjna

42.00

·{1.75

:13,3(\
lfl9,50

;:;3.00
109,00
91,00

91,;:;0

Ba.nk PalISki
GIEŁDA ZBOŻOWA

Żd,o 11.2.5-11.50, pszenica 1~j.50-16.00,
o\vi~ 13.00-1 too (nowe zbio·ry), j~czmień
jedn()lity 12.00-13.00, mąka żytnia 1) 17.25
:.....18.2;:;. maka ż,-tnia 2) 18.2.'1- 19.25, m8ika
pSZf'nna 27.00 ~ 29.00, otręby żyt,nic 6.75 ~
7.00, ot.r ęhy pszenne B.óD - 6.75, otręby
pl-izcnn e g'l'ube 6.75 - 7.00, TZl3pak 29.00 ~

3D.Q{), ma.kur:l lniany 1:'1.;)0-16.50, makuch
rzf'.pakowy 13.00 - 11-.00. ;;rodl Victori<ł.
25.!10-27.50.

U... po6obicnie ogólne BpOtko-jne

KRON I KA GOSPODARCZA
- lS'orweski bank emisyjny zakupil ostatnł()
na rynku londyńskim 4500 kg złotll wartości
::0 milj, koron norweskich.
- Szwajcarja wydala zarządzenia. zmierzajltce do ograniczenia poglowia nierogacizny i by·
dla rOg3 tE'go oraz do reglamentac.ii hodowli ptactwa. Zarządzenia te zostaly wydane w celu
zahamowania spadku cen.
- W Anglji obniżono stawki celne od szeregu kategoryj artykuł6w żelaznych i stalowych
do 20% ad valorem.
- Iratiski Bank Narodowy podniósł swój
kapitał zakładowy z 20 miljon6w do 300 miljon6w rjali.

słowach

Wkilku

W dniu wczol'a.jszym ~dzial karny
.inBpe.kto.r atu P'I'acy roz;pa trywaI sPtraw~
Beu-li Hano-wer. wła,,;cicieJJki piekarrci przy
'11'1. PJ()trko·wsikiej 37, i s.ka,zal ją, za prace
w godzinach n3!dl.iczlbowych na. 500 %Jw..
tych g.rzywny. - Za to samo 'wykro'ozenie
Kiwa Ziltbe.r'herg. wł.aściciel piekarni P'l"zy
ul. Zgierskiej 17, zOBtał skaza.ny na Zoo .zol
g.rzywny.

*

Onegdaj około godz. 3 w nocy do 'za",
grody Józefa Faktury we wsi Hynów pow.
"Ślepy Maks" apeluje. Obrońca .,ś l epe
piotrkowski zakradło się dwóch osobnigo Maksa" zł.ożył do kanceloarj.i s!lidu okrę ków. Łupem złodziejaszków padły gardegowego w imi'eniu-swego klienta apelację. roba., pościel i inne przedmioty. Kiedy ra(x)
bUBie zaczęli uchodzić, go&podarz o'budził
Bię i rozpoczął pościg.
Złodzieje, \yidząc
KRONIKA SPORTOWA
pościg rozpoczęli uciekać i po drodze po~
Gry sportowe. W na,dchodzącą niedzie- rzucili łup. Kiedy Faktura pl'zybliż~'ł się
!~ j w ~n.i'u ?-zioSiejszy~ na wszyo;tkic.b b?- do uciekając:-,. ch. jeden z nich odwróci t di~
IBkach ..:.,OOzJ od~ędą Sl~ dalsze. spo.tkama i ude-rzYł Faktul'ę nożem w okolicą lewe.
w. koozykówkę zeńską l aZClZ.Y'PJorruaka o go oka. Mimo znacznego kl'wawien:a oka,
mlst~W5two klat; " ~ .. J.uż w przys~lym t yFak tura pozbi erał porzucony przez zło
g·o-dmu ro'zp-oczyna.1ą Sl·ę spotka,ma. rów- dziei lup i I'vrócił do domu. Powiadomiona
nież w ""l"ac." sp-ort-Qwyob w kJ·asie B i C,
o wypadku policja wszczęJa dochodzenia
które re wzg-1ędu na ~pecjalny kaJe.nda-1 i ujęJa obu oprawców, któl'ymi okazali się
rzyk rozgrywek. zakonczone zostaną o dwaj znani bandyci z Hyno\\'a bl'at:ia Stawiele wcześniej, niż w "potkaniach cłotych- nisław i Józef Seligowie. Obu osudzono \V
cza.sowych.
areszcie,

KRONIKA

SĄDOWA.

święto Wnlebo'wstąpienia N. M. P.) Stron. Narodowe koło Łódź-Radogoszcz
wielką uroczystość obchodu rocznicy ,;Cudu nad Wisłą", pOłączoną z uroczystem pOŚWięceniem sz1an-

Wczwartek, dnia 15 bm. (w
organizuj'e

f'

•

ł.ÓDZKIE

•

robotnicy porzucili pracę na 2 godziny.
Strajk ten wiąże się z przyrzeczeniami, otrzymanemi od tymczasowego
prezydenta miasta Głazka, który zgo-

L ó d ź, dnia .10 sierpnia
z rozpoczynającym si,
nowym rokiem szkolnym pismo nasze
postanowiło blitej zainteresować się
bolączkami polskiego szkolnictwa w
LoClzL W numerze na nieddellh dnia
25 bm. poświęcimy szereg ciekawych
danych, dotyczących poszczególnych

W

DYŻURY

I

Szkolny :·numer f,Orędownik'a

-'.

Godzilly pft.JJęi dla intereseDtó.

NOCNE

ny

Strajk spowodowany został niedotrzymaniem przyrzeczeń, danych przez tym'cz. prezydenta Głazka - Strajk wfabryce pończoch

Adr!! redak[ji i admioiUra[ji wtOdli
Piotrkowska 91

•

Nowy strajk pr test

SIerpled

daru. - Pau.z··p-rogram ,wewl1fttrznumeru..

.

•

.

Mare[~lelO

KAZDY OTRZYMUJE NAGRODĘ! Obuwie
kto nadeśle tralne rozwłlplan1e:

.

ortopedyczne

aiwardzu akeiwobe araiw
Za trafne rozwiązAnie wymienionego wyżej przysłowia. przemaozyU1m7 ustęp. nagrody

.
celem zdobycia Jel.l enteli:
Nagroda.l Motocykl
Nasr04a.11-t2 GnamofoDY wa1iakow.
"
2 MaszyDa do szyda
,.
13-30 Zegarki męskle
"
3 Rower damakl łub m~1d
"Sl-łO Ob"aą ol:lDe
..
.c A
f
t
fi
"16OK
., . - v
paraty o ,!gra ezoe
"
..
. .e ty t oa e t owe
" 7-10 Aparały radJowe
nc U MO
Prócz te~o wiele innych nagr6d oraz wielką italie nagród pocieszenia. Rozdzielenie
Iłogród odbędzIe się pod nadzorem notarjusza w terminie. o którym zawiadomi się na piśmIe.
Nadsyłający rozwiązanie niema żadnyoh zobowiązań. Rozwiązanie należy przesłać odwrotnie załączając ewentualnie znaozek na odpowiedź, którt\ się w każdym razie otrzymuje.
Adresowac: Dom Wysyłkowy "POLONJA", Kraków, WJeI opole 8 -13

-

3
Audeta1J~
i wyr6f,.

mlelzeUl. dropsy l

gropowe · to towar

.

po:tądany

niany przez klienta

Fabryka Cola6w St. Marecki, PomaD
lUr

I

12 532

Przedstawiciel
w,.

na z.nle.wtaleorae I!ItOPy! Cskr6co-!
ne.
W rócone. 8pal'8Jitowa·n e
pla&kie). Wmełkle apara.ł" orto.
ped,.ezne w,.kona,ie po cena.ch
prz7!i't epnl'ch_
_

p nled21ela

na

Pomorze

z dobremi referencjami j rutyną, poszukiwany
przez poważną fabrykę wyrob6w wł6kien
niczych. Oferty "Orędownik'· Ł6df,
(Piotrkowska 91) pod "Fortte u •

,

•
Poznali. Aleje MareiukoW8kle.ro
%4. Telefon 18-111.

II

dJf 852ii

188Z5

Lecznica

-

tO

MATERJAŁY

SKŁAD OPAŁU
Tel. 144-93 Seweryn SzczygieIski, tódź Węglowa 9

cem.8Ilt, pap...molL Wyłączna ap"edat burt l d~ta)
produkcli firmy Knll$che t Endu. Artykal, JPoływue.
maszyo, I D8rzędzia rolnicze, produkty oaflowe I Pali.
stwowych Fabryk OL MlneraJDych nPOLMJN" Nawozy
"tnczne poleca: KOTNOWSKJ l SKA. PABJANICE,
DL Ostatoia 5. tel. 136. Naprzeciw Staeji Towarowej.

POLECA WĘGIEl. z KOPALlt:
"Jaljusz", "Kazimlen". "Modnejów" j in.
DRZEWO SOSNOWE w szczapach i rąbane,

;

n 11994

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ogrzewań.

KOKS kowalski i do centralnych

~WĘGIEL~

ko'.....

DoIIława wł••ae..,t

Cen,. olald..

z

Niwka -

DRZEWO Z DYREKCJI LASÓW

n

PAŃSTWOWYCH

Płótno
Płótoo
Płótoo

zadziwiająco

70 cm. szer.. • • . od 42 gr
8 J cm. szer.. • • • od 60 gr
90 cm. szer.. . . • od 80 gr

olskich

Płótno

Madapolam Su cm. szer.. od '15 gr
Silesia 80 cm. szer. . • • • od 85 gr
Nansuk 90 cm. szer. • ••
1,25 zł
Surówka 70 cm. szer.. • •
42 gr
Surówka 130 cm. szer. . .
85 gr
Wielkopobkie 80 cm. szer. • . SS gr
Wielkopolskie 140..
• • • 1,75 zł
Wielkopol.kie 160.,
., •• 1,95 zł
Płótno
140... . • 1,10 zł

Łódź,

Tylko podcns białych dni lX)leeamy wielkie partłe mater)ał6w
damskich, letnich i Iltnowyeh na suknie. płas;o;c~e ł ~o$tjumy
materJał,. męskie oraz wszelkie inne Ilrty~uły

udZIelamy

~

0,22

13320

Tel. 102-51

DO BUDOCIJLII

II. Bodzma Bołsz.yldów• USa:!
111111"'111111111111111111111111111"11'111111111""
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.lIl-Il)twiga,., Z.lazo,-,
!!!!'
Z~lazo
betooD
Gwoźdzłe ł .....bY
Okucia do ,1e06w i bchDI

de:

FABRYKA PAPY DACHOWEJ
I PRODt.JKTOW SMOLOWCOWYCH

GOSPODARZ"
" SP. AKC. W SIERADZU

KuehaJe
we.tfał.ld.
Kotł,. do
pralot
Pleee tela.De
Zamki i zawiasy do cln;wl
iokfea
Okaa laao-ielasme
Si.tIe, OGJałcowa~ ... płoty

Ceni naltadsze.
OennilP na

Fabryczny
Łódź,

ul. Nowo

skład:

Południowa

(przy ZasaJolkoweJ), taL 184-19.

Ceng konlcurencg/ne.

rowa,.

~ntln#!f ptlNlnto'llJtlnel

5

żądanie.

l. HrlJianow!~i
Spółka

z ogr. odp.

" poznanIU, ulica Szewska 16
Tel.fOQ

Dł'.

30-38 ł 36·90

tlob1'Oe;,
II 100

ŁÓDŹ, Główna 31
Poleea meble oraz wY4on,uje
wszelkie roboty w zakres
wohodzące.
WYkOn. solidne.
II lt 998

muzyn, do ",cia.

Dogodne warunki kupna .
Dla PP. Kupc6w specJal·
Ił' rabat.
n 11 !ISO

Władysław Szymdski, Łódi, Gł6wua 41
1912 r.

fr Dborv'\VSk-I
.JabUer.zegarmlstn

fł

poleoa w wi~Ikim wybąrze platery, zegaryl
•
~
ze~arkl, bUQterle, obrącskl śI~bDe z wla·
Ł6dź Piotrkowska 188
sueJ wytwornI. Wl!Zelkle reparacJe w zakres
J
zegarmistr~ostwa j jubilerstwa wohodząQe wykon~je_ w6zelki.e prace VIf
wykonuje 8Olidn!e i tanio.
a 1829. zakreSie Jubilersknn. KupUle

!~-iii;i~~~~~~~~~~~·~~~~~~

stare
złoto. srebro ln dro~le
kamieni~
11993

KAPELUSZE - KRAWATY - SKARPETKI- SaLKI
RĘKAWlClKI Itp. - DLA PA$ - POŃCZOCHY - RE.
FORMY - BLUZECZKI - BIELlZNA JĘDWABNA.

NaJkorzystD1eJ

M.

KOŁODZIEJSKI

11995

=

Okulary - Binokle

tylko w

Zakładzie

optycznym

Opto·Orlicki
PO&Dan, iw. Marcin 17
dg 8623

Zegarki, obrączki i biżnterj~

"I

!t

~~~
. <O
kapaJe .p~ziedaJe
!!
aaJ aale

.-:
\

Q

B IOWALS 11'1
D. ,

-

11'~2

firma chrześcijańska

.. ..

~6d:IJ9 Plot..kowska 3
Telefon 104· 60

:;;~!!!!~!!L::;

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CbrzelełjaJiska

MechanIcma Fabryka

Pończoch

Jan Janiszewski

Aleksandrów k.

Łodzi, Parzęczewska
poleea

26

pończochy dziecięce

i skarpety
Cenn iki i wzory

1111

H. ROGALSKIEGO

OlU

1Ibl

Dtwlekowl Kino-Teatr "CORSO" UU, Leglonów 2-4 , . . - - - -....

~łÓ~~:ct~ ~~1ar~~ag;v:~O~!~~a':nMontgomery.

ZaIrlad Stolarski.

• I.YDek 9,
tel. 113.99
poleca
.,Jerwazorzędne r o ,.. er,.
ramy. części rowerowe

no

Jl

w rolach

MIKłl!.AJCZYK

al KIłI6.skle,o J6'l
TeL 191~5.
Oostarezam kompletne o~rodze.
nia wchodzące w IIlllkres wszelkich lIiatek drucianych. Dojazd
tramwala.mi 4. 17. O. CENY
NISKIE.
n 12020

L6lł. Bałucki

Jubiler !Iegarml.tr.

Łódź, c!;IlAn~ri:L~:,

Polecamy

claD,eh

MATEUSZ

Ł 6 D Ź, uL Rzgowska nr. 108.
"'~V~~-.V.V.Ą-.4ĄV~•..:v.......vv liiiiiiiiiiiiifi~·i-i-iil-ij-ijj

PO.DaD, al. Nowa 9.

Wielki pod\vójn.y program:

Strzyżenie

psów i koni, kąpjel~ dla psów.
Kneie Jroni, IJltowanie kopyt.
Przyjęcia w przychodni od
9-1 i od 3-6· ej.
• 12000

St. RłldziB

~

Sprzedat

ft

rabatu!

R. i C. KACZMAREK

Ił

węgla i drzewa
R. LASOŃ

za bezcen!

1001lo

wechirurg. ::;zczepienia psów prze~~ł1.-l~ciw nosacihie.

Mechanlczn. .ytw6rnla
!'Owerth.,

zł

2,~S zł
zł
0.55 zł
0,50 zł
0,45 zł
0.45 zł
0,90 zł

Oddziały:
wnętrzny i

ł..6dJ,

ul. Rokieeińska 28

Boc_łca własna.

1,!łO zł
1.80 zł
2,10 zł
1,85 zł

',90

al. Koperalb 2'
Tel. ln.07

Fab".... Tkauln o!{rod1ld dru-

i zak1adów meohan.

WtAonuw WRI~~KI i H~

PŁO elEN

Sile.ia 140..
•••••
Sile.iaa 160..
,.....
Adamallzek obr.140 cm. szer. •
Adamaa,ek 160 em. szęr. • •
RotolIowe 140 OlU. s~er. . • •
RęczDłkl kuchenne • • • • •
Ręc:zaiki białe. . . • • • • •
Pościelowe w kratę. • • • •
Ręe_ikl frotte • • • • • • •
Sel'Wetld . . . • • • • • • •
Rt;czldkł lniane • • • • • • •

ogrzewań, kuźni

d~bowe w szozapach i rąbane wagoDOWO
i wozowo z własnych składów polecają

ee~ac:h

160 cm. szer. • • • •

zwierzqł

Mag. Wet R. Warńkslfł

górllośląskicb

.oauowe i

•.

okazyjnie WIELKIE ILOSCl

które sprzedajemy po

i

DlłZEWO

10 BlAtyeH DNI
Zakupiliśmy

dąbrowieekieh

KOKS

Milowice

II 9911

bpslń

dla centralnyoh

C F~ STANISŁAW SZMIGIELSKI, Łódź
A Ceny najniisze al. Rzgow.ka 81.85
.
Tel. 212·43

Na

głębokich

Gatunld płerwełlOrz~dne z kopalń:

Modrzej6w -

dla

OPAI.OWY i FABRYCZNY

p Węgiel-Naks-Drzewa
O
Do.tawa .agoDowa ł wozowa
L
E

BUDOWLANE

wy~yłam na żądanie
d S~98

m~skie.
b e oz: p ł a t n i e.

Paczka zł 0.80 er. st arczaca
n8 4 funty lilii molt;d!
Po
n ll byc.).(l w drog~ · J8cb , firU:lI/1
tL Borkowsli

Gda6~

= ORĘDOWNIK,

Numer t84
[

Nagłówkowe &łowo (tłusto) 15 gl'06zy, katde
dalsze el~wo 10 groszy, 5 Hcr.b == jedno ",łowo.
l, w, z, a = katde stanowi 1 słowo. Jedno ograszenie nie mote przekraczac! 100 słów, w tem

5

nagłówkowych.

Dom,

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

skład

't2 aieJ1)llia t935 =

poułeifzialeli, tłnia

tf'

Znak oterty naprzykład: s 18 92ł, n %746, d 1 790
t t. d. - 1 sł~wo.
Drobne ogł08zenia w dni ~o<ws'Zednle przyjmu1e
sili do godz. 10,30, w 60boty i dni przeMrwiłV
teczne przyjmuje ",lę do godz. 10,15.

DROBNE

drobnyoh: 1-1amOWJ

Maszyna

~trona

millmełr

30 IIl'O:IZJ.

Pluskwy wytępia
35 m6rg
tniwem. inwentarzami
"Gazolit"
długu... wymiaru. aaźmierz. pow. nowowynaleziony płyn gazowy.
zdg 29 62516
zd 29

Parkietowe posadzki

3 morgi ogrodu dutej wsi. II 000 gabinetowa oraz pudełkowa Sin- dostarcza solidnie I fachowo ma·
mieszkańc6w

sprzedam 8000. - gera sprzedam. Łódź. CZllsto~~aty 4000. Wojciechowski. - chowska 13. Matusiak.
n 13337
~omy~ maj~ki ws~elkiel\'o rpdza- Vmezno, Rzeźmcka 6. zd 29 886
Okazja
~~r~~d~~ W~n~~r~I::li~m~~::o~~
Gospodarstwo. 5 lampowe radjo Mąręoni nledrone. W. Grześczyk. Ostr6w. Pozn. 17 mórg pr7\!a~ne zabu~o~am!1 go sprze~am ~ gło!imklem. ąfę.rty
Starotargowa 2.
zd 28 885/6 masywne duzel wsi kosclel.n~l. Orędowmk Łódź.. pod .. Radjo.
C·;1I..!l "000 wpłaty 5 000. WOJClen 1" 333
ch •• w"kl Gniezno 'Rzeźnicka 6
Dom
••
00 29'887
•
Maszyn,
~k~o~~znOagrii~u ereo~~~c~~~ bliP cel
Singera sprzedam zł 85. Ł6d~
wp/at;r. 11 000. hipoteka. Gospoar.
Ogrodowa 28. m. 16. HI p. br a darz, Poznań. Szewska 1. Komis. bu(l('wlanych
klIka !,przedam ma frontowa.
ng 13,,29
zd 28703
wną!l;cwo tanio. JadwIga HepkowI>ka. Poznań.Głowieniec za
Sklep
Parcele
Osieą!em Warszawskiem PtZY rzeźniczy dobrze prosperujący z
8J;>rseda m ul. SwietIana. Zgłosze- Le!1n·rzówce.
zd 29.79 warsztatem nowoczesnym z poma Poznań. Kolejowa 9. m. 8.
wodu cJ:!.oroby sprzedam .od zazd 28 662
~cit. Wiadomość Orędow~lki3

Gospodarstwa

d

I

'I12"amienlca.
11 roo
d
63000
PozyczkJ Narodowej

:~~~y 40 000. F~:~a~Szewska obligacji poszukuje. Poznań.l..Po1 Komie
Gospodarz
Pi>!ired znańska 52. m. 4.
zd ~ 924
nletwo wykluczone.
. zd 28709
.....;;,~'--;.:,,;;==,::.:.;:;:,,::._-:;,,;;:.-::.:...:.::.::w
2000 zł
Dom
hipotekę oddam płatna p3.ŹdziernoWJ' pn.,. Poznaniu. dwa skla- nik dwa razY pierwsza hipoteką
ł
7000
gwarantowa.ne. Oferty OI'll<low·
d 9 000Po~~g.tYFocha
N~wak,
J.przeda nik. Poznań :r,d 29185
zd 29 7S1
12 000 zł
Domek
w pewne rece na r hi.p~teke Wy.
ogrodem owocowym. 1l1acem do J>(l<Życze Osrów Wlkp.. Kolejowilli. Mosinie 2500 bez długu wa 2.
zd 29 884
!!przeda włAŚciciel Kasprowicz.
~olonja Sowiniecka.
zd 29 772 _
..

Dom

a~awy
ubikacyjny. chlew. c:tteromorogród cena 4 500 Frankaw-

OS03ISTE
_
. . . .________
'.Trwała ondulacja

ski. tabikowo. Poniatowskielro 10 paro-wa. kompletnie 7.50
p.ow. Poznań.
zd 2:9 SM cja wykonuje specjalis
fryzjerski 26 Id .. XIICr>lnl.'"''
Dom
znań. Marcin 68.
7 llbi!k.aey j !lI kolOIlialka chlew.
morJta QgTQUU 7.500 wpłaty 6 OOQ
Franlrowillk.i 'tabi.kowo. Poniatow&lrielro Poznań.
zd 29 563

na firma

Koraszewski I Marweg

PoznaA. Plac Wołności 14 L
dg 3239/4~O,--____

% morgi przy St~ewie 2200.
maszyny mechaniczn d oma ko- Dom nowy 1 ogrodu SO')OO. Woz.
e w
ł niak. StęS7.tnV. Kosjcidell'o 13.
trami, moto.r elektryczny, ca y
zd 29 71)6
komplet tamo. Hoffmann. Po-I-----...;;;...-'-'-~'--_ _ __
znali. Jod/owa 42 a.
zd 29 2 7 6 ] 1
Maszyny
Sprzedam
do szycia najlepsze
pralnię prasowaIn'
Wskde
krajowe I zagral.
Ii C!ę. k
k'
niczne najtaniej .pO"p oImr.
ozna, lesz OWS le~o
leca Fligierski. Po9. m. 2.
zd 289 7
ZMń. !jw. Marcina
Skoki
..
z.q
zdg 26 30011

i
c jt I J
we, .reparacj e na aD e

R

si owery -

Sklep

CZ '

Ś

Ko.ryruak. Skoki. Rynek.
sPOź:!"wc:/ly dobrze pros.peruja,cy
n:g 12 555
natychmIast do sl?rzedanlll. WlaMotocykl
d9 mość Łódź, Zgle,rsk!l 9~. (KoruecznoŚĆ języka mE'mlecklego).
pi~eth najlepszym stanie
n 13327
dam. Po,mań. CllarneckiE'gO
Lisiecki.
zd
Skle'P
M
spożywczy przy dObrym "punkcie
aszyn,
od zaraz do sprzedania. Lód:f. - do pisania Adler tanio
1;wirki 21.
n 13328 Z$'ł08zenia Agentura
""I cz. Ko§clan.

A

Gó
l'lUl

Rowery

turystyczny 1)5.
balonowy 105. ~
lat lI'warancji tylko firmIe Nowsczyk. Poznań..
W'11i 30
13 -93-4
\. a .
nlf "

M

.
aneze

Domek

Piekarze

F

Dom, chlew, stodolka
masywne ogrodem

sześć mórg ziemi bpz hipotek 2500
wIaty 1500 - Nowak, Poznań.
Kramarska 15
zd 29 796

Dom mieszkalny
10 ubikacyj

w Rogoznie korzystnie s·przedam.
Zakacz. Poznl'ń. Waly Zygmunta
Augusta 4- 10
7,d 29 814

Pensjonatowe

Kozły

urządzenie
do sprzedania. Dzierżawa do odnowienia. Hel •. Kujawianka", M.
Dabrowska.
zdg 29 921

płyt,. cynko\Ve do forni

~rzedam. -

Pniewski.
OUI .. Towa-owa 6.
Składy spożywcze

Rzeźnictwo
z m1eszkaniem i warsztatt"m
sprzedam. OfE'rty Orędownik. Po.
kaMej cenie. wielkim wyborze znań zd 29 818
poleca Dom Zleceń.
Poznań. ~::..::...::::.:.:::..:::.:..:::....------Wrocławska 22.
zd 29 646
60 m6rg
MI.
10000. 100 mórg wpłaty 18000:
eCZarnla
160 mórg wpłaty 10000. Kozłow·
- - - - - - - I~Qn .. iln'~.
masywnę· komplet- ska. Jarocin. Monill~zki 28.
ftl"V·UT'''T1n..
mechanIczne. oz pong 13 688
stosunków
rodzmnych
a okazyjnie GawIakowa, Piekarnla
ezno. Mieczy!'\ława 1.
zd 29205
dom 8 ubikaę,-jpowiatowe miaI _ _ _ _ _..:;,;;,..:c:.;;=_ _ _ _ _ sto. wpłaty 7000. domy. domki
Gospodarstwa,
dzlerz·awielki wybór. Kozłowska. Jarocin. Momuszki 28.
ng 13 689

j

ki

kolonjalki, delikatesowe.
owocarnie

d

d

ki,

.

młocarnie. wialnie. siewniki oraz
ryz ers
wy, omy, om
piCRoweinne maszyny i narzędzia rolni- zakład damsko-lDe5ki p
karnie
AT
najtaniej poleem
cm·zoetudloygOdJna;n8aPlaty. Now~kl·28S9z82a- nmeicoszkklls\ZnJYJ·.enml'e· ~pRrrZdezGCJ.atm.
łs[)rz,edlłże i dzierżawy polecam do
•
".
d
o
Nowak. Poznań. KraFligierski.
Poznal\ska 22 - 1. P01Jna'li.
a 15.
zd 29794
znart. Św. MarDomek
por'j.2381.
cina 23.
pokoje. 2 kuch nip. ogród sprzeKuźnia narzędziami
zdg2630215
Akuszerka
Bacz}'kowslti. Poznań-StarołeDom
wdowa łn'eligE'ntn:l z d~eckiem
za folwarkiem Minikowo.
od
dziesięć m6rg ziemi
Stumorgowe
4 b'!k
.
hl
Ś\ j tl d u lat 44. wyjdzi!' zaml1t. - Oferty _ _ _ _~zd 28 9:.:.:9:,.1____
zabudowaniem
prywatne bez długu. zabudowani II.
1lior!..!.C1yJonwy~Wewy.. c' !;aa 600·00w
. masywne. inwentarze kompletne
. .:.. Oredownjk. Poznań z'l29 091
,ov"""
n.
58 6
SlródE~clltil blisko Poznania bez konkurencJi
ra.nkowski. żabikowo. Poniam rg
2 BOO
d m No ak Poznań żniwa sprzedam 1Q 000. Dura. zd 29715
towłikiego 10. Poznal~.
dll' 29 562
Wd6wka
prywatne. zabudowanie. inwenta·
Kram~~kea a15: ~ w '. zd 29798 Poznań. Piekary 19.
(lO nrzedniku lat
29 z jednym rzami. żniwE'm. cena 11 000. wpla- ;:..;:.::.:........::..:..::~.:;.",;,;,;.,_ _ _ _......;:....:;::...:..;;
Mat6-race
dzieckiem. po~iadająca ull1eblowa- ty 7000. Hip.ronim Osea. Kat'
Dom nowy
Blisko Poznania
nie na 2 pokoje kuchnią i 1000 zł mierz. pow. S_z_am_ot_uł~_ z~_!J_2_t7
Farby - Lakiery
tapczany. garnitury klubowe. le3 tJO!toje kuchnia światlo. oscród gotówki pragnie poznać r,ana w
żanki najtańsze wprost "pracow·
czterdzieścimorgowe
Tran
Szellak
_
Aniowocowy 6 000 Frankow ki Żabi celu m alrymonialnym. Zglosze20 m6rg
nia Pozn:ł/i. Wielkie Garbary,
kowo. Poruatow.<:kiellO 10 Poznań. nia do Orędownika. Pozn8ń
inwentarzem, żniwami 18.
narożnik WOfnej, suterena.
pszenno-7.ytniPj. zabudowania maliny - Karbolineum
~ 211567
zdg 2974112
zd 28 705
sywnp. kompJetnemi inwentllrza- PoklJ~' JnlanJ' 1.65. znane. że naj- r.aburlowaniem. ziemia drenowana.
4500
sprzedam.
Nowak.
Pomi. HiO drzew owocowych. 6 800. -~niej CbwalillZewo 24 Jaro·7,yk. znali. Kramn rska 15. <Znaczek.)
. D om n~wy .
Bławatnik
Bartkowiak. Dopiewo. Poznań.
Poznań.
d 8291
zd 29797
~lętroWY 1'1 u,blkacYl dochód lat 22. nawiąże znajomoś~ z mil'd 29164
ml~lęezny 200 o!:'ród OWOCOWy - 1.11 dobrego chllrakteru szatynką.
DrAgi
Tapczany, garnitury
20 000 Fra.nkow,.ki :tabi,k~wo. Po- Cel m. ati·ymonJ·alnx. Oferty Or".
25 m6rg
"r
Majątek
ni.atowskiego 10 Poznań
A k "
do rusztowań. słupki. regle 8zta·
,
d 29 560'
"OWJ'1I -. P07.nal~ z 2lJ 373
buraczanej. znbllrlowania masyw- C'bpty do plot6w. Oerezińsld tar- klubowe, fotele,
'100 mórg 1>szennej. nadkompleLny.
z
ne. kompletnemi inwentarzami tal, Ste~zew. składnica Poznań- leżanki. materace tylko
szosa. oogate żniwo 160 OOQ. wpłał
Wdowa
przy Poznaniu. stacji. 12600 - Zależe 6.
zd 17 826 !lracowni od fachowca K(roc~zY'k. 17 .70000. Kwiatko-wski. Poznań
W:.1I1a.k om f or owa
intellgentna. religijna. b
wpłaty 7000.
Bartkowiak. DoD2Jalyńsk'ch 10.
zd 29 503
Poznań. Wrocław.'*'.a 13.
S pokoJowa .. IS' .:.uy ogród.. weran- przeszli) 50. szuka męŻa
piewo. Poznań.
zd 29 163
dA' 3515
Pianina
Resztówka
da korzystme nil s~rze.da.z. Brom-\nego cbarakte"n-. OfPrty O
fortepi any poberek. Poznań, Wlelkt.e Garbary nik. P~",lli zd 29 45'7
Skład
100 pszelLl.ej. dw6r. zabudaw
jlepsza I
Gospodarstwo
inwentarze nadkompl........miaste
63 - 24.
zd 29594
hudowlllnego. stolarskiefa- 30 pszennych. prywatne. bez wy- ko. 47 000. wpłaty 25 lM/. re~'llta
zaprowadzon}' sp owo·
mia.ru. inwentarzami 9000 wPla- am{)rtyzacja. Kwiatkowski. PoD om Pomani u
tyciem sa
tanio do napycIa. ty 6000 FrankQwski żabikowo. Po- znań. Dziabttskich 10. zd 29 502
doch6d ~ 200. cena 23000. wplaty
redownik. Poznali
niatawskiego 10 Poznart.
10000. reszta amortyzacj". Bromzd 28972
zd 29 565
Majątki
berek. Poznań. Wielkie Garbary t!...2~~~~2~~~~~~~
5J . 24.
zd 29 590 Wynalazek
resztówki go.pQdarstwa. kamie32
morgi
nice. wHIE' młyny. wielki wybór
polskip okrągłe proIlukujące li rawem inwentarzem. zabudowa- poleca PoArednictwo M"iatków.
zf wiQcej p())iczoch. jak zag:raDomek
em. cena 4 000. reszta amorty- Kwia·tkowski. Poznań. Dzialyń
DO.....,.. 2 pokoje. ogród. kupię }.anIrznp.
:tądar< prospekt.
Pol300 rozebranych
~acja. Hieronim OaeB. Kaźmierz. skich 10.
zd 29 5Ql
wicy. mia~to lub Starolece, w~larekord. Ko~ia J2. Poznań.
samochodów
pow. Szamotuły.
zd 29216
C4I 4000. Ofe:-ty Orędownik. Pozr! 29367
Imań zd 29 593
Mlrup. aprzeC'sr używanych czaDom
śoi eamo'lhodow)'ch. - Ilodwozia
8 m6rg
Dom
P
2 pokoje. kuchnia. 4 /Dorgi ziemi ns mllicz~rk!. - AutOllklad. Pozabudowanie. masywne
nowy czyn&w\Vy. 2 składami. p;:l'
anna
chlewy. stodoła. cena 3000.- znań. Dabro'l'lo!łkipt(,., 89. tel. 46-74.
spiesznie .!przedam.
Kupię
wodu W}'jazdu sprzedam 20.000. I"t ~ ll'08podarst\\·~ 58 m6rg t)T2;Y Poznań Grudzienipl' 70
13
_______d:...:;322"1:::..______
.
Oses Ka:fmlerz. pow
wp alt y 16.000. Poznań, Ratuszo- POIZna.niu. wyjdzi .. Z8l[lln". "-'0•
zd 29 04~ • m.
•
•
zd 29 214 uź~ana w dobry~ etanie. mlo.
.
"" nx1
_ _ _ _ _-=.~.;,;....:,.:;.>:..-____
Nowy dom
-------"------,.;:;,,;:....;;;,;....:,,;;:,;; Of
carmę z Czyszczemem " tryJer. wa 27. Re~t8I!racjR.
7. d 2\} ~"'o
100 SZE'ma o:;obiete. Grunwaldzka 11
2 P~nań.
zd 29 009
Nowe zabudowanie
g pokoje. kuchniA i morgI!. pod
Restauracja
Zy~~%, ~wr:~~ho\~!~i:rt. poczta
Kamienic,
9oS~OdarSkl.....
huQowę. Ostrów Wielkop" P12ol00naO dobrze. p~osperujaca od zara~ ąo
n 13336
donosi 4800. cena aG 009. wpłaty
Panna
..
3/i.
ng
od"ta]:lIenIa z Ilowodu przeJeCIa
20 QO~25 000. PośrednIctwo wy- 23. ll'o,o;tIGd/l.rnllo. posar:u 12 000 _ i 7 mórg do rej 7.i~mi tanio na
innego przedsiębiorstwa. GawlaSrebro
klucz,nne. Gospodarz. Szewska 1. wyjdzIe zamąż. ~ Biuro .. prr.y- sprzedRż. La~pk. S(lbie8'kieg~ 101.
Złoto
kowa. Gniezno. Mieczysława 1.
:r.lot~. bryla.nty. kwity lombardoKolXus. Poznań.
r:d 28 7Q4 !'\złOŚć". pl)ZJ\ań. Strza.lowa 3. tezd 2'l 0Il0
~rebro. brflaTLty. kupu~e. ~P'I':r;ezd 29206
we kUJPU.ie
Kamienica
lefon 24-03 (JlIlaczek o<łpowiedt).
dajE'. przYJmuje w komIS... OceaW K k
2 skłlldy. gł6wna ulica Pleszewa
zd 29 539
~k~~:o
P~~nl1-ń.
Aleje Ma~~~o'~5
60 m6rg
Poznllń.
2'7 G;l1>in~~ 6.
dochód roczny II 500.- cena 25000
.,.
"" ubudO'Wanlem - Inwentanami.
Krawcowa
przy Poznaniu. wpłaty 8000. re18 000 . M a l oI epszy. PI E'Jabłka. śliwki
wplata
woDrągi
sma amOrlYZRCJ·i. V.O'
~rzeda Rato.;"zew
zd 28 '184 z wyprawą zspl\zna pana na
.....
knpnjE' każde i il~i. Fabryka cu.
sadzie od lat 2V. Cel matr
887 rusztowali. belki. kantówka. pod- czak. Poznań ..Jeozu:cka 12.
krów. manne1 a(ly. ~ledziński. pl).
,
Willę
njalny. Oferty Orędownik
loga. szalówka. stolarka. deski
zd 29 641
~nań. Wroniecka 17 wg 2il 219/20
jednopiętrowa. ładny~ ogr6d sprze- znań zd 29 ~
Kanapy - Tapczany hubiaste. DerezińAki. tartak. StePi
dam za 8500,- Nowicki. PIIŚW. Marcin
szew. skladnica Poznań. Załęże. ~
erze
Złoto
· k
zd 28 "92
'I12"awaler
zd 25 798
Puch
srebro. brylanty kupuje sprzeda~ZcZY kó w k O. k lOS.
\1
materace. garnitury klubowe _
je prztimuję w komis. "Occa:'lO. inteliJl'enty. r~ligijn,..
wszelkie meble wyściełane poleca
Pianina
.
Kołdry!
sion" . Poznań. Aleje MarcinkowDomek
tech niczny. pC'Ahlbi panią
korzystnie pracownia tapicerska.
,jatek niekonip.c',;T1Y. poważne
P02lnań.
d 3 444 Bettlnga. 'wiei,gi v:yh6r. cen,.
~~
dobry lI'atunek. ski ego 23.
zd 29488
bliżej Poznania kupię, do dwóch 5'ze.nia Orfl'(!own;k. Poznań
śle fabryczne. Dogodnp
na wacie 9.50.
tysiecy. Oferty Orędownik. Poz" 19 588
nabyci II. Prze'lstpwicie.l:
,półjedw.
19.50.
Złoto
znań zd 29 404
-----.;:...~...;.:;.:...---Zakład
kowano POOI"'ań.. PierllckIego
jedwabne 29.-. srebro. pOP ute
zegarki monety.
' ek
-W1:r:dAwlec
fryzjerski. dobl'ze prosperujący,
d~ 8379
.
na welnie 36.-. biiuterje
kupuje
zegarmistl'7J
YY ' v
Poznart sprzedam. cena 2 500.puchowe
79.-.
Dom
Szymczak
Poznań.
Św. Marcin 75
rzynszowy w Poznaniu kupię
lat 81. ogrodnik. pozna panne Oferty Orędownik. Poznań
Drzewo budowlane
Poduszki < ro\a.lne 550. PlerzYIIIY wejście bramy.
zd 29 581
wplac", 12000. Oferty Orędo';: wdowę ogrodem. gotówka. Cel
zd 29408
28.-.
nik. Poznań zd 29335_ _ _ _ ożenku. Oferty Orędownik. Pastolarsłde
"EMKAP"
M.
Mielcarek
_
bjanice. Garncarska.
n 13702
Meble
poleAa
Popsute
~
Poznań. Wrocławska 3(). najwiekzegarki, złoto srebro. monety biParcele
najta.n\eJ polPC8
G. Kowalklewlcz
sza czyszcza.lnia pierza.
żuterję
kupuje zel1:al'mistrzz domkiem drewnianym odsta.pię
Swatka
BaranowskI
składnica drzewa. P()znań. Strzanil 11 242-3
Szymczak Poznań. św. :M arcin 75
500 zl.
A<ires Orędownik. po- Po1iredniczy w celach matrymo.Podgórna 18.
Pl!'Sml8 łecka 14 a. te~f~r914-95.
Gospodarstwo
wejście bramy.
za ?!) 5.'\4
znań zd 29315
nialnych.
Łód:!. Dowborczykńw
33. m. 3.
n 13332
I!ló.rg pAzennej ziemi przy
Dom
p;zm prywatne. !!.pr~eda okaSkład
Drewna
me.
awlakowa. Gmezno. - kolanjalny dobrze zaprowadzony
rodzaj wim. sk!arlt'm, nowobudoPanna
Torby na
1.
zd 29 207 k'l1pię. Oferty Oredvwnik Poznań
wam'. dwum.orgowym O11'rodem. lat 25. po~iadająca 50 m6rg zietełd
owocowyJ.D. wpłaty mo,. reszt~.a- mi pragnie WYJŚĆ zamaż za pana
pantofle
zd 29 556
_ 74 morgi
mOTtHa('J3 _Bł:o!'b. A)eJe MaTCJ!l- mając~o got6wkj 1.1) tys. Oferty
RzkoJ'Ile wła
kowsklego 1" Poznano
zd 29 4;>3 Lódź. Dowborczyli:6w S3. m. :I. pszenneJ
zabudowania.
nowe
inanego wyrowentarze. żniwo pelne 21000 .. Tola. ..
n 13331
bu lanio po- po c!'na('b
wpłaty .14 000. GawIakowa. <1nieDom nowy rodzał
lt"C8
leca Lpon "'""wmD";
_,~,~.~._~ ...... _, zno. MIeczysława 1.
zd 29 204
doch6d 2400. cena 22 OOÓ, wpłaty
Stolarnia
czyńskich
16000. Fr Ratakzaka 18. m. 7.
Torebki
ze sklarlem m~h1i i. ~rumień. s
POllnań.
zd 29 470
Sobaszkiewicz
. k'
.
przl;leglem mIeszkanIem. z uhi._-Dom
NaJ tańsze
pa.kow" !,J(~ arskle~ mamBa szare. kacJ!lml pI'zemysłowcmi i ma~zv
zd 29324
nnJtameJ 'jlldmuna Koska. Po- namI
stolarskicmi z zapel!E.in
Domek przy Poznaniu nowy" mieRzksniow,.. ogrodem Poznlll1. Wielka 25.
dodatki ubraniowe,
znań. DcmlJlIk'łI~~ka 5. tel. 28-00. pJeklrycznY1l1. w pow. mil'~ril' WI)
2 pok..,je kuchnia 2 morgi ogrodu p'rzy rynku IIprzAdaJn tanio.
NajlepSze
towąry krótki" oolp"A
zd ~ 685
'VrzeSni. przy rll ch li wt"i IIlicy or!
I liniO. BrombN,'k. Poznań. Wiel- Zgierz, l-go Maja 31. Piwiarnia.
Jan Grobelski,
•
zllraz do wyt!ZiPi'Źllwipllin
J)o
k..e Garhary 53 - 24. zd 29 591
ng 1~..6~
rowery Lucyfery
poleca korzystnie
P o-JlIl 8 I' WrocławskA 2 narożn;k Sto dwadZleściamorgowe qbjeklu 'pot I'~eh'l, ą 000 zl. [('. K~
Kozie.i.
d 3 Hl pszenno-buraczanej jednym pla- 1h~3'ewskl. W I'ze~ma Ta i'l ak. \,,1.
Dom
S'Przedam
A. Jandy,
nje. inwentarzami blisko Pozna- 4;>.
uj 29194
nowy " mieszkania
dom 18 lokalowy. murowan,.. - skład rower6w Poznań. SzkolnA
Parcele
ma. powrdu pcdziału sprzedam.
dochód 2400. cena 1 700. wpłatv dwupiętrowy z l!groQem. mle- S. nllpueciw SzpitaJa Miejskiego.
~uąowlane
w
ładnE'j
okolicy
nad
Poz.nań.
Ratuszvwa
27.
Retl,tauUbikację
ugodowo tlpneda Dom Zleceń. SZCZIICY ~zko!ę. WladomoM ł,ódt.
zd 29 3~3::..._ _ _ __
JeZIorem, przy Stęszewii' morgs raCJa.
zd 29 789 składowa nadająca się na warP02mart. Wroch.wska 22.
Odyńca 1J/i u gospodarza.
000. Wcmniak Stęszew KMjokie- Z pC'wodu staroacl oddam
sztat lub składnicc tanio sprz~Ubrania - płaszcze
zd 29 547
n 18 SS9
go 13.
zd 29 705
dam_ Adl'es wskaze Orędownik.
pewną egzystencję
Poznań zd 29244
spodnie
litewki
Dom czynszowy
Domek
eż zawodowa własnego wyz
obtitym
inwentarzem.
bez
nieGospodarstwo
nowy 12 pokoi do tlprzedanill Z
poleCI!
ueholJ).( ści i !lI... c'ynków. 47 ~at
Skład
nowy s kł a d em
kutnią. sklE'pt<Ol. ogrod~m owoco:>4 buraczanej liczne zRb'Irlow8l1ia w lorlem posI3rlanlu ZA niska próżny z m!p~~kaniem Jeżyce na
Głogowski,
MaJ"SlZ. F'ocha 18000 bez dłuA'u wym. CeDa 8000 zl. WiaQomoeć
żywe. ma.rtwe inWE'nt:lTZt'
hez C'lIIę 8000 ",I. Oferty 'pod 12;:; do kR*dą bl'llnz,) od go."poila r7.3 wyJezuicka 9. A~ygn:l.ly dłlllfU t.; 000 Wotniak ~tc<7.pw. ~illr8 OIl'I. T(osmo8. Poznań. "L
"IPrZ\li'lR Ra·tajazak - Poznart - Lódj, Po1udniow8 8 u ZUP,..
l1'l).n'e 7.J'ra:z. .. PaWIlon" Pn7.1l~ń
J elIulek II 12.
sd 29 64.t)
• D m
)d ~ 704 Zwjerz) IJlecka 6.
I •• J'" .'.""" '.
ad 211 722 Kosiok.illi'O 1J.
ng lI, t.Q8 Focha.l;>
:d ?li ;52

7'

l

= ORĘDOWNIK, ponieazia!ef, i'lnia. 12 si'erpnia. t~ ~ Numer 181

'Strona H
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la, DZIER:tA WY

Koncesjonowane bllll'O
sprasądowe
~ ~

...

Kroju

załatwia

szycia. ~odelowania wyą.czam
gruntowme systemem wledeliRzeźnictwo
podatko,",p. rfrtowp
skim
wfkonuje wszelkie kroje
dąża wieś korzystnie wydzierżaKazimierz Dolata
podług miary, Strojna, Poznań.
WIe. Cwill. Ka:amiel'z. pow. Sza- byty ul'Zęd.nrlk sądowy. Poznali. Podgórna 7.
zd 29 492
motuly.
zd 27 964 Aleje Ma.rclI'.kowskiego 1 6 . . .
•
Blisko Poznania
ze! 29 520
. . 26. SZUEA POSADY..
Dziś

Rządca
g9llJ>Oda~. lat 36. wyks~1eeme Aredrue 14 lat praktyki poszukuje
posady
żonatego na
skromny'eh wal'Jlnkach. Łas~awe
zgłoszerua KnrJer Poznański
zdg 29263

Nauczycielka

doświadczona poszukuje posad,..
Ogloszenoila do 00 .łów dla DOMIIl- Konwersacja ruemiecka, konser. jeszcze wysmarowa~ lDujących posady w tej robl'J'Ce watorlum. francuski. zezwolenie,
lózka. materace płynem "Plu- obliCZllJlllY 00 jednej t!"ZeCiej cenie świadootwa. Poczta Toruń-Miasl-wa·'. Pluskw.y lIa zawsze wy_
drobnych.
sto. Poste Restante .. Nauka",
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-=:..:.::..:...:::..____________
gmą. Sprzedaje drogerja Ku- Technik
zdg 28 210
Panna
charskiego, Poznaji. POdgórna. 6.
dentystyczny
.
zd 29 484
chrześcijanin poszukuje posady.
Gorzelnlk·
kawaler
l'raktykowa! w lasach palistw.. zdrowa. sumienna. z prakt,-k..D Z1erŻaWa
Specjalność roboty lane. Większe pracujący bez zaników .magazy- w.ąjskowość) przy str~elc.ach. g~ar- znajomoilcią szycia. robótek. wie104 morgi. ziemia drenowana z
miasta. Oferty Oredownik. Pa- nowych. obeznany z kSiążkowo- dJI. egzamrny polskie 1 memle1cdo 28 lat. potrzebna do 3-le~
pelnem inwentaJ'zem
żniwami.
Niepożalufesz
bjanice. Garncarska.
n 13703 ścią gOSp. pOSZUkuje posady od kie. doświadczony zarządca adziecka.
Zgłoszenia pj,.
objecie 5500. Gawia kowa. Gniespróbować
Nargillo'
1. 9. Bernard Dnrka. technik 1;0- sów hrabiowskich i 10 lat w.pań·
Bettingowa, Leszno,
znO. Mieczysława 1.
zd 29203 I t • ." d
. od
Wychowawczyni
rzelniczy. Długie Stare. OOW. Le- stwowych. zam4łowany. dZlell'\y
dg 3499
- - ,ory. rzeczywI!lcle o zwyczaJa
..
.
szno
zdg 28 328 fachowiec, za dobre hodOWanIe '
Piekarnia _ kolon)'alka pal~ma .tytoniu J!atychmiast. .- z kIlkpletmą p~aktyką ; .śwIRdec:
.
.
.
s~kółek i piekne kultury, Wyso·
Fotograf
.
"
Sprzedaje drogel"Ja Kucharskie- twaml pos:mkuJe posady od za
O
dnik
b
pochwaly. energiczny. zdrów
okoJlcy Jalocma, dobr'ze zal?ro- go. Poznań Podgórna 6
raz. Kielce, Tomaszowska 28.
gro
- ry a k ' . kie
w sile wieku żonaty przyjmie
.. Foto-Wen1l.'9'·'dGgnJ~71
wa zone. towl!-re!ll. urzadzelllern
. zd 29 4 8 3 '
m. %.
ng 13178 kawaler. lat 26. J;lrzyjmie {losadę te~ posadę samotnegO' zna tar- __ .:..;",.,_ _ _ _ _ _ _ _ _
1 200-2 OQO. d~!e.r.!'.a\ya 35. Otre, o g r o d n i k a na maJątek gdZie mo- tacznictwo rybołóstwo: eksploata. ba. JarocIn. T'-llmsklegO 2.
Piegi _ plamy _ wągry
Panienka
że prowadzić hodo,!"le karpi. ~ło- cję torfu' lubi bardzo hodowal!
zd 2S 889
.
_
. . lat 28. mila. inteligentna. z do- szema Poznali-żablkowo. ul. Dlu- zwierzyne' i trąbi wszystkie Byg·
k
g!n ą · ó cere wybl_ela. ~dehkatmą h~ej rodziny szuka posady Wy· ga 49. Przewoźny.
zdg 27 967 nalf chlubne świadectwa i wy- zaslĘ:PCOW7.~rlr!7.p.i'I'.?:v
X lOS
I nif~r wn~ny_, rne~awo ny. I!l 6 chowawczyrli dzieci 2--8 lat k~6·
soku; rekomendacje może przedwraz pól morg-aw:ą par'celą od Z3- ·:kuc1~rski:~~toVOzD.a:iiDr~~~rJtrre
bardzo
kocha.
Oferty
KurJer
Urzędnik
gospodarczy
łożyć, poszukuje posady od 1. 10.
~fe'~~:~E~!
g
raz z pOlwodu obJecIa La,sek Dol- na 6.
•
• zd 29 482 Poznański zdg 29 631
kawaler. Szkolą Rolnicząą. 41/s lub zaraz. ł,.askawe ofert:y upra~
ny 25 Szosa PUoSzczy;k{YW'o.
letnią praktyką. ~szuku~'e posa- sza do KurJer~ Poznańskiego
zd 29 :;'~Io
NaUCZYC1'elka
zd~ 29 083
~"
Złote obrączki
dy. Łaskawe o erty:
rze~rz
Gościniec-kolonjalka
na zamówienie
~;~rs~y::;~j~i~Y:-ro~~~~ Tjf;~: ~~zff.ka, Sieraków. ~W~t Jiś
dużej kościelnei wsi. obszerna SIl_ wykonuje rzetelruie tamjo &z:\'lbkQ goszcz. skrzynka 12-5.
Nauczycielka
la. ogród, objęcie _,o. Br(}mberek, Szymczak Poznań. Św. Marcin 75
zdg 29227
Gospodyni
MI d' •
sympatyczna. wesalego usposolifeo
P<mnań. 'Wiel,kie
zd no
""'"
l ka
.
t
O nenlec
. z f raneus k"lem 1 POCZą!tkl e m
d 29Garbary 53 - 24 WeJ's'Cl'e br'amy.
.<7 <JOO<,
Nauczyc'e
dOŚWIadczona. z dobrem go owama.
z ,592
1
niem 20 lat praktyki, z dobrem 18 letni uczciwy poszukuje posa- muzyki na pianinie. do dwóch
wychowawczyni. dobre świadec- POl"
k .
dv od dy woźnego. portjera. gdziekol· dziewc za t 7. 11 lat i dozoru 12Piek arni
R zetel n i e - Fachowo - twa kochajaca dzieci przyjmie l ecenśle~ PlOSbZU uJe < po.sa .... I "'l'ek (naJ'cll~tnl'eJ' w Krakowie) letniego Chlopca. poszukiwana. _
•
posad~ do młodszych dzieei.
_
wrze rua u wcze~rueJ. bl' o· n
"
czynneJ poszukuje celem dzierżaTanio
Oferty Kurjer Pozn. zdg 28 410 szenta Jlprasza M. Wawrzyruak, kaucja. polecenia pewne. Prze- Zgłoszenia odpisem świadectw.
wy zaraz kos<'ielnei wsi. ewen- nal?r8JWl'o'm "e~ary. ze~a""'; bl.......
SzlachcJn. pOW. Środa.
m}'śll Poste restante •. Narodo- wymaganiami, fotograf ją doF.
tuaJnie z kolonialką.
Szwarc.
~
u ~
Ą r"",u~ ..
zdg 29 251
Wlec'.
zd 27 920 Cybulski. maJ. Przytocznica. Roszkowo. pow Rawicz.
tęrJe _SzYi!lł~z!lk PQzn, ań. tJw. MarPoszukuję
poczta Doruchów.
zdg 29224
zd 29885
cm 70 weJScle
bramy.
•
.
.
"
.
k'
W
h
.
.
.
I
Młynarz
zd 29 583
miejsca za uczma rze",ruc lego
yc owawc.c.,.......
.
_.
Dzierżawa
~
dla mego 16-1etniego syna. Zglo- prll!ktyką. do'Ore świadectwa. ~y_ samotny po wOIl'''''':''''OSCl. obezna· .......'~ ...
IIzenia Szajek Walenty. Wi!J' -c cie, 8oZ1Ik:t posady. na4chętniej n . ny w ll1ałycb 1 duzycb _mJyna-ch
400 mórg objęei,a potrzeba ];3 tv-s.
Akuszerka
Komorniki.
zd ~ 995 WSI. _ Zg/Q!!zenI8j>oą adresem pos!/l\~kuJ,e pooa9Y.· złozy ewtl.
srCllSl»da.l'stw. młyny. kamieni!'e, H. Roeslerowa. mieszka teras Graleśkowiakówna ZoiJa. środa. k!,-uCJCL Zgło~zeJ:l1R Agentura K
przymUJe nolec. GrumvalrlZika 11 Półwiejska 10. Poznań.
Pomocnik
św. Ducha 9.
ng 13 655 rJera P07man s: IP3g:;,,,. Leszno.
- 2 Poznań.
w 29 ;)70
zd 29 509/10
branży kolonjalnej. delikatesów. ;;:,::.:......:::.:::..::..::..::....::.:._ _ _ _...:.:::..;::::..;:.:;
n ... 1
, k
.
win. wódek. zna książkowość. piA
t f
P le
armę
Zdolny kupiec
sze biegle na maszynie. po woj·
sys ,- arm.
Fryzjerka
pnepisową powiatowem rnie~c:e.
_
skOWOSCi po~zukuje jakiejkolwiek 14 la<1: pra·ktyki. najlepsze refe- ~iła pierwszorzędna. dobra ondunajrucbli"sza nlina. zaraz wy- do~konale zaprowadzony. pąs~u- posady. miejscowość obojętna. - rencje pcsz-uf.uje z8st@stwa od latorka, potrzebna (Id Z8JI'a~ pend2'iieTŻawia. Ofprty OrQdownik. kUJI' dodalkowęg9 przedstawlcle!- Łaskawe oferty Kurjer Poznali· 1;;. VIII dQ 15. IX !rub.od 1. TX sja. wolne utrzymanie, posada
P02'iMń zd 2n 6:M
stwa na prOWIZJę celem zastęp- ski zdg 29111
do 30 IX. - Pamul~kń. Leszno staja. Środa. Kilińskie.go 11.
~fwn na właBny rachunek. celem
'"'''··
P.
--'g 28 A94 kl--' f
.
k'
1"
oddażenia
wJasnych
koszt6w
"Il&j
"'"
""
wu
ryZJers -:,
ng "
22.
ZGUBY
handłowych.
ma
kilku
sub-agenPomocnik
•
i
2
lano'
w
t(i\\' oraz własny kryty samochód bral1ŹY delikatesów znajOl!D(}scią
Nlan a
p6łcieżarowy i osobowy. Oferty dekoradi. pisan!a plaka<tów. szu- e>tarsz8 ptlszukuJe {>Osady.
Nie- ewtl. panie
o o\)sIu,gi
Zgubiono
?!, I?,0da!liem warun~ów pod .. P. ks posady. Oferty Ku.rjer Pozn. dźwiedzińS'ka u pp. MorawSJkich. dajn-i z kau.cją do 000.
9
legitymacje Ur2~du PlJ,~re(lnict"':l
BlU_ro ~Ogłoszen. Bydgoszcz.
zdg- 29 421
Poznań. Na,dbrzetna 6.
mość Orędo~~9 ~Fafl
Pracy na imie Sabiny Za wadzkiei
worco~ a 04.
ng 13683
Posługi
zd'g 28678
Zl:'ierz - Pia~k(),,"i(·ze.
z gotowaniem ewentl. prania poKelner
Siodlarze
nIC 13678
szukuje oraz oddam córke 14 let- dzielny w swym zawodzie. trze~. potrzebni stale. Oferty
nią do towarzystwa starszei pa- wy. ZI07. Y kauck. poszukuje po· nik. Poznaj} zd 29265
Od l~tro wrześn:i.a lIOtrzebJIe na
,;;2.3_ R.O.Z.M.A_IT E..._,
Szkoła Zawodowa
npi lub, dką ddziec2i9' _106ferty Kurjer sady. O f erty pon _.średni wiek"
v.
nik
wieś. dQ jednego siedmioletmezo
iii
iiiiii
•
oZllans -I z g .d
Kurjer Poznaiiski, Gdynia.
alerOw
a
chlooca młoda
Świnie
GospOdarcza
Drukarz _ zecer
ng 13695
do restau.racji z kllJtlcją na wł.awychowawczyni
,l
..
w Poznaniu. Sw. Marcin 69, rozł d
j l
k .
d
sny ra.!>hunEllk od zaraz. WozTIliak
"
d rozeJa,
l!ie woln~ ?->1niedh~wać poczyna 3 września kun. 3-letni m. o Y. Z<: o ny l'OS:r.u -UJe posa Y.
Urzędnik
Steszew Kosiokiel!"o 13.
nauczycIelka
praw~zlweJ. Centr a,lm~ MIcha· kuchmi strzowski i roczny przY- ::\~oże~rkwadzić mJ!iejszą ~[uk;r- lat 33, kawaler. znni
zd 29703
na'llczania do k.llIs D'O_
!f~sklego tTIlkczahwąclzl_łndlgdy. żą- sposobienia gORPorla rczego. kursy Jpl~'iicki.aspf~~e:.g.l~l:;si:ewsh a7-. mincrstra.cji samo~7.0,no.W""
•
Isz;eC.[IR'YOJ1. WYffia.g-atta opieka Ilad
a." w ap e ac 1 sk a ach al?- p6trocz!le, kwartałne. 2-mi.esięcz:1Jłi 28204
we. handlowe.
Eksped)ent
jezyk francuski aJ.bo
tecznych.
zd 29 961 ne mieSIęczne rozpoczynaJą się
jako kasjer Kasy
kaucja 2Q()O potrzebny do n",,~w-I
ewtL trochEI krawiee"· k
każdego 1. i 1;3. w miesiącu. posiadają.cy dobre ~pj'''r,on'·,,,.
ni przyborów tkackich.
czyzny
świadectwa poda.nd.em.
Chrze Ś Cl)anS
a
Zgłoszenia na warunkach prz,,·
Pomocnik
\\'zgłędnie sumienny. poszu
Orędownik. Poznań pod
warunków kierować Don.imirsk.
wY1?ożycza.lnia - .najełegantszych ~tępn~cb . . Stołownia p'rz:v szkoie fryzjerskI. dz ('lny w 8wym zawo- zara,z oolpowiedniego zaięcia
"Kongresówks".
Golanioe p. K.myclro Wielkie sukien ślubnych I balowych. - wydaJe obiad" w odnowionych clzie poszukuje posady. Ofi! r·ty ~kromnem wynagrodzeniem.
pow. Loozno.
&r II 509
ł.JÓdź, Limanowskiego 38 (dawn. lokajach - cpn" przvS(Qpne
Rzyma!iski Leon. Zbą,<'zyrl. 17 Zgloszenia Kurjer POlinariski
Osobę
Aleksandrow~ka) w prałni.
zdg '28 8J2
.
Stycznia 3.
' ng)3 670
zdg 28 673
n 133M
która przylączylaby slll do ea· l"otograf-Laborant (k.a)
motnej udziałem 200-300 zł do obeznany również ~ praca Laika.
Cukierni. Adres Oredownik. Po- pQtrzebny za'az. Zg!Qsz. Knrjer
ReklaDlowy
Poznański. Gdynia pod ..220",
zn ali zd 29 325
mleSląe
trwalej ondulacji zł 8,
ng 13 6'42
A paratem parowym najnowszego
Przyjmiemy
systemu. Zakład Fryzjerski.
~dź. Targowa 38.
n 13330
wykwalifikowanych cholewkarzy
da.m,oką prace. Zgłoszenia do
pust w Kalwa.rji Żebrzyd'()ws.kiei" 19.10 pmgram: 19.20 plyty; 19.30 na
Spółdzielni .,Spalem". 27 Grudnia nr:<"'I:VK".
4,.\\lAR S ZAWA
Obniżyłem ceny
repOrtaż z
ur. j}()grzebo\\-ych z \Val!"Szawy: 20.00 skrzyIllka tu'ry- 5.
Poznań.
zd 29 597/8
sa Ilauke
~fat:ki Bos'kiei wY',~1. ks. l\Iaeha:v: styczna; 20.10 z Warszawy; 22.00
Kroju _ szycia
Wtorek. dnia 1:1 sierpn.ia.
18.40 wiad. biee:.: 18.45 ply<ty: 19.00 pi{}senki i muzyka taneczna: 22.30
Potrzebna
6.30 audycia poranna: 12.0ó dokąd kchać w święto: 19.10 pro- wiadQIIU. sport.: 22.40 z War•
WSipOlmCZJ.. a. osoba w lirednim
lIyStemem profesora LewsMkiego d'Ziennik poł'udnjQwy: 12.15 mu- gram: 19.20 'Plyty: 20.00 odczyt szawy.
Od
zdolna do hanna sezon letni.
zY'ka w{}kalna w w:vk. artyst6w .•Z dziejów zb6jnktwa w Beslk iPiekna 20 (skI ad 1. 10. br. potrzebny mgr. ,. JedTomaszewski
scen wło!"kich; 13.00 chwilka dla dzie Za.chodnim" v..-ygl. mgr.
n 13701 noroczną praktyką lub
Poznaj\, Poczll>wa 1.
d 2959 'k{)óbie1; 13.05 orkiestra mand{}li- Szczotka: 22.00 współczesna mlU'ZY;.;..;;;=:...-------b---.:~;.;.:..;;
asystent
lllj,~t6w; 13.30 z rynku pracy: 15.lIi 1ra angielska; 22.30 wiad. S1PorPrzyjdź!
,p rzeglad j!'.ieldowy: 15_25 wi,a do- towe.
Wtorek. dnia 13 sierpnia.
Potrze. ny
z wojew. egzaminem do
na posy!kl. Lód?. BrzeApteki pod Lwe-7.:nam Twoią _przyszłoś'" l\fówi<e mości o ek"poreie 'Polskim: 15.30
JJWów - 12.15 ..2;yci~ bohat....
Radio Paris - 20 .•5 arie i DieRuszczak.
n 13338
....,.
tylko prawde. Poznań. AL 'farsz. utworx.na kla.rn.et w .wYk. J~zefa ra"
poemat
s:rmfomeZllY R. śni z mlz. ol'kiestry. Koenigswu.
Piłsudskiego 5 m. 8 Wróżka ,rade.11. 16.0~ ~1,rzYl!-ka P: h. g. Strau'S,sa 7. plyt: 16.15 muzyka sterlJausen - 12.00 koncert z Molk
Czersk (pom.)
.
N aUCzyCle azd 27 986
16.50 .11acstrOJOwe 'Plosenkr: 16.50 lekka.z pb't: 18.30 skralynka teeh- na-chju;m: 14.00 r{}zmaitości muReferencje i wysokość wynagro..Powl~br.zna ek,!,<pa,pada" -:- nowe- rticzna; 18.45 piogenki w wY'k. )\Xczne: 16.00 koncert ol!'rodOlWY:
Wychowawczyni
dzenia podaĆ.
dg 3244
Za 1 1>1 ZdZl ła,wa MarY'llo.w&K:Je:r o.: - Tau~bera .z p1yt: 19.05 prog,r?JUl: 17.50 rec. fOI'OOipJanO<\VY Pilney··a;
acją fr~ncuską. naub
d-I
.
l k ' . ~ k k b . 17.00 ,.D,ł.a naSzYch letm-sk 1 11: 19.10 płyty: 20.00 ..PosluchaJIlUY 19.00 relJilOrtaż sipQrtowy Z budupo"
~ze('b.nei
potrzebna
Potrze
na
gospo
~~
~~~:t~:. ~ed~~l~s
ł>~z~~~' z!jro\V!"k ..• ;- .. Troch(L mt~ZY151 o dzia·(lkach" fe]j. H01end,ra; - jącego sle stadionu d wsi oliJrrupijdz;pwr,zynek 3 i 6 latjdO lat 35, inteligentna. energlCJlo'
Wodna 7
ą
.
. wlede,llskleJ: 18.00 .. Promleme 22.00 p!yty; 22.30 SPOrt.
g.kiei: 20.10 wesola audycja mu35
Ko<pje
świadectw.
na.
samodzielna.
Grabówno.
•
kn!11.1-czne" - .. Ro${ac)ank.a: 1,8.10
.,
.
zyczna: 22.30. organy: 23.00 mupo(! Bys'zews'ka. maj. poczta Miasteczko. n/Notecia. teraz parter, lewo
.. MI!11!t.ll .ooezJl : wml'SoZ Fe1l1ksa
'Vtorek. dma 13 Slerprua.
zyka kamer.a1n.a: 22.00 !koncert:
pocz. KrO<iniewice.
powiat wyrzysk. Fr. Tuźnik.
t.l"l!ooie dl"Zwi.
00 28 799 ,PI:Zy,slCCkiego: 18.15 .. Cada Pol~k.a
Łódź - 13.35 Jcitary hruwa·jskie 22.30 trio sD1y'CZllwwe. Luksem.
zd g 2'8 785
zdg 29 161
'
ŚPIewa.": 18.30 skrzynk.a tech1ll~ J s.oliśoi z ~yt: 15.15 gieł'da: 18.30 bUT/! - 21.00 rec. ś.piewaczy .TeJasnowidz
~a: 1~.45 mllz.yka,:, 19.00 .. Dokad SIkomynka teehnic2il1"'; 18.40 życie nzei!'O Serrano. Motala i Sztok.
ffn;nm, _ zapOlnoea Medium TJi- J~chae. w śWleta : '9.30 ~tVl"().!y artystyczne: 18.45 mnzy;ka POlJ'U- holm - 19.30 muzyka nvrwes,ka:
rio _ odgaduje prZY<ó7)Q:jć .;.. lote- fo.rt"'PIa~?~~ LudO>lnl,r a .Rló9zf~k~e- la,rna .Z płyt: 19.00 dokąd j.,cha(! 21.00 chór. Kalnndborlt i Kopen.
r ' _ ch.ol·ob _ ta 'eln:mice żYcio- go W ~')",. lbOIDl<T.)()lZytora. ..... I}.{)- w ~'Wleto; 19.10 . prog.ralU; :19.20 haga - 20.00 muzy'ka I!la s.aJksozaginj~ne osJby - Nade- ,ga~anka.,aktua.l1)a: ~0.10, Ol'UZylka tplyty; 20.00 płY'ty: 22.30 SlPort; fonie; 20.11i "Sem;acje" sl.uchowJślij dat~ur.odzenia - 'zioty !lnacz- d·unska: .0.45 ,paenmk W1:?CW rny : 22.40 rec. S~Y' Bron.. sko; 22.00 koncert SymrroniC2m:V.
kami. Kraków. Dł1lga 27M!.
20.~5 _ .. Obra.~lti Il Polskl_: 21.00 RobsztaJtÓ<Wny.
Oslo - 20.45 .Jooncer~. Bndapeszt
ng 13 68!}/1
..Plę\kny sen - i?lPeret.ka Leo
Wtorek. dnia 13 sierpnia.
- 20.00 solo na h.arlie; 20_30 sluF8JUa; ~.OO E. Grleg: sonata .a.•
oh()Wis.ko. Beromuenster _ 19.%0
mQH _(~Jolonczek>wa): 22.30 Wla- . T,oroń - .15.15 IrieJd·a. 16.15 80- IklWarte1 na h&Mlonj'i reeznej: _
Akuszer k a
do~sCI S'l>ortorwe: 22.40
maIaliśCI II! plyt. 18.30 .. ~owa z 20.20 k.oncert Sztutgart _ !ro.1G
KraJewska, Strzelecka 2 orkIestra P. R
~~a';=UJ~~i~1: ~~tr~jerni~: oolJQwiaaanie lU'dow~; %LOO kMprzy Świetokrzyskim przyjmuje
sicie II płyt: 19.00 pOII:. kl'ajoznaw- cert pOPula,rny .• ~ledeń. - .19.15
udziela p<>rady. J>OIDoey polożniCZ8J; 19.10 fronil:-E'm do morza; 19.11 ,,~e.sele FlglIJra
01\>. Irom'l=-a
('zei. telefnn 27-71.
W 211121
prO/l'r.am; 19.20 płyty: !ro.OO ,,()Pa- Mozarta z SalaJb1lll'1t'a. Prqa m
"'torek. dni-a l' IIl·e-nia.
kowms jrublek" Wg. roln!ioza.: 11:1.00
k 1liZY'ka &aI()I~a rz; BMrn.&
n
".,.
22 30 B!Port
2.30 mtcert polu dTI1QW'Y!l
or.
Sierotę
Katowiee - lli.lli gieMa; 15.20'
,.
•
.
•
Ostrawy; 15.00 płyty: 16.30 mlldzieWCzYnę od H-li lat. przyjżycie
an-tY\Stycz,ne
śląska:
16.15
"
torek.
dRla
13
Slerptl1a.
zYtka
saloTI'owa:
19.26
ko.medja
mę możliwie z przyłączeniem do
Al'leziaJJ'k.a" &utita BiJzeta:. 18.30
Poznań - 6.30 llIU~yej~ lIoran- muzyczną: . ZLOO rec:ital skrZYpcorodziny. Oferty Orędownik. Po· .... Kal'wana
:ZoormdO'WS'ka ł rola ue; 6.DO.z Warszawy J W1.Jna:'8.20 wy Ą'lu.ztlkI. Kołoma - 20.10 li!:
znań zd 29 318
piel~r.zymek śla"ikich wiej dzie- program: 11.57-12.15 z War&7)a,- Koemg&W'UJSter>hausen.
RzYmj.ach·· odczyt: 18.45 L. S'l..c:zellall- wy i Krakowa: 12.15 mu.zY1ka o- 20.~ Jwncert !k3.iJJl€'l'a.J;ny. Mona·
Znana
. .
.
.
ska i Po,p!awski z pJyt; 19.00 jperowa z ~łyt: 13.00 z W:lJrszaIWY; eh~um -19.30 ~8Jrsze; 20.10 ~t'I1wr6zblaJ:Isa AdnreJh. przepo~lada .. Doknd .i~hać w ś-wJc[o": 19.10 t:'UI5. .,Orl Aldny do S21wandy ką Ihsffi1a •. Kobleta z morza. ~rzys.zlo,,!! z c~'fr. l'a!t, ręki. - 'lll"ogram: 19.20 plyty: 20.00 p.o.- dudZIarza" z płyt: lIi.30 utwory na Lll)8k - 20.10 tr. z ł;rankfUJrtu
1~rzYJl11uJe rały _dZlen .. Poznań, rudnik tU'ry;;tvczno--&portoiWY;
klarnet w wy'k. J. Madeji (tor. na IJP •• ;Za.oz3Jl'O.w.aJlY flet MOO:l;l.rta.
lodgórna 13; mieszkam e 10.
22.30 wiad. sportowe.
wszystkie rozg!Q<§nie wJskiel: - Me.~Jolan 29.40 "Cz:l!rny Pier·
z,J 29 494
••
•
.
16.00 z WarS'Zawy; 16.10 mUzY,k a rot qpJ;ka HaJos-a. Bnkareszt \V torek. dnia 13 slerpRla.
charaikter:vs<tyczna z płyt; 16.50 19.15 tr. z Wded<n.ia. Wroeław
Kraków - 12.15 'koncert krun- z Warszawy i KI1'.a.k-owa: 18.30 20.10 .koncert rozl'ywko<wy. Kr6Grzebień ondulacyjny
1111/ [II
ond\llu.ie kl'61 kil' i dłng-ie ,,,I0!lY' POZY'Cyj SohumalJl.na z płyt: 16.15 .. Poclsłuchane w pall'.ku" POg.: - lewiec - .20:10 i 21.20 tr. 3-udYdi
n'ZC7.ęriza ('zasu fryzjera. pleme- arje i pieoirli oZ płyt: 17.00 troche 18.40 życie arfvslvczno- kulhlral- m-m;ycZ'TIeJ 1 utw(}rów Muss()]'g<łzy. Rprzerłaje droge)'ja Kuchar- muzyki wiedeńskiej dla na zych ne Poznania; 18.45 utwory skrzy- l'ild(>~o ?; Haml.mrg-,a_ Frankfurt
Gdy sąsiadki się zagadają."
letnisk i u.zdrowLsk": 18.00 pro- p~owe w WYk. Kalllfusówny: - 20.10 .. Zacza.rowany flet" 01\>. Mo·
skiego. Poznali, Porig6rna 6.
(Bel'lin, "Ill. Ztg.")
mienie kosm.iczne po.g.; 18.30 .. Od- 19.00 p'(}gadanka kr.aj01Jlawcza: - zal'ta.
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Edmund Ryehter =

co palto

= to Edmund Ryc:hter =

Pr Z e d P ł ata

na miesiąc sierpień 1935 roku wIllOlnie ksiątkowego dodatku powieściowego. w Pozn8Jniu w ekspedycji zł 1r95. w agencjach zł 2.20. z odnoszeniem do do.mu III 2.20. na prowinCJi na pocztach iuż z odnoszeniem do domu kwartalnie 7.01, miesięc7ll\ie 2,34. pod opaska miesiecznie w Polsce III 6.00.
l<' i'nnych krajach Zł 5,00. P.rzy 7-miu w:r<łanLach tygodniOWO kosztuje .. Oredowruk" m.iesiecznie 2.35 z! bez odmoszenia do domu. W J'8Zie wypa.dków &pawodowanych siJIl wyt5zl1. przeszkód
w zakładzie, etrajk6w i t. p. wyda.W'IlIictwo nie odp~a<la sa ctostarozeme pil!l.ma, 8. I.bommci
nie maja prawI. ,lomogania się niedostarcronych nu.mM'6w lub' odszkodowani-a.
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Edmund Ryc:hter, Poznań,

Ostrów Wielkop.

OgłoszenI" a

na stro1}le lI·lamowej 1S gr •. na !ltroni~ _4-!amowej przy końcu tekstu
redakcYJ1)-ego 30 gr. n!ł strome cZ'YarteJ ;>0 gr. na stronie drugiej 60 gr.
Przed wladomośclamr potocznewr 100 gr od l-lamowego milimetra
Ogloszenia skompJi.kow~ne :30 ~lIBtrzeżeniem miejsca od poszczególnego wypadku 20% nsdwyżki:
Drobne ogłoszema (naJwyzeJ 100 słów w. tern 6 .naglówkowych). slowo nagłówkowe (tluste)
15 gr, każde dalsze ~ło~ 10 gr. Qg!oszerua do bleżacego wydarua przyjmujemy do godziny
10.30. a do wydap medzreln.yeh I §wlątecZiIlych do godz. 10.15. rano. Za różnice między zestawem • wyso.kośclą ogłoszenia. powwtą.lll wskutek matrycowama. wydawnictwo nie odpowiada.

Redaktor oopowiedl'iaJ.ny .And.rr.>.ej Tren. I PomaGa- ... Za. wszystkie wi·a.1łom~cl ł artyku1:r I m. Lodlli odpowiada Leon TreJla. Ł6dt. Piotrkowska 91. Za ogłoszenia f reklamy
:r.. o6powia.da lJdm!rUlltr'ieja w ~Ie P. Antoniego. ~iewiczlI w Pozn8Jll.iu. - Niuam6wionycb rekopia6w redakcjI. nie zwraca.
W,chodli ~f!D1Iieł!....~', ..'~.•' . ~ . .~wi.t~tycb • data n.a dsie1l nY~~.
.
."
. W7daW2liotwo Drukarnia .PolUa S. A.. w POlala.niU. Iw. Mucin lO_
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Renata cheiała oddalić się.
- Pozostań tu pani - rzekł tenże.
jaciółkę! _ mówiła panna Bl'ucourt, Z pomocą. pa.ni guwernantki zaprocalując serdecznie guwernantkę,
wadzimy ją do pokoju. Postaramy się
ją uspokoić, a sen do~ończy resztę.
\V dziesięć minut wszystkie osoby,
Lisbeta pospieszyła i oboje poprotak dziwnym sposobem połączone z so- wadzili panią. Zofję, szarpią.cą. się w
bą., znalazły się razem w pałacu baro- ich rękacb.
na Brucourta.
- Jakaż to tajemnica 'l - zapytał
Staraniem Lisbety przygotowana Żabin. Panią. Zofję, którą. uważałem za
była kolacja i każdy wesoło zają.ł umarłą, znajduję teraz w mocy księ
wskazane miejsce.
cia Beslebena. Trzeba koniecznie wyPani Zofja zaczęła jeść z wielkim jaśnić prawdę. Wiem, że wkrótce naapetytem. jak kobieta zgłodzona i daw- dejdzie dzieil, w którym V\o-yjdzie na
no nie mająca w ustach podobnych wierzch i że poznamy imię człowieka,
potraw.
który cię pozbawił majątku ojcowDzięki tej okoliczności
zachowała. skiego i usiłował
zamordować
jego
się spokojnie a
Renata opowiadała narzeczoną.. Ten człowiek, to ksią.ię
swoim biesiadnikom jej historję, za,. Besleben, jestem tego pewny. Niema
mi/czając, ma si~ rozumieć, nazwisko.
się czego . obawiać .. ponieważ jesteśmy
Tymczasem jednak Daniel '"cale już na jego tropie.
nie dotknął jedzenia.
Renata drżała, słUChając tej rozmoBył pod wpływem niczem nieokre- wy.
,ślon-ego szczQŚcia, o którem już wą.tpił,
Nie miała już żadnych złud'Leń.
nie miał więc najrnniejszego _ apetytu.
1eżeli zażądają. wytłumaczenia od
,Renata siedziała obok niego, nieu- Beslebena, niezawodnie wyjaśni wszel·stannie wi~c jej zapytywał, jakby się kie okoliczności zbrodni i udział, jaki
.. chciał dotykalnie przekonać, że istot- w niej miał pan de Brucourt.
nie została mu powróconą.
Należało za jaką bę.dź cenę prz&Panna Brucourt żądała. wiadomości szkodzić podobnym wyjaśnieniom.
od Lisbety o swoim ojcu i otrzymała
Była
to rzeczywiście
bolesna,
wyjaśnienie, że Brucourt opuścił pałac, smutna pozycja.
udając się do Hawru. .
Kochała ona namiętnie tego człoWiadomość ta bardzo ją ucieszyła, wieka, który miał prawo skarżyć się
a zarazem uspokoiła.
na jej ojca.
. ,
Gdyby rzeczywiście Besleben chciał
Ona wcale nie wiedziała o czynie
uczynić użytek
z dowodów posiada- tego ostatnie!!,o,
nych, jakie miały świadczyć przeciwko
\Vidziała, że Daniel pragnie poznać
jej ojcu, ten. bawiąc zaR"l"anicą. tern imię mordercy i wykryć go.
samem nie miałby ~ię CZCg'o obawiać.
Musiała
zabezpieczyć
zagrożone
- CZ)' mój ojciec - rzel"ła Renata, szczęście ojca, znajd1.1jącego się w nicnie zostawił jakiego polecenia dla bezpieczeństwie.
mnie.
- Ach, ·dajmy pokój p.rzesdości - Przed odjazdem baron wręczył mi rzekła, drżąc. Dlaczego wznawiać 0list pod pani adresem - odparła Lis- kropne wspomnienial Niech umarli
beta, wydobywając z za gorsu paczkę -spoczywają. w spokoju i nie żądajmy
papierów, opatrzoną. czarną pieczęcią.. pojawienia. się drogich cieniów. które
Renata właśnie chciała otworzyć przechowują się w głębi naszych serc.
list, ale nadzwyczaj zdziwiło ją. zacho- JakŁo? Pani żę.dasz, aby Daniel
wanie pani Zofii.
zrzekł się pomszczenia pamięci swego
Obłąkana, siedząc pomiędzy Da- ojca?
nlelem a Renatą., przestała jeść.
- Pragnę tylko, aby mię uczyni~
.
-Ze skrzyzowanemi na piersiach rę- szczęśliwą.. Tyle już cierpiałam, że
kami, miała twarz dziwnie zmienionę., chcę koniecznie być szczerze ko~haną.
malowała się na niej radość. Wrokiem
Za.bin nie zdawał się być przekonastarała się przeniknąć Daniela..
ny.
Zdawało się, że nie widziała nikogo
- lakto, tylko co przebrzmiała. nad
oprócz pana de Madree.
naszemi głowami burza, a. pan chcesz,
Ten wła.:,~ie rozmawiał głośno.
byśmy byl1 wystawieni na nowe ni&Słuchała go uważnie.
hezpieczeństwo? Spokoju! Spokojul ...
Renata z począ.tku nie mogła od- ~pokoju pragnę od Daniela, jako ślubgadnąć przyczyny.
nego podarku. Pan nie myslisz mścić
Dała znak Aleksemu, aby czuwał się na tym człowieku, panie Danielu?
nad ZOfją., grllrż obawiała się ataku
- Przyrzekam ci to - odpowi&U)

-

Odzyskałam szczerą droR"ą. -;Jrzy-

szaleństwa.
Nagle ujrzała, jak

dział tenże.

Zofja. "powstaje.
I zwracając się do Żabina:
pokaZUjąc palcem na Daniela, i mówi
- Ona ma słuszność - dodał.
głosem pelnym słodyczy.
Kiedy jesteśmy szczęśliwi, czy możemy
- Jak6b! Jakób!
myśleć o ukaraniu tego człowieka.. z
Mówiliśmy już, że ojciec DanIela ta- przyczyny którego ucierpieliśmy!
. kie miał imię, i że podobiellstwo DaŻabin uczuł się poruszonym..
niela do niego było nadzwyczajne.
- Hal Jeżeli ona przyjmuje na Ble- Co ona mówi'! - rzekł Daniel, bie obronl'\ tego człowieka, jeżeli szusłysząc to drogie imię.
, ka...
•
. - Mówiła o panu de Maldree, pań- O to d'la mnie obOjętne - rzekła
skim ojcu, moje dziecko odpowie- Renata.'
dział Żabin, który uważnie pnypatry- A wreszcie wszak to odemnie
wał się obłąkanej.
zależy?'
Ta powtórzyła:
Renata odetchnęła.
- Ja~ób! Jakób!
Była przekonana., że ani 2abin, ani
. W dZIecku poznaJa ona rysy czło- Daniel do pewnego czasu nie będą. ataWIeka, którego koch~ła.
kować księcia Beslebena i że tym
Teraz zn~ Ża,.blI~ pows~ał.
.
sposobem odwlecze się owo wyjaśnie• - Ta kobIeta Ole ]e~t ~l ZU1?eł~l~ nie tak niebezpieczne dla jej szczęścia
meznana - rzekł. - \Vldzlałem Ją. lUZ i. przyszłości, a kto wie nawet, czy
ale. bardzo dawn~. 'Ytedy była .mł?da Besleben, widząc skrzyżowane swoje
i pIękna. Lecz WIekIem i CIerplemem zamiary, nie odjedzie napowrót do
nadzwyczaj się odmieniła, chociaż ry- Szwecji.
5y jej rozpoznać można. To pani Zofja
Renata. zajęła się teraz czytanłem
Sterowska.
- Pani Zofja! - zawołaj Da.niel.
I

cała przeszłość

uwidoczniła

się

listu, który jej doręczyła Lisbeta od
ojca.:
"Moja kochana córko! - pisał Brucourt - spełniam twoje życzenie, 0(1jeżdżam oddalam się z kraju.
Gdzie się udam jeszcze nie wiem.
Opuszczam rodzinne miejsce z wyrzutem sumienia, który jak krwa wiącn
rana, przechodzi moje siły.
Jeżeli
życie moje przedłuży się
i zniosę cierpienia, powrócę może, by
się dowiedzieć
o twojem szczęściu,
którego nie umiałem sam ci zgotować,
Kaa-a to straszna widzieć cię w rę
kach siepacza i nie móc cię z nich uwolnić.

Nie wątpię jednak o miłosierdziu
boskiem i żywię przekonanie, że cię
Opa.trzność ocali 1 wyrwie z niedoli,
oswobodzi od okrucieństwa i hańby.
Nie mogę innej mieć nadziei, nie
śmiem mówić ci o mojem przywiąza
niu.
Rumienić się przed tobę., czuć się
niegodnym twojej miłości, jest to kara
przechodząca wszelkie pojęcia."
Do listu dołączone było pozwolenie na małżeństwo Renaty i zapis
dwóch miljonów.
Nazwisko męża nie było wpisane.
Kiedy Renata skończyła. czytanie
listu, podniosła oczy. Żabin opUŚCił
salę.

Pozostała sama z Danielem.
- Droga Renato! - powiedział gło
sem nadzwyczaj CZUłym - czy dobre
otrzymałaś wiadomości?
Opuściła głowę - odrzekłszy:
- Mój ojciec opuścił Francję.
- Emigrował? Z jakiego powodu?
zawołał

Daniel.
Tak go mocno zastanowiła obojęt
ność barona w sprawie porwania córki i haniebne postępowanie księcia
Beslebena, że niemógł obojętnie słu
chać o tym nagłym odjeździe.
Renata, usiłowała wytłumaczyć wyjazd ojca, przytaczają,c powody, sięga
jące dawnej przeszłości, i powiedziała:

-

Od bardzo dawna, mój ojciec pod
uporczywej myśli, której nie
znam ani początku ani źródła., doświadczał atak.ó w obłąkania. Wyjazd
jego niespodziewai1Y równie tej samej
p.rzyczynie przypisać należy.
Daniel zdawał się być zadowolonym
podobnem wyjaśnieniem.
- Więc odtQd jesteś samą" opuszczoną. ?
Renata spojrzała nań ~le f wycią.gnęła rękę, w której trzymała Uat,
zawlerają,cy pozwolenie na małżeń
stwo.
- Sama. do czasu, aż ci się spodoba
powiększyć moje towarzystwo. Mój ojciec dał JX)zwolenie na nasze połącze.
wpływem

nie

się.

- I myśli twoje nie zmieniły się?
Zgadzasz się zostać moję. żoną.!
- Zgadzam się z wielkę. radością.
Przysięgam i jestem szczęśliwę., że mogę dopełnić zobowiązania.
Daniel ukląkł, ujl'lł rękę
i wycisnę.ł na niej pocałunek.

Renaty

Ona mówiła:
- Czas nagli, mój przyjacielu! Najniezawodniej jutro, mOŻe jeszcze tego
wieczora, książę stwierdzi moją ucieczkę. Trzeba zatem, aby w chwili,
kiedy tu wejdzie, znalazł mię już mał
żonkę. twoję" bo muszę mieć obrońcę.
- Masz go i dzisiaj, moja droga.
Przyjmuję prawa, jakie mi udzielasz
i będę starał się działać jak najśpie
szniej. Sądzę, że od dziś za tydzień zostaniesz moją żoną.. Do tej chwili nie
obawiaj się niczego. Aleksy, Żabin i ja
czuwamy nad tobę..

Straszna niespodzianka

"Król piegów" - taki tytuł "honorowy" uzyskał na konkursie w Amer!ce
młodzian nazwiskiem
Bob Turpin.
W ten sposób karjera jego została ni&wą.tpliwie zapewni'ona.

" MI ECZ CHROBR.EGO·
NAD WAWELEM"
W

32 nr. "Wielkiej Polski"

A d r e s: Poznań, św. Marcin 65. '
Prenum. mies. 35 gr, kwartał. i zł.

MOTORYZACJA WIEDNIA
po Wiedniu pojan;'dów
mechanicznych zwiększyła. się w lipcu T.
b. o 592 wozy. Ogólna zatem liczba kursujących w obrębie miasta. samochodów wy·
nosi 38.822 wozy. Poniewat w 193411". liCZył
Wiedeń 36.297 samochodów, prrzeto og&lny
przyrost liczby wozów wyni6sl w ciągu
jednego roku 2.525 sztuk. Gdy się uwzględ:
ni, że Wiedeń przechodzi ciężki kryzys l
że zarówno miasto jak i kraj cały mocno
zubożały, postępy motoryzacji w stolicy
naddunajSkiej mog" r;adowo1i6 nawet
sceptyków.
lloś6 krątących

I
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JEDYNE KINO DZWIĘKOWE
w ogrodzie RAKIETA
Ł ÓD

t.

SieDkiewicza 40.

dJłDdu.
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Widowuia zabezpieaona od lIiepogody i
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rolach gl. ROSIE BARSONY.

FELIKS BRESiART, TmER .... HALlIAT
Na pl~rwszy S8&nS l poranki mlejee& pa U gT.
D

18 8~4.

.....~uuuuv 1JtM. ~~
Dawniej chodziło się na tenisa,
Albo na ryby Dziś ludzie chodzą, jak opętani,
Na grzyby!
Gdyby to jeszcze chodzili na rydze,
Gdyby
Na szampiony ... lecz oni wolą.
Drewniane grzyby
Czy grube ryby, czy stare grzyby,
Czy młodzian gibki - :
Wszystko się bawi w kule bilardu
I grzybki.
Gość idzie sobie na lody czy kawę (Na. niby!)
Lecz cię.gnie w kawiarni go tylko bilard
I grzyby.
Siedzę przy kawie, w tern obcy jegomość
Pyta nmie: "Czyżby
Pan ze mnie nie zagrał małej partyjki
W grzyby... ?"
Nie mogłem nigdy dość się nadziwić
Typkom,
Co czują pociąg niezrozumiały
Ku grzybkom.
Raz u Jóźwiaka patrzyłem długo
Przez szyby
I spoglądałem, jak ludzie grają.
W grzyby
I pomyślałem: Coby to było,
Gdyby
Tak raz spr6bować, zagrać jak oni
W grzyby
I nagle we mnie de~yzja padła
Szybka Kij uchwyciłem. kulą trąciłem
W grzybka!
'

teraz przed jego oczami.
Po tych wszystkiCh wypadkach, Re- na kobieta okazała się rozsą.dną i nie
U jrzał się małym i bardzo chorowitym, na rękach powabnej istoty, nata udała się na spoczynek i usnęła miałam z nią. naj mniejszego kłopotu.
twardo.
Obłąkana zatem weszła w okres
którą jego ojciec kochał
namiętnie
przychylny jej zdrowiu.
Obudziwszy się pobiegła do okna..
i chciał mu dać za drugą. matkę.
Wyrazy Lisbety doskonale pojęła.
Serce ma również pamięć a w jej
Mały ogródek, w którym przepędziła
Renata
przekonała się, że stan ten
głębiach zachowują.
się
niezmiennie najpiękniejsze dni młodości, przedstawywołało łagodne obejŚCie,
rysy drogiCh osób.
wił się jej oczom.
Okruciellstwa Beslebena najbardziej
PospieSZYł tedy, aby przYcisną.ć do
Drugą. jej myślą była pani Zofja.
piersi biednę. obłąkan~.
Ubrawszy się, udała się do pokoju, przyczyniły się do pogorszenia. jej choAle ta nagle oddaliła się i poru- gdzie obłą.kana przepędziła noc pod roby.
- Nie wę.tpię teraz o jej uleczeniu!
szywszy głową, rzekła gorzko:
opieką. Lisbety.
- On podobny do 1akóba, ale nie
- Czy spała' - zapytała. Renata. - wykrzyknęła Renata..
- Czy masz zatem zamiar pielęgnojest nimI
Za całą. odpowiedź Lisbeta. ukazała.
Fotem sięgnęła ręką do szyi i cof- pannie Brucourt pa,nią Zofję, leżącą. wać ją. osobiście - zapytała Lisbem.
I :r;rozumi.a.łem, że byłem potąd
- BezwQ.tpienia odpowiedzią.ła
nę,wszy się w tył. zawołałą.:
na łóżku z zamknięterni oczami i zuTumanem Chyba,
,
żywo Renata. - Z mojej ręki jedynie
pełnie usp OH,oj onę,.
- Ach, ten powróz! ten powróz!
Ponieważ gry gelljalne.i nie znałem
powinna.
otrzym~
to,
co
jq.
'Uratuje..
- Kryzysl - rzeltł Aleksy, ki6c:J;
- Czy to już od dawnA'
'&i grN~a....
jq. poohwyetl w ł!NlOje nuntona. ł · >, .
- 04 wezora.jszego wieczóra.. Biedbv~~
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wklasztorze laglewnlcklm

=

Cuda nad grobem żołnie z zak
Jak powstał klasztor łaglewnlck1' Pomór w r. 1675 - Kaplica na wzgórzu"Wyglądnlca" - świątoblI..
wy O. Rafał Chylińsk1i - Cudowne uzdrowienia'i liczne łaski - Proces beatyfikacyjny został wznowlony
SpOłeczna działalność zakonników - Ugrobu O. Rafała

Widok klasztoru O. O. Franciszkanów w Lagiewnikach. Z prawej kapliczka u tlrogu której C%ę6to modlił "iQ O. Ra.fr.d. Chylińaki.

L ód t. 10 sierpnia.
Na północny wschód, o 7 km od Lodzi, leży malownicza miejscowość La.. giewniki. Lesista i zdrowotna okolica.
oraz klasztor 00. Franciszkanów. słynę,cy cudami, ścię.gają do Łagiewnik
liczne rzesze pątników i wycieczkowiczów.
Historja. założenia łagiewnicklego
klasztoru jest niezmiernie ciekawa..
Jeszcze przed dwoma wiekami w Lagiewnikach nie było żadnej świę.tyni.
Mieszkańcy wsi Łagiewniki, jak mówi
sama nazwa, trudnili się wyrabianiem
łę.gwi. Należała ona wraz z H-ma. przyległemi wioskami do Jerzego z Bełdo
wa Bełdowskiego.
W roku 1660 wieś Lagiewniki otrzymał w wianie zięć Bełdowskiego Samuel Zelewski i za. tego właścicieLa
w Łagiewnikach zaczęły się dziać "dziwy". We dworze łagiewnickim poczęło
coś straszyć i to tak wyraźnie, że ZeI ewski zmuszony był udać się po pomoc do 00. Reformatorów z klasztorów w Lutomiersku i Brzezinach. Zakonnicy zjechali ei~ poświęcili zabudowania i odprawili egząrcyzmy w celu przywrócenia spokoju mieszkańcom.
Przy poświęcaniu dworu miał podobno
odezwać się pokutuję.cy duch, oświad
czają.c, że jest jednym ze zmarłych
dziedziców. który za zachłostania chło
pa na śmierć, złapane-Jo na. kradzieży
ryb, musi dotąd pokutować we dworze,
dopóki w ł-,agiewnikach nie stanie ka.pliczka pod wezwaniem św. Antoniego
Padewskiego.

Cudowne objawien·ie
W rokll 1675 na

całę, okolicę padł

z niezbadanych przyczyn straszny pobydło.' Zrozpaczeni mieszk~ńcy zarazę. przypisali niewYkona-

mór na ludzi i

niu prośby pokutującego przed 15 laty
ducha. który ddmagał się wystawienia
kaplicy św. Antoniego. Odprawiano
uroGzyste nabożeństwa i nowenny bła
galne i, jakby na potwierdzenie ich domysłó\\', ukazał się w tym czasie w lesie łagiewnickim św. Antoni. Świad
kap1i cudo.vnego objawienia się świę
tego Antoniego byli: Jan i Mateusz Gerlik. z zawodu cieśle, którzy udali się
do lasu po drzewo na mający się budować młyn. Objawienie to. jak i równIeż inne rozliczne cuda, przyczyniły
się do rychł e go wybudowania drewnianej kapliry, która stanęła na wzgórzu
ZWilnem ,.\Vyglądnica". Pierwszym kapplanem nowopowsta}ej kapJicy pod
WCl\\'. św. Antoniego został kt=:o Konstanty Plichta z Piotrkowa.
Nieustające i mnożące się ciągle cuda. skłoniły władze duchowpe do wysłania specjalnych komisyj, mających
na miejscu sprawdzić istotę rzeczy
nadprzyrodzonycb. jakie się działy w
Lag-iewnikach. Takich komisyj odbyło
się ktIka: w roku 1677, 1678 i dopiero
w ('zwartej komisji za. papieża. Inocen1ego I~ 1.l7.nano wiarogodność cudów

Słynąca

cudami trumna ze zwłokami CZcigodnego O. Ratała. We środku g6r~
oszklona szafka, zawierająca portret, habit i brew jarz O. Rafała

i przystąpiono do budowy na tem miej- wództwo całej chorągwi. Jednak życie skłoniły ówczesnego Prymasa, Włady
scu klasztoru i kościoła. W klasztorze, wojskowe nie dało mu pełnego zado- sława ŁUbieńSkiego, do wysłania spewolenia. Maję,c lat 21, udaje się do cjalnej komisji, pod przewodnictwem
początkowo drewnianym, osiedli 00.
Franciszkanie konwentualni" których Krakowa i tam wstępuje do zakonu 00 . ks. Andrzeja Młodziejewskiego do kla.pierwszymgwardjanem został O. Adry- Franciszkanów. W roku 1716 złożył w sztoru łagiewnickiego, w celu zebrania.
an Prędzikowski. W roku 1701 rozpo- Piotrkowie śluby zakonne i odtę,d całe materjału o cudach i zyciu świę,tobli
częto budowę murowanego klasztoru swoje życie poświęcił bliźnim i służbie
wego zakonnika. Zebrany materjał w
i kościoła, którą ukończono w 25 lat Bożej. W swej świą.tobliwej działalno postaci zeznań 35 świadków owych cupóźniej. Konsekracji nowych budyn- ści kilkakrotnie przenoszony był do dów Prymas wysłał do Rzymu, gdzie
ków, klasztoru i kościoła., dokonał ar- różnych klasztorów i wszędzie zasłynął miał się zacząć proces beatyfikacyjny.
cybiskup gnieźnieński, Teodor Potocki. jako wielce opatrznościowy mą.ż i god- Jednak różne okoliczności złożyły siQ
ny naśladowca Chrystusa. Osiadłszy już na to, że sprawa beatyfikacji O. Rafała.
na stale w Łagiewnikach, O. RafaI od- utknęla na martwym punkcie j dopiero
Rafa' Chylińskt
dał się całą duszą bliźnim, będę,c żywi
dzisiaj czyni si~ w Rzymie przygotoRok 1728 był dla. klasztoru i jest cielem ubogich i pocieszycielem cier- wania nad wznowieniem procesu i niedotę.ct bardzo pamią.tkowym i ważnym,
piących. Tu też po k.rótkiem, ale owocdługo już prawdopodobnie do grona.
bowiem w tym roku przybył do kla- new w święte czyny życiu oddał ducha. naszych polskiCh świętych i błogosła.
sztorułagiewnickiego świę.tobliwy O.
Bogu 2 grudnia. 17ł1 roku i tu teti zo- wionych przybędzie jeszcze jedna świe
Rafał Chyliński, który jeszcze za życia,
stał pochowany w podziemiach.
tlana postać, O. Rafała Cby1ińskiego.
a. potem po śmierci zasłynął licznemi
Zaledwie O. Rafał zamknął oczy.
cudami. O. Rafał urodził się dnia 7 zaczęły się przy jego trumnie dziać
Liczne pielgrzymki
stycznia 169ł r. we wsi W y s o e k u liczne cuda.. Do grobu świątobliwego
00. Franciszkanie konwentualni.
w W i e l k o P o l s c e. Ukończywszy zakonnika zaczęły dążyć bardzo liczne
w których posiadaniu jest obecnie kla..
szkoły w Pozlłaniu, jako jeszcze bardzo
zastępy chorych, którzy doznawali cumłody człowiek. wstę.pił do wojska.,
downych uzdrowień i licznych łask. sztor ła.giewnicki, pod przewodnictwem
gdzie dzięki swym zdolnościom osią Wszystkie te nadprzyrodzone rzeczy, O. gwardjana Bronisława Strycznego.
gnQl wyższy stopień, mianowicie do- jakie się działy przy grobie O. Rafała, wykazują niezwykłą żywotność i energję w działalności społecznej. Nie ma.ją.c z niką.d żadnych wpływów materjalnych. jedynie utrzymują się z dobrowolnych datków i ofiar pobożnych
pątników i licznych pielgrzymek, 00.
Franciszkanie zaczęli budowę wspaniałego gmachu gimnazjum dla kształce
nia niezamożnej młodzieży chrześci.
jańskiej. Dwa piętra gmachu w obecnej fazie budowy zostały już wykończo
ne, a budowa następnych dwóch które
są również w projekcie, została' narazie wstrzymana, naskutek wejścia w
życie nowej ustawy w szkolnictwie
polskiem.
Na terenie klasztoru powstała. olbrzymia świetlica. dla Stowarzyszenia
~łodzieży. ~olskiej, w której grupuje
SIę ?1 ł ?dzleZ c~łej Okolicy, wpajając
w slebl~ za po~re?pictwem gorliwych
zakonmków mlłosc Boga i Ojczyzny.
Nowopowstała kaplica na Radogoszczu
jest również dzit'łem niezmordowanych
w pracy zakonników łagiewnickich.
~becnie miasto Łódź buduje szosę
Łódz - Łagiewniki i niedługo miesz~ańc~ Łodzi będą mogli częściej odwledzac malowniczą miejscowość, by.
cZ! to odetchną? na łonie natury, czy
tez. ~~dość~czYnIC swym pragnieniom
reh~IJnym J pomodlić się u grobu świę
tobltwego O. Rafała ChYIińskiego.

o.

.G~pka. _Q, .0 . Fra.nciszkan6w.

~dczail

Nitej - przekupnie jakich wielu motna spotkać
odpustu w Łagiewnikach.

Na pograniczu boIszewickiem w
Starej-Hucie zaczęto budować niewielki drewniany Kościółek. Obecnie dal
się odczuć brak pieniędzy na robotnJr.
ków. Komitet budowy kościoi'a ZWl'aC3
się ~a naszem pośrednictwem :z goraCł
prosb, o pomoc w:zbo:znem dzieje. Naj.
mnłejeze choćby ofiary prosimy kie"ować pod adres: Dl. LndwipoI na Woły
nin, ks. L. Samosenko, rz.-katol. 11"'0b::»stwo - na kościół w Starej-Hl' '.J.

