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Nadchodzi 15-ty sierpnia. Szesnasta rocznica niezapomnianego "Cudu nad W"lSłą". Rocznica wielkiego w ' dziejach
Polski i całej Europy chrzeŚCijańskiej faktu, gdy Naród nasz pod bronią rozbił u wrót swej . stolicy napierające bandy
komunizmu. gdy ocalił dobro najwyższe - swą niepodległość, a zarazem kulturę i cywilizację łacińską przed zamachem
wojującego Izraela i straszliwą falą wschodniego barbarzyństwa. Ale siły. które rozgromiliśmy orężnie przed szesnastu laty. istnieć nie przesłały. Przeciwnie - ostatnio znów WDItOgły się wicIomnie. Komuizm usiłuje najwyraźniej
podpalić płomieniem rewolucji Europę. Działają "Fronty Ludowe". Szerzy się zamęt ideowy. poUtyczny i społeczny.
W Polsce parom'iljonowa masa żydostwa. korzystając z bezradności panującego systemu - pracuje usilnie nad zwycię
stwem komunizmu. A to zwycięstwo - to koniec Polski, koniec niepodległości tak hojnie opłaconej krwią żołnierza
polskiego przed szesnastu laty. Rozumiemy wielkość tej ofiary. I dług zcwiągnięty tak wobec Tych. co polegli - jak
wobec przyszłych pokoleń. Naród polski ocalił niepodległość i on też rządzić państwem musi! Ten dług będzie spła
cony przez Państwo Narodowe. - W dniu 15 sierpnia - rocznicy triumfu oręża polskiego, Stronnictwo Narodowe urzą
dza w szeregu miejscowości całego kraju uro~stości. - Obóz Narodowy wypowie się raz jeszcze w sprawie niebezpieczeństwa komunistycznego, podkreśli swój udział w dążenia, ~tórych punktem _szczytowym jest WIELKA POLSKA!
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Temat do

rozmyślań

Ł ó d ź, w lipcu
w Polsce obozy i grupy, które
zupełnie
wyraźnie
objawiają
swoje
sympatie dla akcji rządu hiszpańskie
go, usiłującego zapomocą zbolszewizowania kraju i uzbrojenia mętów
wielkomiejskich uto-p16 w potokach
krwi powstanie zywiołów, pragnlłcych
obronić kraj przed straszliwem jarzmem dyktatury ,proletarjatu", organizowanej i kontrolowanej przez ży
dowskich speców, nasłanych z Moskwy. Nie ulega więc żadnej wątpli
wości, że owe obozy i grupy,
gdyby
"doszły w . Polsce do władzy, albo chociażby
tylko do większych wpływów,
prowadziłyby taklł samą poHtyk" laką prowadzU doniedawna obecny rząd
hiszpańskI, to znaczy politykę systematycznego i dopóki można, "pokojowego" przygotowania kraju do przewrotu bolszewickiego. Na czem taka
polityka polega, wiemy bardzo dobrze:
składają się na nią
walka z religją,
prześladowanie duchowieństwa, odsuwanie go od wychowania młodzieży,
palenie i burzenie kościołów, rozwią
zywanie wszelkich organizacyj o charakterze narodowym, tępienie mieszczaństwa aryjskiego, więzienie i torturowania ludzi, zdradzających pnekonania nacjonalistyczne, konfiskowanie i zamykanie gazet, nie zachwalających
bolszewizmu,
powierzanie
Żydom najważniejszych stanowisk w
służbie państwowej, stosowanie najostrzejszych prześladowań wobec najlżejSZYCh nawet objawów antysemityzmu itd" itd.
Niema już dzisiaj na świecie panstwa, w którem taka polityka nie WY...wołałaby mniej lub więcej
gwałtow
nej, mniej lub więcej rozpaczliwej
przeciwwalki i samoobrony ze strony
ludzi, pragnących żyć w kraju praworządnym,
którego władza przestrzega
praw Boskich i ludzkich - pragną.
cych żyć w państwie, którego jedynym gospodarzem jest własny nar6d,
a nie jakieś ciemne i podejrzane postacie, niewiadomo, skąd przybyłe, jacyś żydkowie, zjawiający się nagle z
dalekich krajów i obcych stron świa
ta, którzy wczoraj jeszcze handlowali
żywym towarem,
lub zajmowali si,
Są

Inną pokrewną profesją.

*

Lektura gazet polskich pozwala
nam n;tj d okładniej zorjentować się,
jakie to obozy i grupy chciałyby doprowadzić Polskę
do takiej sytuacji,
do jakiej doprowadził Hiszpanję obecny jaj !ZQ.d. Za I'Z.I)dem hiszpań
skim ) za lego pol'itykł opowi~dają
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dla wszystkich Polaków

się bez zastrzeżeń nasi socjaliści i
wyjątku wszyscy żydzi. W każdej

.

-

cek Kohn z Budapesztu) i zgraja innych żydków i opryszkÓW między na
zetce socjalistycznej, w każdym
rodowych, mordująca tysiącami niekowcu, wydawanym przez Żydów, winnych ludzi na ulicach Madrytu
dźwięczy w każdym wierszu, w każ- i innych miast hiszpailskich, pasowadym nagłówku gorące pragnienie zwy- na jest na patrjotów i "narodowy ch
cb~stwa dla rządu hiszpańskiego, a
bohaterów"
hiszpailskich.
Generał
klęski dla bohaterskich hiszpańskich F r a n k o, chluba lotnictwa hi szpań
powstańców,
przelewających krewoskiego, potomek rodziny, wyrosłej z
to, aby oswobodzić umiłowaną oj czy- ziemi hiszpańskiej, którego przodkoznQ z rąk czeredy agentów bolszewlc- wie przez wieki wiernie swojej ojczykich, przysłanych z Moskwy, i oczy- źnie służyli, to opryszek, bandyta - a
śclć j" z robactwa żydowskiego, któ- żydziak
w~gierski,
fizjognomja z
re z całego świata zbiegło sił na ter międzynarodow y ch listów gończych, to
do tego krajn.
hiszpański "bohater narodowy".
O świstkach i ulotkach komuniżydzi, komuniści i
socjaliścistycznych, kolportowanych potajem- gdyby wpływy ich w Polsce wzrosły,
nie i jawnie, nawet nie wspominamy. gdyby dorwali się do władzy, robiliby
Tam powstańcy hiszpańscy przedsta- wlQc w naszem państwie to samo, co
wiani są jako zgraja bandytów, mor- robił obecny rząd hiszpański. I rezulderców i podpalaczy, a Bela Kuhn (1- tat byłby ten sam.
bez
gabru-

I

Kto broniłby Polski
Wiemy również z całą. pewnościQ"
u nas powstałby, aby bronić Po.Iski przed takieml rządamI, kto gotów
byłby przelać krew swoją. i życie oddać, aby nie dopuścić, by naród polski popadł w ręce agent6w bolszewickich, którzy w Warszawie zjawfHby
się jeszcze prędzej, niż w Madrycie aby nie dopuścić do zainstalowania
się
w naszych miastach na dobre
czerezwyczajek bolszewickich, kierowanych przez krwiożerczych życlzła
ków I rozwydrzone żydówki, łaknące
krwi chrześcijańskiej.
Ale jednego nie wiemy. Mianowicie, Jak zachowywałyby się owe niezliczone grupy, grupki I oboziki, które dzisiaj uważają się za rzekomo
"prorządowe"? Czy stanęłyby na boku, jakby nie obchodziło ich to, co bę
dzie z Polską i w czyje ręce popadnie,
czy połączyłyby się z narodem, broniąc y m
swej ziemi, swej polskości,
swej religji i swej wolności przed
z1łrodnlczeml ml,dzynarodówkaml tydos lwa l marksizmu, czy wspólnie z
temi międzynarodówkami stanęłyby
w s7.eregach, walczących z Polską!
Wierzymy głęboko, że większośt
tych grup, grupek i obozików, balansują.cyyh
dzisiaj niby to w środku
między jednym i drugim
obozem i
głoszących różne rzekomo "wzniosłe"
a w gruncie rzec::zy zdumlewailłco naiwne hasła, że to Polska nie powinna
ani w lewo, ani w prawo, tylko prosło
przed deble. choclai niewladolllo dowierąmy. te ~~ tych ludzi w 'M eyduj"eytD JMmeneie, ~dykło

k."

by doszło do walki , stanęłaby bez
chwili namysłu i wahania w obozie
narodu polskiego. Tylko to, co w tych
obozikach jest niepolskiego, a zżydziałego, lub żydom zaprzedanego, zbolszewizowanego lub wyznającego bolszewickie hasła międzynarodowej solidarności i międzynarodowego "braterstwa" proletarjatu, połączyłoby się
z atakiem żydowsko-komunistycznym
i spełniałoby zapewne funkcje pomocnlcze przy boku żydówek, organizujących czerezwyczajki i ochotnicze
batalJony rewolucyjne. Neutralnych
zapewneby nie było wielu.

*

Dlaczego w nagłówku temat ten
uważamy za odpowiedni do rozmyśłań przedwyborczych w Łodzi?
Bo wybory łódzkie pod wieloma
wzgl,daml przypominać będą walkę,
jaka obecnie toczy się w Hiszpanji.
Będzie to wprawdzie walka nie na
śmierć i życie, walka nie krwawa, ale
biorQce w niej udział obozy będą ide~tyczne. Z jednej strony żydostwo I
marksizm, idące coprawda oddzielnie,
ale wiadomo, że za kulisami jest porozumienie l . wspólna komenda. Z
drugiej strony obóz Polski, obóz narodu pobkiego, A między temi dwiema
siłami,
między temi obozami, które
prędzej czy później zetrą się w walce
daleko ostrzejszej i decydującej o 10sach Polski, płtają się - bo inaczej
tego nazwać niepodobna jakieś
tnłPłd. grupeczld i obozłkf, ze swenrl
wa-eml aalWDelllI ł dzIecInnemi ha.tk.~L gę 10 owe niezliczone odłam-

Kar6l Sza fer , m istrz świa ta w jeździe figurowej na lodzie, 11ió s ł po chOdnię przez
Wi e d eń ,

Szczegóły

z otwarcia Olimpjady na sł:roie &-ej.

ki i odpryski dawnego "obozu rzę.'do
w ego", k tór y ro z p ad ł si ę i rozleciał,
bo okazało się, że w Polsce dzisiejszej
niema dlań miejsca ani racji bytu.
Wi em y i wierzymy, że w chwili,
gdy dojdzie do decydującego starcia.
między obozem ży do-komunizmu a 0I bozem
narodu polskiego i Polski,
większość owych niepoważnych obozików i grupeczek bez namysłu połą
czy się z obozem Polski. Wierzymy, że
i oni sami dobrze o tem wiedzą i z g4Sry są zdecydowani tak właśnie uczynić, a nie inaczej. Zachodzi wobec tego pytanie, dlaczego, wiedząc o tem,
do ostatniej chwili, odgrywają rolę
czynników zamieszania i chaosu, a
więc rolę szkodliwą? Przecież chyba
nietrudno zrozumieć, że dzisiejszem
swojem separatystycznem wysłQpowaniem osłabiają tylko obóz Polski, z
kt6rym kiedyś wspólnie walczyć · bQdą. I to także chyba rozumieją, że póź
niej, w decydująCYCh chwilach, chociażby starali się z całych sil prześcignąć innych w dzielności. nie naprawią szkód, jakie wyrządzają dzisia.i, utrudniając konsolidację obozu
Polski, a sprzyjając konsolidacji I
wzrostowi sil w obozie żydo-komun!~
stycznym.
A jeŚli doty chczas nie zdawali sobie z tego sprawy, wydarzenia w Hiszpan.ii powinny ich o tem przekonać.
Niechby każdy z nich pomyślał przez
chwilę, gdzie byłoby jego miejsce,
gdyby dzisiaj był w Hiszpanji i wedle
tego, do jakiego dojdzie wniosku,
niechaj dzisiaj już miejsce zajmuje.
A są t ylko dwa miejsca: albo prawe,
albo lewe. Trzeciego niema, nie było
nig'rt~r i nigdy nie b ę dzie . Niepoprawni
pOf:7.1Jkiwacze nieis tni ejącego trzeciego miejsca powinni pamiętać o tern, Że

Strona 2 . ORĘDOW rIK, poniedziałek, dnła ~ 8łerpnia 193& s,,:emi bezn~dzieinemi Poszu~iwanła-I
mI wyrzędz~J' szkodę ~ym, ktony siedz, na mieJscu na ktorem w decydu.
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Dr. med. H. ZIOMKOWSKI
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serwatorjum astronomiczne podaje że
l<ome t a, o dk'ly t a 1 6
' przez p' e lmaja
tiera w Ameryce, zwiększyła swój
blask, osię,gając wielkość gwiazdy
trzeciej klasy. !(ometę, która posuwa
się w pOłudniowym kierunku na tle
konstelacji Pegaza, można dostrzec gołem okiem. Przy pomocy zwykłej lornetki można do s trzec krótki i słabym
blaskiem płonący ogień komety.
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wszelkich
szczegółów
i
uczynili
wszystko, by aparaty dotarły niespostrzeżenie i cało na miejsce przeznaczenia. Wątpić również należy w to, i.~
lotnikom wloskim, lecę.cym z Sardyn]l
do hiszpańskiego Marokka, zabrak~o
benzyny. Dodać jeszcze wypada, ze
podczas przymusowego lądowania hydroplanów włoskich nie byłO an.i burzy ani wichury, i panowała pIękna
po~oda, a poza tem .odl.egłość Sar~ynji
do Marokka hiszpansklego wynOSI w
linji powietrznej 1200 km, co wło.skie
bombowce mogły pokryć w przeCIągu
czterech godzin.
Nasuwa się wprost przypuszczenie,
iż hydroplany włoskie ściągnięte zostały w dół przy pomocy jakichŚ tajemniczych promieni, o których głośno
było przed kilku laty i które powodować mają na odległość krótkie spię
cie w elektrycznych instalaCjach silników lotniczych. Przypuszczenie to
jest oczywiście dotychczas nieuzasadnione, ale coby w innym wypadku
zmusiło cztery nowoczesne hydroplany, doskonale wyekwipowane, do przymusowego lę.dowania, prawie równocześnie i w tern samem miejscu, na terytorjum francuskiem, państwa, którego socjalistyczny rząd
wyraźnie
wrogo odnosi się d<\ akcji p~stańców

Wyjazd ParyleWlcza

Kra k ó w. (Tel. wł.) Wczoraj wieł
czarem do domu przy ul. Sarego uda
'"
prokurator
s
..
du
apela.cJ·nego
GarSI"
~
•.
baciński oraz. sędzia K?rU!leWICZ i zabawili tam kIlka go?zm.
W domu ~ym mIeszkał. b. ~re~es
sądu ap.elacYJneg? Pary.lewlcz.
o Ich
bytnoścI Paryle:-V1cz wrJechał zaraz do
Warszawy, .gdzle za~lll~szkał u swego
zięcia, sędZIego Jalllcklego.

Powstań y p dJeli ofensYwe!
Na wszystkIch f.ronta'ch przygotowują się działańla wojenne- WOjska rządowe
cofają się z zajmowanych diotąd pozy'cyj - Gen. Mola 'rozstrzy'gn1e sytuację!

Madryt. (PAT). Na różnych frontach odbywają się przygotowawcze
działania
wojenne. \V Nawarze poW&taI1cy podjęli ofensywę i posuwają
się od Pampeluny na północ w kierunku Jrun - San Sebastian. Natarcie wojsk rządowych w kierunku Saragossy zostało powstrzymane.
Jedna kolumna poniosła ciężkie
straty i musiała się cofnąć. Obie strony organizują łączność i komunikację
na swoich tyłach. Główne walki w
J(atalonji ogniskują się obecnie jedynie dokoła Saragossy. \Vojska rządo
we nie zdołały utrzymać miejscowości Bujaraloz na pograniczu Katalonji i Aragonu i cofnęły się o 60 km od
Saragossy. Na Sommosierra znajduje
się główna kolumna gen. Mola.
Kolumna powstallcza w pobliżu Guadalajara nie zdołała utnymać pierwotnych pozycyj i wycofała się w nieznanym dotychczas kierunku. Rozstrzygnięcia sytuacji oczekują
od głównej
kolumny gen. Mola, znajdującej się
obecnie w pobliżu miejscowości Buitraga.

I

moloty rzą,dowe. Straty są nieznaczne.
Samoloty powstańcze wzniosły się
niezwłocznie w powietrze dla odpar·
cia ataku i zestrzeliły jeden z ap aratÓw. Drugi samolot ratował się ucieczką.

Radjostacja w Tetuanie donosi, iż
gen. Escanis posuwa się dalej ku
Madrytowi. W rejonie Guadarramy
wojska powstallCze odparły atak milicji rządowej i zdobyły parę karabinów maszynowych.

hiszpańskich 1.

Taiemnica lądowania
włoskich samolotów
szybkości

270

km-godz.

i

nośności

do 3500 kg.
Niewyjaśniona
jest
dotychczas
przyczyna tego przymusowego lądowa
nia włoskich hydroplanów. Jakiekolwiek błędy w silnikach lub w konstrukcji aparatów, względnie nieudolność obsługi, są nie do pomyślenia,
ponieważ, Jeżeli V/łosi podjęli się tak
dyskretnej akcji, jak zaopatrzenie powstańców
hiszpallskich w aparaty
bombo'.....e. to niewątpliWie dopilnowali

I

Fioła rządu

madr'yckiego
ostrzeliwuje Gibraltar'

L i z b o n a. (PAT). Radjostacja w
Grenadzie donosi, iż miasto bombar-I
dawane było wczoraj przez dwa sa-

Hydroplan

włoski

/

WBarcelonie

Nasuwa się przypuszczenie, że hydroplany włoskie ściąg
nięte zostały w dół przy pomo cy jakichś tajemn'iczych promieni

Jak doniosły depesze, w dniu wczo-l
rajszym lądowały przymusowo we
francuskich posiadłościach w Afryce
· płn. cztery hydroplany włoskie, które
wysłano potajemnie z Sardynji do Marol{ka hiszpańskiego na pomoc powstallcom.
Samoloty włoskie, które lądowały
Pr'zygołowania
przymusowo, były to tró,imotoro\Ą e hydo długotrwałej "ojny
dropl"any firmy Savoia-Marchetti, typ
B e r l i n. (Tel. wł.). W Hiszp.anji, S. GU o ro z piętości skrzydeł 33 m, sile
tak wojska powstańcze jak i wojsko- silui.ków 3:><:700 k. m., maksrmalnej
we gromadzą coraz większe siły, co
świadczy o tem, że przyg<>towują. się
do długotrwałej wojny domowej. Dowództwo milicji narOdowej u powstań
ców objął syn b. dyktatora Antonio
Primo de Riviera. Do powstańców
7.głosił się znany amerykański lotn ik
Campbell Black, który będ z ie kierow a ł
akcją samolotów powstańczych i proponuje rządowi p<>wstailczemu dostawę 30 samolotów w ciągu 12 dni.
Grupy powstańcze ostatnio znacznie zbliżyły się do Madrytu, zajmując
poza tem Tetuanię, miasto Badajoz i
miasto Villa Real.

.. ~~.jł~ ~.:-

Barcelona. (PAT). Wedle urzę
dowych doniesień, od początku powstania do dnia 27 lipca padło w Barcelonie 364 zabitych, z tego 282 OSQby
cywilne, 61 winiarzy, 20 członków
gwardji i jeden policjant.
W konsulacie angielskim nastąpilo
spotkanie pomiędzy konsulatami niemieckim, włoskim, angielskim i admirałem angielskim Nortonem dla uzgodnienia, w jakich warunkach nastąpićby moglo ewentualne wysadzenie na ląd marynarki wojennej. W
związku z tem krążą tu pogłoski o
możliwości ogłoszenia Barcelony portem międzynarodowym, co wywołuje
wzburzenie ,,,śród komitetów robotniczych i nieprzychylne komentarze
komitetu informacyjnego i propagandy.
Generalidad kurczowo utrzymuje
się przy
Władzy,
ale jedynie cenę.
daleko idących ustępstw na rzecz anarcho-syndykalistów. Natomiast ulica jest poza jego zasięgiem. Wprawdzie komitety syndykalistyczne, komunistrczne i inne ogłaszają manifesty, piętnujące wszelkie ekscesy, a
milicja stara się przeciwdziałać rabunkom i rekwizycjom na krańcach
miasta, jednak porachunki osobiste
pod płaszczykiem usuwania elementów faszystowskich trwają i w kilku
ostatnich dniach wielu ludzi nawet
niezainteresowanych bezpośrednio w
polityce zniknęło bez śladu. Co noc
odbywają się egzekucje pojedyńczych
osób, w gazetach znajdują się wzmianki o znalezieniu tylU a tylu trupów w
ustronnych okolicach miasta.

Sav oia Marchetti S. 66.
.&

Właściwie sprawa wydawała s.ię jasne,
Stała się rzecz, jaka zdarza się

jak piwo.

wiadom~ - ':V kaMej rodz~nie. Umarł, sterany. żyCIem l ~racą l!ZOIOWlek, .kt?ry POZ?st~wI~ spadkobIercom dobre ImH~ me
wIęceJ.

Mel.ll~

jeszcze za

życia

jego

były wła-

flnośc·" Ż y. Wszelkie urządzenie kuehen.
l" on
,
..
...
ne też. Została jednak fhnta, z jal~~ me·

boszezyk co roku paradował w ZIelone
Św·ątk· ra m
bractwem kurkowem.
I I
ze. ~
.
.
~?szlo wlasme o ~ę przedWOjenną fm.tę.
1'\leboszczyk, zamm umarł, zapommał
. k
. ć N· db ł
t ę fi·mtę k ~mu I~o l WIe
.zapIsa., leo a o
to, czy moze m~ ?plac~ło .mu SIę pIsać testamentu dla tej Jednej f1mty.
. Długo Cięż.ko chorował, a ~iedy było z
mm bardzo zle, przYBzła polICja w nocy,
dokonala rewizji w calem ~ie~zkaniu, z:;t-brala \Ą-szell~ą kor:sponde~c~ę l naturalme
wykrytą" .flll~tę. Uora wIsIala od roku
1912 na sClame. .
Wlad za .SkOI~flskowa!a pry,",:atną. korespondenc]ę l - ]a~na rzecz - fhntę te2. No,
a. cały dom podejrzany b!ł ? przygot?wame zaana~hu. Ta, - uwazacle - .f1mta,'
Dom boWIem był - za przeproszemem endecki.
Skonfiskowane przedmioty w z i a, ł w
r €l c e pan prokurator i t r z y m a ł, syna
zaś też t r z y m a l w areszcie przez parę
lII1iesi!lcy, - a potem, z pawodu braku tak
zwanych podstaw, p.l ś c i ł syna. zwrócil

l

tony o niewlaści'we obchodzenie się z
bronia,. Co pan na to?
- Przedewszystkiem bez ()sobistej napajei, moja pani!
- Co to znaczy!
- Znaczy, że jestem t·onaty... a jak się
obchodzę z moja, żona" to jest sprawa prywatno - intymna. I proezę się w nasz zwia,zek domowo - małteński nie mięszać.
~ A jednak jest pan oskarżony o nlewł'aściwe obchodzenie się z bronia,.
::..; Ale k o b i t o, na miłość Boska" nie
róbcie ze mnie warjata. Broni żadnej nie
utywam, nieutywałem, a cóż dopiero mówić o ni.ewłaściwem obchodzeniu.

korespondencję,
flintę zaś przekazał do
starostwa "celem dalszego".
Tu dopiero dochodzimy do właŚCiwej
sprawy, która nierychlo wyjdzie mi z pamięci, He że była niezwykle osobliwa.
S
d tł' d . . po dwóch
yn os a ~WI~ oml.eme .
t _
przes~ło latach, ze f~mta l e g ~ lest ~a li a
rOBtwle. Starostwo zaś uWladomIło,:te
przeciw . n i e m u na skutek doniesienia
' l
p::okuratora, w~zczęte zosta!l P()~tępowa~
me karne za melegalne posIadame broni
i wzywa go na rozprawę przed sądem .!Itaś ·1· l' ·m
ro (,lIS ,l .
Ponieważ znałem sprawę, syn zaprosił
mnie jako ś\.... iadka t. zw. głównego na
w:szelkie okoliczności. Miałem zatem, okoliczność" być świadkiem tego niecod~ien
ne"o widowiska.
"'Sądzić miała dziewica o doŚĆ powiedzmy _ przyzwoitej zewnętrzności... W
każdym razie z wyglądu nigdybym jej nie
odważył się posądzić o - dajmy na to magisterja t prawa.
Tu2 przed nami odpowiadal (na pyta·
ni a) pan Frandszek &ioczkarek za niewła
ściwe obchodzenie się z lilronia" której jako
żywo nigdy nie ... p<>siadal. Poprostu oskar= Ma p&n świadków'
żony był o rzecz, za która, właściwy wino- JesllCze czego' Ludzi, kochani, no te.
wajca już dawno zapłacił grzywu·ę. No, ki, coś. Niech żona moja powie jak to byzwykła pomylka...
ło.
Odbyła się wymiana zdań, która, w mia·
Wobec takiego posta'Wi~nia sprawy .rę możności dosłownie cytuj~:
chwalono, ogłoszono i rozprawę odroczono.
r-, lesteś pan, panie Sieczkarek, oskarCzekaliśmy z utęsknieniem.
Wreszci~

nadeszła

nasza kolejka.
- Jest pan oskarżony O nielegalne po·
siadanie broni.
- Możliwe. a:le broni nie pOSiadałem i
nie posiadam.
- A jednak policja skonfil!kowala u
pana broń.
- Przedewszy tkiem to nie by.ła broń,
lecz flinta. A jak się rozchodzi o flintę, to
właśckieJem jej bYł ojciec, który już nie
tyje.
- W takim razie pan jest spadkobierca,
i pan za nia, odpowiada.
Tu już mnie poniosło.
~ Nie, proszę pani, ten pan nie jest
spadkobiercą. wpadam jako niepytany i
świadek głó",,ony odwodowy.
Flinta była
skonfiskowana Jeszcze za żyda śp. zmar'
łego 1. ..
- A więc - przerywa mi starościńska
dziewica - ()8karżony jest spadkobier·
cl\ i. ..

- A więc ;...: przerywam grzecznie dla
odmiany - spadkObiercą \,,!aściwym, mojem zdaniem, był prokurator, spadek
wpadł w jego ręce i po śmierci zmarłego
nikt flinty nic widział. Pozatem, gdyby obok
siedzący inkryminowany zbrodniarz, miał
być również spadkobiercą, to też nie. On
jest wspÓłspadkobierca, na równi z matka,
i jej dzieómi, a jego siostrami, od lat dwóch
do dziesięciu wylą~znie i na upartego każ.
dy może z tej flinty potrosze robić za·
mach ...
~ To dlaczego zmarły nie interwenjował ""tV sprawie swej własności, dlaczego
nie nie napisał do prokuratora?
. - Moja pani, nie Słyszałem, aby niebosZC7;ycy mieli interwenjować.
=- Niech pan nie będzie bezczelny.
- Niech pani nie wym aga od niebo8zezyków za wiele.
=- Przywołuję świadka do porządku.
:;..; Dziękuj~ za uznanie ...
Nas~ępują .Qbs~rnĄ .wy:miana grzeczno-
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dużej sile moralnej.
Pomimo stałego
niedostatku nie daje się skusić obiecankami korzyści materjalnej, czło
wiek faktycznie prawy, którego jed~
ną wytyczną życia to Polska i spoleczeI'lstwo, człowiek skromny i cichy,
każdemu gotów do usług.

ca, w zimie 1935-36 staje się jedynym
opiekunem owdowiałej matki i jej IX>mocą w drobnem gospodarstwie pod
Krakowem. \V takim czasie zostaje
w~'\Vieziony do Berezy.
Każdy kto znał osobQ p. Jelonkie'wicza - widział' \V nim człowieka o

Kariera wójta,

który pokazuje ·jęzvk ••.
AMur
jego,

Grei~er ,.rodził się w Środzie
ongiś komornik sądowy, był
średzkich

(Wielkopolska), a ojciec
wielkim przyjacielem
2:ydów •••

Środa (ak) Mało komu jest wiadomem, że gdm'lski "Fuhrer", Artur
Grei<;er. urodzil siQ w vVielkopolsce, w
Środzie.

W roku 1918 był uczniem IV kI.
gimnazjum w Miechowie i wówczas to
zbiegł z domu na Górny Śląsk i brał
udział w trzykrotnem Powstaniu Ślą
skiem. \V tym to czasie dyrekto:'em
gimnazjum był dr. L e c h. b. poseł S.
N., on to urabiał w nim miłość Ojczyzny i wpajał well szczytne idee narodowe.
W Kielcach kończy średnie studja
'i równocześnie bierze już żywy udział
w pracy społecznej.
Dalsze studja kontynuuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
składa każdego roku egzaminy na Wydziale Filozoficznym. Dzieje się to w
ostatnich latach, od roku 1928. W tym
I;zasie wybija się na czolowe stanowisko jako wiceprezes S. N. w Krakowie
i zarazem staje się dziwnem i dają
cem dużo do myślenia, że p. J elonkiewicz, zawsze celujący w egzaminach,
nagle pechownie trzykrotnie nie jest
w możności złożyć egzaminów doktorskich, ponie\,' aż trzykrotnie nie zostają przyjęte jego prace dyplomowe, potrzebne przy składanju doktOratu.
W tym samym czasie otrzymuje
propozycję za cenę wystąpienia ze S.
N., ofiarowania mu dobrze płatnej posady profesora gimnazjum w SosnowClt_
Silny duch jego i wierność dla
idei narodowych nie łamie' go, pracuje
ci~żko w dz~ale handlo\,:,y:u w KrakoWle, ~l.zysku]ąc tem mmlIDum egzystenC]l.
\V roku 1933 został ciężko raniony
przez członka bojówki strzeleckiej w
Wadowicach, (kluta, głęboka rana, nożem w lewe płuco), szereg miesięcy
walczy ze śmiercią w szpitalu w Wadowic·ach. Jest Charakterystyczne, że
sprawcy nie zostali wykryci, ani ukarani. Zostaje kilkakrotnie aresztowany.
Ciężko pracując, zmuszony jest płacić liczne grzywny, na które co tygodnia zostaje skazany. Ze śmiercią. Ojści

mo'gę pubiikować.

nieży

Leopolda Kaphana,
zwanego "Kokotkiem". Starzy ludzie
opowiadają. iż dzieci Greisera da wały
si<;- Kaphanom dobrze we znaki, a :::tara Kaphanowa (matka) sl{arcila raz
4-letniego Arturka, i gło,śno nazwala
go "frecher Bengel", ponieważ kradl
jej gruszki z ogrodu. Ojciec. Greisera,
komomik sądowy, żył w przyjaci,elskich stosunkach z Żydem Jakóbem
Kaphancm, zwanym dla odróżnienia
od L8opolda Kaphana "Żóltą Brodą".
Zwykle zdarzało się tak, że wizyty
egzekutora sądowego Greisera poprze- Artur Greiser w mundurze gdańskiego
dzała bytność Jakóba Raphana, który
"F-uhrera"
proponował pieniądze na hipotekę. W
ten sposób obclążano licznie polskie
Po roku 1918 Kaphanowte i ieh
majątki ziemskie i gospodarstwa wło- krewni Bernsteinowie wynieśli się do
ściallskie.
Później oczywiście odbywały się licytacje i polską ziemię przej- Niemiec.
l11mvali Niemcy. W ten np. 'sposób
Dodać jeszcze należy. iż Greiserowie
dostał siQ w ręce żydowsko-niemiec- mają ogółem czterech potomków. Najkie śp. Milewski z Kijewa.
starszy Wilhelm, urodził się w r. 1889
Jakób Kaphan, pracujący ręka w rę- w :Margoninie; dalej jest Kathę, potem
kę z egzekutorem sądo\vym Greiserem, lOtto i wreszcie najmłodsza latorośl,
dorobił się wielkiego majątku:
znany wszystkim Arturek.

zydO'wskie rugi i żydows kle targi - Polityczne "pÓłdziewictwo" P. P. S-u -

Ł ód ź, 1 sierpnia.
"Rasizm" pepeesowców osiągnął
szczyt! Do komitetu wyborczego nie
trafił ani jeden Żyd. Nie znaczy lo
jednak, aby wogóle żydostwo z tej
sympa~ycznej partji został~ wyrzucone. VV dalszym ciągu partyjne szczyly
pozostają w wypróbowanych rękach
obrzezanych towarzyszów i takich samych "poJitróków", szczodrze nasła
nych z wiadomej akademj i w MillSku.
Ale "dolom" wmawia się, że już
tym ra.z~~ kon~~c - .dr?gi "Bu?-du:' i
"PoIS~leJ PartJl SOCJalIstyczneJ rozeszły SIę .. ·

I

I

za tę niesamowitą zabawę. Dostarczyłaś

mi pani

W te

ŚWietnego materjału do fel,ietonu
gorące dni nie było o czem pisać.

- Ależ pros7.ę, niech pan siada - wzię
la pJóro. aby dopipJ'o teraz, po ogtoszeniy
wyroku pisać moje zeznania, persona]Ja
i t. d.
- Nie mam czasu, proszę pani, zeznanie napiJSzę sam. PJ'zeezyta go sobie pani w
niedzielnym "Ol'ędownil\U" i do widzenia ...
T. Z. HERNES.

Pierwsza

(brze~[ijańska

fabryka Krawatów

Pl.

Kraw~t ~ol~~r

" w

Łodzi,
ul. Piotrkowska 111

szlus. Skaż pani t. zw. winowajcę na 1~,
1.000 czy nawet 10.000 grzyw~y, ~o my me
mamy czasu na takie - powIedzIałbym głupotki. Tak czy owak bę~zie apelacja..
Poniosło ja, :w: spo6Ób, Wld()czny. Zrobl'la

śpichrwwym

ją.cego już Żyda

a"Jednak "WSPólny front"!

nie jak pewnie myślała, Długo przygotow~·wa
Dziewica z uporem, wła- la "spiskowca" na to, co go cz~kać mIa!o,
ściwym niektórym kobietom (tego typu) ważąc w swem serc.u wy.soko.sć w~rol-u,
trzymała się - niby pijany plot~ - swego który brz'ruat: konf!skata flmty I 5. z~
twierdzenia i nie można było w zaden spo- grzywny na pouczenie, aby "tego w pIZy
sób wytłumaczyć rzeczy oczywistej, którą szlości nie robil".
zrozumiałoby nawet dziecko.
Mój Boże, myślę Bobie, 5 zł dużo nie jest,
Nawracała sześć razy od nowa, a wale od lciedy to kosztuje akurat 5 zł to, końcu obiecała oO'łosić wyrole Poszła do czego się nie robilo. Nfi: ten ,:"yrok czekał,em
innych pokojów, ; my czekaliśmy ci~rp!i- z wyj~tl~ową.niecieJ'pllwoŚCla,. ~?,łer.n glo\;'wie dobre pól godziny. Wrócila i - WIeCie, nym sWladklem, ałe czy mys]lCle, ze mnle
co zrobiła?
zapytała choćby poco ja tam przY.3zedle m ,
jak się nazywam i co mam ze spra "'ą do
Zaczęla
walkować
sprawę od nowa: ..
wiercac nam - że tak powiem - f ol'mall11 e czynienia i wogóle po co tyle gadalem? Do·
słownie, ani słowa o tem.
dziurę' w brzu('hu.
.
No, ale przynajmniej ulżyłem sobie od- N~ miłość Boską, niech pani tyle nie
gada - przerwalem - ogłoś pani wyrok i chodząc.
- Bardzo dziękuję pani - rzekłem której ze

względów zrozumiałych

OjCiec jego, Gustaw Greiser, był w
komorni!;:iem sądowym i mieszkał tam
od 1 kwietll ia. 1893 r. do 1
października 1900 r. Do Środy sprowadził
się z miejscowości
SChloppe w
pOWiecie wałeckim, a wyprowadził się
ze Środy do Inowrocławia, gdzie jeszcze obecnie mieszka.
Artur Karol Greiser urodził się w
Środzie w dniu 22 stycznia 1897 r. Greiserowie mieszkali wówczas w naroż
niko\vym domu przy uL Rynkowej i
Zamkowej. własności Niemca \Veichmanna. Mieszkanie Greisel'ów skJadało się z 3 pokoików i kuchni i znajdowało
się n3. piętrze.
W tem mieszkaniu urodził się Artur Greiser, wójt
gdallsl{i. sławny temz w świecie z ję
zyka, który pokazał pog'ardliwie dziennikarzom w Genewie.
Są osoby w Środzie, które twierd:o:ą,
iż Gl'eiserowie. podczas swojego 7-1etniego pobytu w tern mieście. mieszkali
Środzie

równ ież w domu

detal. sklep Piotrk. 110
tel. 150-52.
Poleca solidny toWItl'
tkany
na
W! afSfl'Y ch
warsztata-ch. - Zadać
wszęązie
uwa.gę
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Tymczasem IX> fabrykach obficie
kolportuje się nielegalną ulotkę tej

I

treści:

wą Konstytucją"·

Tak pisze "Tydzień Robotnika". oni tam wiedzą, co s·i~ w rodzinee
dzieje ...
Wogóle bigos: tu ZZZ. i państwo
wotwórczo i prawomyślnie i grzecznie,
a tam od tyłu "partyjnictwo" popierają. A nie łaska poprzeć jeden z siedmiu wojujących ze sobą "prorządo
wych" komitetów, co? Nie możecie, 0bywatele, IX>łapać się, który jest najJuż

"Towarzysze Robotnicy! Jednolita
mi<:clzynarodowa lista wyborcza zewrze i skon cen truje siły antyfaszystowskiego frontu ludowego, rozgromi
chuliganów endeckich, przyniesie k~ę
skę rządowi morderców i katów proletarjatu, stworzy radę miejską, gotową bronić interesów ludu!"
To znaczy niby jaka lista?
Socjalistyczna jest tylko jedna
P. P. S.l Gdyby tam u szczytów nie
nastąpiło porozumienie toby "to'warzysze" komuniści tak baTdzo o jednolitości nie pisali, ale wymyślaliby od
socjalfaszystów i socjalzdrajców, jak to
ongiś było!

Oczywiście, że i "towarzysz" Moraczewski swój udział do tej żydowsko
komunistyczno - cekawistowskiej spół
ki musiał wnieść:
,,\V ubiegły piątek nadeszło do
Łodzi, na ręce prezesa Rady Okrę
gowej ZZZ. pismo inż. Moraczewskiego, utrzymane w tonie dość st.anowczvm, ab" łódzki ZZZ. w nadChodzących "wyborach do Rally
Miejskiej poparł list.ę PPS. i Klasowych Związków Zawodowych.
Pismo inż. Moraczewskiego, prezesa centrali ZZZ. i jego twórcy,
wywołało 'w cialach kierowniczych
łódzkiego ZZZ, dużą ... konsternację,
gdyż ZZZ. chodził przy wszelkich
wybora('h razem z sanacją, a i w
tych wyborach mial wzią.ć udział w
zlepku sanacyjnych org·anizacyj.
Treść listu inż. Moraczewskiego
jest istotnie sensacją dużego kalibru, bowiem:
1) ZZZ. powstał w celu rozbicia
Rlaso\\'ych Związków Zawodowych,
2) ZZZ. cieszył s'ię kolosalnym
poparciem BBWR. i aparatu administracyjnego,
3) czołowi działacze ZZZ. kandydowali zawsze z list sanacyjnych i
z łaski BBWR. dostali mandaty i
do tego Sejmu, zwanego popularnie
"niemym Sejmem",
4) dzi'ałacze ZZZ. (Maliszewski,
Pączek i in.) głosowali w poprzednim Sejmie za szeregiem antyrobotniczych ustaw (sealeniowa, o angielskiej sobocie, urlopach), a także'
La nowę. ordynację. wybo!!'czt, ~i .

KTÓRE ZIARNO JEST WEWNĄTRZ
1.'t-

JASNE,
a

które zawiera

wartościo",~,

ciemno brunatne Jądro po:iywn~
go, zdrowego słodu? Zzewną.trs
nie moż.na tego odróżnić. Olateg"
tadać wyraźnie Kawy SlodoweJ
Kneippa w paczkach oryginaJnych z wizerunkami ks. Kneippal
TylkO te pacziti zawieraJ~
pra' wdziwą.

Ka~

Słodową lineippd
pg 6081-2t.127

bardziej praworządny, prawomyślny i
popłatny? Pocieszcie się - oni też nie
wiedzą! Zamiast walczyć z "partyjnictwem" sami rozbili się na siedem partyj i wojują ze sobą ... Przyjemnej zabawy!
Tak l Sytuacyjka, że tak IX>wiem.
nie tego, nie zupełnie ...
ZZ Z-ty kombinują na dwa fronty:
z "cekawistami" i z władzą. "Legjon
Młodych" z jednej strony deklaruje
si~ i zawiera sojusze z TUR-em, który
nawet z PPS-u za komunizm wyrzuoono, a jed~cześnie z drugięj oddaj~
.
. -inEpekto'.

~na

=

t ......
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raI Cóż sobie te pętaki wyobraŻAją, że kach rugi nIL tILIQ. pra.~. Pelsaei towageneralny inspektor każe im robić rzysze - fabrykanci na grandę wyrzuprzewrót komunistyczny w Polsce?.. taJł ,,~jów" i na ich miejsce pakUj"
Nie, poprostu raz jeszcze próbują się starozakonnych współwyznawców. 0wtrynić w łaski. Może jakaś złotówka
ozyw.iście Kla\Sowe Związki na ten teznów kapnie...
mat nabrały wody w 'Usta i usiłuj/} na ..
A robotnik łódzki słucha i patrzy.
bra.ć tIlasy robotni CM.
Przed dwoma laty żydowsl{i fabryNa k<;i~dza na.!zczekać'l Z całą. sakant, a zarazem socjalista Dialer za- tysfakcją! '''prawdzie potem trzeba
groził wyrzucaniem z fabryk Chrześciodszczeki'W-ać tak, jak w ostatnim nujańskich robotników, potem coś tam
merze, gdzie "stoi" taki niewinny tyze strachu po tygodniu odwoływał... atulik:
iu tymczasem w żydowskich fabryd

n.

numerze "Tygodnika
Robotnika" i w "Robotniku". strony zgodnie wnoszą. o umorzenie postępowania w sprawie.

PROTOKOL ROZPRAWY SĄ.DU OKR:t:GOWEGO
,
,7, 193& r. W' sprawie Zb. Mitznera I Zygm.. Zaremby
(Nr, VIII 2 )[ 299/3&)

i o jego tylko oopowiedzialności
może być mowa. Oskarżeni oświadczają, że 'W~mianka pod tytułem
"cO twoje, to moje", zamieszczona
w "Tygodniu Robotnika" Nr. 6 z
dnia 2. II. 1936 r., była wynikiem
informacyj ctytelnika, niedostatecznie spr~wdzonych i zawierała
wyrażenia, które obrażały ks. Anatola Sałagę, że informacje te nie
były prawdziwe, że w szczególności

A pod nim:
Obrollca oskartonych oświadcza,
że strony doszły do porozumienia.
W imieniu osk. Zaremby oświad
cza, by nie stanowiło to precedensu na przyszłość, że o k. Zaremba
jest redaktorem naczelnym tygodnika, wobec czego za treść artykułów w nim umieszczanych, nie odpowiada, natomiast redaktorem odpowiedzialnym je t tylko Mitzner

,

był w}t8OCe

najbliższym

j

z

tej wzmianki

obraźliwy, że wobec powyż.szego
wyrażają. ubolewanie, iż wzmianka
ta ukazała się lV piśmie ku krzywdzie ks. Sałagi i że oświadczenie
powyższe zostanie umieSzczon() w

I

l

I

ha.

Tragedja,wyszyń ska w świetle dokumentów z akt sądowycIi

K a l i s z, 1. 8. - Wobec podnoszo- w tzasie wymiany strzałów z SieI.. oglądałem i stwierdziłem, że nastąpi
nych wątpliwości, czy sprawozdania ski m była w pokojtl jego córka w od- ło w nim zacięcie. W czasie akcji ponasze z procesu wyszyńskiego oddają ległości trzech kroków - nie porusza- licyjnej moja drużyna., składająca się
istotę rzeczy, ogłaszamy wyjątki dokuz 6 ludzi wystrzeliła 97 naboji pistoleła się. Okazany mi pi:'zet .p. prokuramentów z aktów są.dowych tego pro- tora rewolwer (ŚWiadkowi okazano re- towych oraz użyła 6 granatów. Z pocesu.
wolwer systemu "Nagan" Nr. 99, 1932, wyższej liczby ja wystrzeliłem 11 naChodzi tu głównie o dwóch kla- oznaczony F. B. Radom, Nr. 30) jest boji, a Zychla 15-cie. Cała drużyna
sycznych świadków śmierci Ś. p. Siel- moim służbowym rewolwerem, z tego uzbrojona była w rewolwery systemu
skiego, którzy jednak na. rozprawie rewolweru strzelałem. O wymianie "Nagan". Okazany mi przez p. prokunie byli.
ra.tora reWolwer - "Nagan" Nr. 99,
strzałów zameldowałem poster. Pace~
rowi, a ter\. z kolei przod. PP. Rajew- 1933, oznaczony F. B. Radom Ng 30 Świadek poster. Leon Pacer na rozpoznaję kategorycznie jako broń naskiemu Maksymi1j-anowi".
prawę nie przybył mimo wezwania, a
leżącą. do poster Zychli, broń. tę miał
poster. Andrzej Zychla wogóle nie był
on w czasie akcji w Wyszynie".
ZEZNANIE POSTER. LEONA
na liście świadków, ale w aktach proPAC ERA
Po odczytaniu a.dw, Borow8ki oglą.
cesu znajduje si-ę jego zeznanie złożo
ne w śledztwie.
Z uwagi I1a to, że sąd UZDał niesta- da nagan i oświadcza, że ma on inny
wiennictwo liwladka Leona Pacera za num eT. Prokurator oświadcza, że tamZEZNANIA ANDRZEJA ZYOBLI
usprawiedliwione, postanowIł odczytać ten nagan dołę.czony zostal do innej
zeznania złożone W toku dochodzenia sprawy.
Protokół z dnia 19 lutego 1936 w
w dniu 19. 2. 1936. Zeznanie to podaj()Koninie.
'wiadek ~ofja SIelska wedlug proWiceprokurator sądu okI'. w Kali- my W skróceniu: ... "Przy pomocy po- tokółu sądowego zeznaje między inszu, Zygmunt Kropiwnicki w obecno- sterunkowego ZychU udało mi się o- nemi w sprawie ostatnich chwil ś. p.
depchnąć szafę, która przytrzymywała
ści praktykanta Starostwa pow. w KoSielskiego: Zostałam tylko ja i tatuś,
ninie, Edm. Kłębowskiego jako proto- drzwi i wszedłem do środka. Widzia- byłam jakby odrętwiała. Nie widziakulanta przesłuchał w charakterze łem, że SieJald sied:dał Skulony pod łam, czy tatuś miał broń. Policjant
piecem I jakaś m -lOda kobieta poda- pierwszy stl'7.eW do tatusia i dosyć
świadka w trybie art. 20 przep. K. P.
Od, mówiąC: "łał~ś ze- długo mierzył, potem tatuś strzelił
K z zachowaniem art. 255 i 256 K. P. wała mu
K. niżej wskazanego, który uprzedzo- mdlał", lub coś w tym rodzaju. :Kwiat- dwa razy, potem znów strzelił poliny o odpowiMzialności za fa.łszywe kowskiego wycię.gnąłeh'l stamtąd i od- cjant. - Gdy wszedł policjant, tatuś
zeznania oraz treści art. 106 K. P. J{. dałem w ręce komis. Stoczewskiego, klfCzał, bo nas dusiły gazy. Na pytaOdprowadzając go a.ż do kotytarza
oświadczył, to następuje:
nie obrońcy, adw. Borowskiego, w ja.Nazywam się Andrzej Zychla, lat wejŚCiowego; w tym czasie usłyszałem kiej pozycji znajdował się ojciec, gdy
22, syn Andrrzeja i t. d. posterunkowy 5-6 strzałów, na co szybko pobiegłem ugodził po pocisk, świadek Zofja Sielrezerwy szeregowych, zam. w Żyrar·do z powrotem do pokOjU, gdzie pozostał ska odpowiada: ojciec kl{;lczał i bowie w koszarach rezerwy.
dniu Sielski. Tam zastałem posterunkowe- kiem był zwrócony do drzwi",
17. 2. 1936 okooo godz. 9 w czasie akcji go Zyc)1-lę, zasłoniętego tarczą z rewol ..
Ą~ADEK POSTER. L~ON
w domu Wawrzyńca Sielskiego w Wy- werem w ręku; w drugich drzwiach
MODLIŃSKI
szynie, wszedłem do ostatniego poko- stał poster. Mod1iński Leon w analoju, gdzie schroniły się osoby, br<>niące gicznej pozycji. W odległości 4 kroków zeznał według protokółów sądowych:
tego domu, po wyjściu z tego pokoju od Zychli pod piecem, zakryty pieTzy"Po wywazeniu drugich drzwi doPacera poster. z Kwiatkowskim, w po.- ną., względnie poduszką skulony si..
koju tym zauwa.żyłem w kącie pod dział Sielski WawrżYD.lec zupełnie nle- tarliśmy do drżw! ostatniego pokoju.
piecem skulonego m{;lżczyznę. Irak się ruchomy, - Na prawem udzie zaUwa- WezwaHśmy ich do otwarcia. Pacer
wszed-ł i wezwał po podniesiehia rąk
żyłem duże rany, iI. na piersiach po upóźniej dowiedziałem Sielskiego, który
chyleniu koszuli i rozpiętego ubrani.a do g&ry. Ja. wszedłem za Zychlą. Gd)"
miał ramiona złożone. Kiedy chciałem
szerzej otworzyć drzwi i lewą stron/} zauważyłem ran~ po lewej stronie. W Zychla. wchodził, Sielskf. który lałal na
momencie, kiedy wchodziłem do })O- ziemi, strzelił do drzwi i w tym kieciała znajdowałem się w pokoju, zaukoju, Zychla OŚWiadczYł mi: ,,6stl'OŻ runku Zychla dał dwa. strzały. Potem
ważyłem, jak Sielski skierował w moim kierunku broń, zasłoniłem się tar- nie, bo iltrzela., oddałem do niego dwa stwierdziłem, iż Sielski zosta.l postrzelony. - Zychla strzelał przez wąski
strzały". tak dowiedziałem się później
czą. i w tym momencie padł strzał, 8.
pocisk odbił się o tarczę, eo dobrze po.- rewolwer z l"ą.k Sielskiego odebrał Mo- otwór. Nie wiem, w jakiej pozycji był
dliński. newolwel' ten na mit&jscu Sielski, gdy .strzelano doń".
czułem. Strzeliłem wówczas w kierunku Sielskiego, a pGnieważ ten w dalI
" '
szym ciągu miał wymierzonę. w moją
stron{;l lufę rewolweru, mówiłem: "odrzuć brroń". Mimo to Sielski strzelił do
mnie powtórnie. Gdzie pocisk trafił,
nie wiem, wtedy oddałem drugi strzał,
po którym ręka z bronią mu opadła. Do dziŚ, l. 8.
zehrali śmy na samolot ~"
Do Sielskiego podbiegła córka jego i 7093' zł ....... !bczegółowe spraw_danie z tego dnia podamy
zarzuciła go pieTzyną. Ja cofnąłem się
póiniej
do drugiego pokoju; widziałem jak
potem do pokoju, gdzie był Sielski Be1.robotny W. 1(, II Lasku
1,siek. Kraków 1,-, 16~ef tyła
wchodził poster. Pacer, poczem prze1,-, ra.z\)lh
Zebrano w agent:urze naszych wyT -". -z I
dawnictw _ p. Roman.. Pie·
chodził Kwiatkowski. Nadmieniam, że
chookiego
1t
Szamotułach:

'V

70.931",-,ie,
zł na amoloł "Chrobry"

Tysiące Pań

Domu

atywaJą z :aaclowoleDł.m

jako

"oPEKTY"

~rodka

konserwującego

marmela~y, galaretki i konfitury.
. ~

h

........

firmy Rolnicza. Spół
ka OlejarSka Sp. li o. O. w Szamotułach 12,-, N. N. 0,25, Jan
Bąk 1,-. razem

Zdrowie Ooboszynskiego

N.

N.

Kolo Cbemlk(;,; hadeht6w U. P.
Kom. Kasa Oslcllędllości m. Ju-

k()8ina

In!. Jezietski. Czempin
Zebra.ne w asenturżo naszych wy~
dawnict u p. C2esława PawUckiego w Borku: W. Stanikowski. Borek

Zebrane .., agen~urze naszych wydawnictw _ p. Tadeuśza. Gaje, . J( lt. . . . .:. Xasim1M'S My-

13,25
20,25
30,20,-

5,-

_I

2,-

J{ rak ó w.

(Tel. wI.) Prymarjusz
szpitala 00. Bonifratrów w }{rakowie
dr. Nowicki wzywany- };)yl d<) Dobostyńskiego,

Okazuje się, że rana, którą OOhiósł
podcza9 pościgu, zagoiła się tak, iż
olmtrunek zdjęto. Istnieje natomiast
nieznaczne porażenie nerwu dłoni, niemniej Doboszyński trzyma już pióro
w ręku i potrafi pisać, co doniedawna
czynił z dużym wysiłkiem.
,J

, ••_ __

.j~

II

wają-

cetJo

"
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PROSZĘ JJlSTllÓ!

Ale o wyrzucaniu chrześcijan z ży
dowskich fabryk, aby zrobić Zydom
miejsce, ani słowa!...
Oślepli, ogłuchli, oniemieli!
Bo przecie towarzysze - fabrykanci
w czasie strajku radjo wstawiali i
śpiewali razem! Tak robił ten sam kochany towarzysz Bira ler... A że się tam
jednego, drugiego, czy dziesią.tego wyrzuci i na jego miejsce pr~yjmie kogo~ "od na zych"? Detal! Nie ten, to
inny będzie składki płacił.
Tylko w jakim celu, a właściwie z
jakiem czołem ci ludzie odżegnywują
si.ę potem od "Bundu" i opowiadają
bajeczki, że do wyborów idą "samodzielnie"?

. .,
"'ler[1 S. lP. eiskiego

Urzędnic~

W okresie zapraw a:lJwa
jrodka
kon_er-

Ach, ten [ałus!
Po U'palmym d'niu pOOiIniejskirrn autobu-

sem (po uroczej :majówce wracałQ do domu

wesole towarzystwo.
Na ~y1nem mocno sika'kai-llJCeIn 6ied'Z-&<
nilU usado""tH się prun K'l.l1'z)"Para rue swoj"
rodzi,ną..

pot()l~~ica.

J ego

'[X>d Mór!!, resory

'Pi...

azez'alty nie!IIllO'Żliwle, była wesoła d roclha.wlona. Co chwilę szczyrpala swego m.a.t~
,żonlka p·ociągała go HglraTnie za dJ.ru,gi !!los,
śmi.a.l~ eię., iklaszcząc rad'ośnie IW !pulchne
rącz~ta.

Pam KurzY'Pare. rzmooł clerpliWli.e -te dowody roaJlżeookiej roil.'O'ści Zdj>łlrł tóMe :!ta.mas'Ze i roaJrynM'kę., odft{rywając ro,wmio-

nym lP,aeażerom CUOOWiIlą
ŻÓłte

ik08Zu1ę IOa

w

ikropki.

Wszyscy byl11 rmch'Wyc911i, lt'V'likro }efdem.

mlodrzi an, na iktórego
K urzylp ara

8WOljre

-łOlIlli~ u.}>Qikowa,ł ,p$Itl.

!kama.sme,

prod

iJl.06eiDl

IDl'UJ'kną.l:

Panie SZaJnOWllly, aol'6 wty toby 'P8iDJ
Nire widzi 'Pwn. 'be o!lma ~
z,31mykrune, luftu !!liema, motem.y lSiE) IP<>-

mógł wlożyć.

dus·ić.

-

A

duś ~ię

pan.

Zap~arci'J:lem

:na. b1~

1,(1

jad-e j3.lk mi sie podoba..

MłodZliem.iec weeiołml1,l 1 ~j 1rzJmał
tó1te hurty 'Pana KUT7.)"Pary.
W ,racaj.q.ca z wycireozki rooZi1na byił& w
świelny1m

humorze, ItY'lik.roWtw8ll'lZyme z %.8."
wiści -ohytba, 20 w ,tak cięrt.ikich cmB6ICh
można się jooz-cze zdobyć na ;poogOld~ du'oha, sieodzridi zasępioetnJi,.
Radro'ść państwa. Kurnyp3JrÓw ~aJ.a:
znowu na chwilę zm.ąoocna.. prz.ez wa.rnt~
motroruprzecisnąl się glęibolk,i bBEI ()tył~
jeg{)l!llościa, !pO(hsIkaiku-j~oogo !!la 8i.ed~u:

'- Pani.e sZaJnQWtly, e.le <te.go

8'1'P'()j-egO
roógłbyś iP'QIl w iklatce wietć.
Obie :n()lgi do !kości m 'i po<l'hgryza!
Pani KurzY1p·ara prz>es'Zyła ~rokiem
grubasa i poczęła C1iUle vrolać:
- Chodź, Ci3ipciuś, chodź. To IIIll~
rniedobre, mogłoby ci UBZkodtić. Chodt, 'W
domu dosta,niesz lepszej wołowiny.
Potem przywi-ąz.tiJła Cia.pciu. do il!wej
j:alk fHaol' nótki i oałl\ 9WOjl\ u wagę JPOŚW1ę
ciła ml!żowi.

'kundla to

'- IUC'i'U>ll'ilU, ~~ij 8Obi~ kos1JllI~ę, b()

C'1 za

gOll"ąoo.
<::>.zek3.lją.c
!!la odpow:ied..f, 64m&
2Jgrabnemi rączkami poczęła mu manipu-

Nie

lmvarć

Ik.olro ga-rdla.,

aż

mu

OC7Jy

na.

wi~ch

'Wy'loamły.

MeJiciu, bo 'lldusim!
Cioebie, !kochanie? Zartujem. l:ahym

<-I

udusić, temi rlljcz;'kam'i, 'Co
tpi.-elęgnują, '1 Rączrka.nrl, eo
rprzys'Zywfliją" ceTuja, sik aI1p et y-

cie mial'a.

ciebie
ci guziki
Obraziłeś mnie 'przy wszystkich i 'P'l'12'Y wsz.yst..

talk cZ'Ul<e

Jdcll mUBisz; mnie ll1"Z<e1pl'06ić.
- W d()(I11u ~ 'WYstęka! lP8ID. K\J1n:y-

ipaJra..
.....J Nie! tu zaraz. PorcaJtuJ nmioe () 1flu. i illa-dstawila swój j1alk dynia 'POliczek.
- MelC'iu, illie można, .lud.zie się patrz!!,.
=-.J Co, przed ludfuni &ię 'W'6tyldzisz własnej tony?!
--' A'l e, eo ZIIlOWU!
....., No, to rpoca;ru'j!
O-J Meki'U!!!
'-' Nlbe ohcem, Mb:, ja mesz-cz~ślirwa l ...
~ Melurniu!!
"-I No, to iPOOMUJ!! Al1e msru! N&Ityobm'iaet!!
. Ml"odZ'[run, -tJrzyrrnruj·ący MlJte !krum~
~!l;le "",·}"trzymał i rpoowioed'Zial:
'- A ipOcarujte pam te ła.chudl'e. bo illrum
dl() samego Poz.nania. lIl'ie da spo<ko.ju. Za-

męozy

.nas ta

ję·dza..

P!Uli Mela.nja slklOczyla

talk ranioo.a t y-

grysl>ca.
- Franuś, iN.IlIIj w t ·tl.lafe tego zbójaf
Słyszałeś, 100 on n& tvroj8, MelJclię powi~

dzoial?
J;;....J

.

NI~ch 9l.e pani

00 oopo\.... iem.

cja

'UISIpoikoT., bo

j~

'Pa'Ili Me.la,n Ja n1'e etze'kała na 1IJlt~rweal
mę~a. tylkl() sa,ma d.zibrunkieo:n do ika:wy

pl'7.t'j-echała. IPO lPięlrn.ie UlczOOaJllrej glorwie

rol()rdlźi-ellca..

r

Pam. KU~YIP'aI'a echWy1dil /la. p-arasd!
ipTzez poonylJkę trafił w swoja, Ż<l!Ilę.. Ta ni~
ib.Y'ła mu d:lu-tnol\, 'ITllUroają,c 'W nf.e.go wa-

JolZkl:\.

Mały OiI8lJ)ci'llś lPastW'il 8'ię

~1!to9nd'&

!nud . ~deroba,. walczą.cY'Ch, iktór<a. metanC'hollJme >Q!padła !!la ziffiIl'ię.

ObeClJlie reala eprawa z.najdzie swój e-pi_
k1g ~d sądem. Do a'kt s prawy dolączo
IDO ikOlIllplCJfmie z,niszcwny auto.bus i kla~
kę ~ ,.Cia'Poiuaiem'~K ell y.

'- bREDOWŃIK, ponieaz·ialelt", ania: 3 sierpnIa: 1931f -

·Strona 5

Jan Kasprowicz, wi lki syn Kujaw

l[ ~

• •

Oll~

O [

dziesiątą .rocznicę śmierci

I!I ~ rl~[ J

Kto nie zna w Polsce Władysława
Waltera? Jego charakterystycznej sylwetki olbrzyma, słonecznego uśmiechu
i szczerego, prostego, niewymuszonego
dowcipu.
l\'a,vet w dzisiejszych, demokratycznych czasach, chcąc określić stanowisko Waltera wśród aktorów, trzeba użyć określenia: król. Tak. Walter,
to król humoru. Gatunek tego humoru pierwszorzędny. To nie wymęczony
"rodzynek" dowcipu, ale samorodny,
sympatyczny w tonie, zdobywczy dowcip.
Wł. Walter ma swoisty czar l urok..
Swą dobrodusznością, niemal dziecię
cę, szczerością, jedna sobie i zdobywa
ludzi na zawsze.

Inowroc.lawlu.

W dniu 1 sierpnia 1926 przestało
serce Jana Kasprowicza, najwięk 4
szego poety Polski czasów nowszych.
Zeszedł z tego świata, ale żyje jego
nieśmiertelne dzieło, dzięki k Łóremu
duch jegQ staje się nam bliski, coraz
Więcej znany.
W dziesięciu latach po śmierci poety duch jegQ jeszcze więcej spotężniał,
wielkość
jego ujawnionQ, stawiono
słusznie w szeregu największych mocarzy ducha poLskiego. Dziś już PQwszechnie jest rzeczą. wiadomą, że w
Kasprowiczu zeszedł genjusz poetycki.
Wyk.()łysala i zrodziła go ziemia
kujawska. W ubogiej, Chłopskiej chacie ujrzał światło dzienne w r. 1860.
W młodości - więcej chmurnej, niż
górnej - hartowała się dusza mło
dzieńcza, pasQwała się w trudzie z niedolą życiową, zwycięsko przeciwstatern, przestał się wadzić z Bogiem.
wiała się germańskiej fali, zalewającej
Osiadł pod kres swego życia w górach,
~ycie polskie, wciskają.cej się nade
dokQ.d przywiodła go miłość natury
wszystko w mury szkolne.
I nie zmogły Kasprowicza żadne j lud "maluczki", który w swej hardości i godności, w umiłowaniu niezależ
przeciwności. Z prastarej, bujnej 2:iemicy wyniósł na drogę życia swego nQści, tak odpOwiadał jego usposobiei hart woli niezłomny, energję niespo- niu. Tu sPQczęły też jego zwłoki.
Twórczość Kasprowicza, zaklęta w
!Żyty, żywiołowośĆ, tężyznę duchową
bić

i

!Życiową. wędrówkę, osiągnę,ł najwyższe

zaszczyty naukowe (prof. uniw. we
Lwowie), swero gorącem sercem służył
Polsce, idei narodowej.
Do PanteQnu promiennej ChwałY
narodowej wszedł przedewszystkiem
jako niezrównany genjusz poetycki.
Równy KQchanQwskim, Mickiewiczom,
Słowackim ..•
Z ziemi, o której mówią, że ugorna,
wyrósł ten olhrzymi duch, ten kwiat
niezwykły, jakby na świadectwo,
że
ziemia ta Jest żyzna i płodna w wielkich duchem. Rozwój jego imponuje,
zadziwia. Rośnie stale jego siła poetycka, artystyczny ~sżtałt. Zaczął jako
społecznik. Wcześnie bowiem odezwało się w nim sumienie wrażliwe. Niedola ludu krzywdzQnego znalazła w
nim swego fanatycznego piewCę, pierwiastki ludowe zadecydowały też o obliczu jego twórczości. Zawsze odzywało się to synowskie przywiązanie. do
siermięgi, która była pierwszem jego
okryciem. Zczasem wzmogło się uczucie współczucia dla biednych na całą
ludzkość trapioną cierpieniem.
W "Hymnach" wzniósł się na skrzydłach swego uczucia na najwyższe
szczyty natchnienia, by spojrzeć, jak
niegdyś
Mickiewicz, Bogu w twarz
i zagadkę bólu przejrzeć i zanieść wybawienie ludzkości.
Po tych prometejskich walkach
wielkim trudem osiąga spokój ducha,
radosną. ciszę. Pogodził się ze świa-

K.

DOBRZYŃSKI

DWA MIASTA
Jesteś bardzo przyzwoity, Poznaniu.
Siedzisz czysto wymyty nad brzegami Warty.
dostbjny; okazały, że poznać cię warto.
Jesteś, jak taka grzeczna, dystyngowana pani.

Widziałem

twoje suknie modnego żurnalu,
skrojone z dobrym smakiem, piękne - be~ ~artutu,
kokardy drzew - zieleni fruwające fale
i połYSk lśniących wystaw - wyczyszczonych butów.
I gdy mI podawałeś,

mile

skinąć raczą.c,

na błyszczących asfaltów polewanej tacy
pyszne ciasta ~ twe wilIe, operę, pałace,
nie wiedziałem naprawdł, od którego zaczQ.ć.
Wiedziałem,

ze

mój widok cokolwiek oię rad.
(Jak niezdarnie mUSIałem po twych placach ChOdzić).
Bllłem się, by czemkolwiek ciebie nie obrazić,
więc daruj, że tak nagle wróciłem do Łodzi.

A ona już czekała na mnie przy rogatkach,
zaharowana taka, ot .. , od balji prosto.
Tam przy stacji Kaliskiej usiadła pod mostem.
w dal oczy wypatrując ~ moja dobra matka.
Widziałem już z daleka jej głowę znUżoną
włosy rozkudłane bure dymy fabryk

i

i oczy jej wypełiłe, zmęczeniem czerwone,
które kiedyś napewno kwitnęły jak chabry.

Staja trochę niepewna, cIcha, zalękniona,
w rynsztokami brudnemi schlapanej spódnicy
i ręce z pęcherzami bruków - swe ulice
wycią.gnęła, czekając, gdy biegłem w jej stronę.
tysią. c razy,
nie wiem, ciepło imię moje ...
I gdy mnie przytuliła do serca - do Chojan,
Poznaniu, nie uwierzysz - płakaliśmy razem.,

I

szeptała

może

...

więcej,

szeptała, może

już

*

Idziemy gromady pustoszejyc(lm\
ulicami Poznania. W pewnym momencie wyrasta przed nami postać
Waltera. Wchodzi do kawiarni. My
za nim. Za chwilę sadowimy się wygodnie w zacisznym kąciku, a wśród
nas Walter.
Smutki, troski, zmęczenie poza
nami. Żyjemy Walterem. Śmiejemy
jego dżiełach, jak "Hymny", "Ballada się już nie ustami, twarzą, ale cal.ą.
o słoneczniku". "Chwile", "Mój świat", duszą. Nie wiem, czy który z nas Juź
"Ginącemu światu", "Księga ubogich·' kiedykolwiek tak się stuprocentowo
winny stać się duchowym pokarmem radował.
dla wszystkich, którzy lakn/). filocy,
Walter ma przytem umiejętnoM
ellllrgjil ciszy- i pogody, nadfl wszystko przeplatania Wesołej rozmowy akcenzaś wzruszeń estetycznych.
tami znaczenia ogólnago, zagadnienia..
mi szerszemi.
Feliks Budnik

fizyczną.
Emanacją był

najlepszych pierwiastków ludu kujawskiego. Z chłopem
on, autochton, zrósł się crganicznie,
dla niego miłość żywił bezgraniczną..
Pogłębił i spotęgował je, patrzą.c jeszcze jako gimnazjflJsta na niedolę ludu
górnoślą.skiego. Natura bujna, o szerokiej skali zainteresowań.
Od chłopskiej strzechy zaczął swą.

Wywiad "Orędownika"
.z królem humoru

wielkiego · poety

Pomnil{ Jana Kasprowj'cza
w

Ola[zego nazywam siC
Walter?

*

Walter, opowiadając o swych ()statnich występach z wielkiem rozrzewnieniem, wspomina Łódź i jej
polSką, publiczność.

- Na Chojnach, w dzielnicy robot.
niczej, sala wypełniona była po brzegi. A jak przemila reagowali zebrani!

*

W trakcie rozmowy zadajemy Walterowi szereg pytań. Mistrz przed

każdy odpowiedzią śmieje się. ~miech

ten udziela się nam i tak nim padają
słowa mistrza, śmiejemy się wsz~·s('y.
- Gdzie się mistrz uroGBił?
- Pańska 10. W żYdowskich stronach.
- Dlaczego'f
- Słowo, że nIe wiem. ·S am Jestem
z~żenowany. - Waltet mówi to
z taką. minę. skruszonego grzeS:lhika,
iż naprawdę wierzymy jego słowom.
~ Dlaczego nazywa się pan Walter?
- Rodzicom ćh!:ldźlłtl o monogram
W. W. na laskę.
- Kto panU dawał szkołę? Tu
Walter długo się śmieje, potetrt poważnieje i odpowiada:
- .zytHe.
- Do kogo pl1n Jast pOdobny'!
- Miałem być podobny do bra{a.,
ktÓry n i e p r z y s z e d ł na. świat.
Jeden z zakochiinych ,.w~JJólbie
siadników" wtrąca zdanie:
- Jak pan dcenia idealny typ kobiety?
Walter 'tlo chwIli milczenHt Wzrusza ramionami i rozkłada ręce - wobec tego pytamy dalej ~
~ Jaki jest stosunek pana. do ży,~
cIa. T
- Najlepiej lubię naczczo.
--- A czy ma pan kłopoty'
- Każdego piet:wszego - pada wY...
znanie.. 1--- - , ._- y-- r--- ------

, ~irona '8 Ciekawski Stasio,

który przedtem

dzi. Sprawy

OTIĘDOWNIK, poniedziałeK, anla 3 sierpnla 19~6 -

majątkowe ustalają

ro-

pytał o idealny typ kobiety, zdespe-' dzice przyszłej pary.
rowanv nieco brakiem na to pytanie
\V sobotę przyszli nowożeńcy daodpow'iellzi, in dagujC':
.rą na zapowiedzi i równocześnie od-

- CZy rwanie włosów wraz z cebulkami" pl'zynosi ulgę w chwilach
złego humoru.
- Co do tego, to uważam, że czło
wiek jest
chodzącą
owocarn i ą, ho ma w gardle migdały, w kolanach jabU;a, na glowie cebulki, a w
kies7.C'J1i ... figQ.
Z tematów natury osobistej przechodzimy na ogólne, polityczne.
- Co pan sądzi o s~'tuac.ii między
narodowej?
- ChciaU),'m dostać działkę w AbisynjL Nie ,~iem tylko, c7.yby to było
V/lochom i Mussoliniemu na rękę.
- A jaki jest stosunek pana do
rządu madryckiego?
- Odpowiem panu na to wtedy,
gdy bQclę miał H i s p a n o S u i z ę.

*

Przy okazji omawiania stosunków
w Poznaniu mistrz, śmiejąc się. opowiada nam o pewnym krytyku, który
natchnął go do skomponowania następującej tra westacj i:
,.Jak to na premjerze ładnie,
Kiedy aktor w tremę wpadnie,
Koledzy go nie ratują,
Jeszcze sami się wsypu.ią.
Krytyk w piśmie to rozmaże
I obsadę zmienić każe.
Gdy aktora pochowali,
To go każde pismo chwali:
Śpij, kolego, twarde łoże,
Do trumny recenzje włożę.
Unieś się, kolego, w grobie
I t r o c i n y *) podłóż sobie.
Będzie bardzo ci przyjemnie
Iść w pogn~ebo\Ve ciemnie.
Miejże pewność, żeś już znany,
Recenzją balsamowany.
Jak zły krytyk umrze sobie,
To napiszem mu na grobie:
Tu spoczywa taki krytyk,
Co każdemu robił przytyk,
By mu wyrósł kwiat na brzusiu,
Stań, przechodniu, i ... zmów pacierz .•

bywają się

t. zw. "pacierze" - ksiądz
wypytuje młodych z katechizmu.
ZAR~CZYNY

,V

godzinach wieczornych z soboŁę
odbywają się zaręczyny. Pan młody.
przyjeżdża z muzrką i wódką. Wśród
wesołego
nastroju zabawa trwa do
rana. \V czasie zar~czynowej zabawy
przyszła panna młoda śpiewa Ul. in.:
"Nie pójdę do domu,
Aż będzie świtało.
Nie mam dzieciątka,
Nie będzie płakało."

PRZED ŚLUBEM
'" dwa t?godnie po zapowiedziach
odbywa się ślub i wesele. Panna mło
da sprasza druchny, pan młody druż
by, a rodzice starszych. Do ślubu ubierają druchny pannę młodą w o bc y m domu. Gdy jest już ubrana,
prZYChodzi do niej pan młody z muzyką. Starszy drużba bierze pod rękę
pannę
młodą,
pan młody starszą
druchnę i z muzyką wchodzi orszak
do domu rodziców oblubienicy. Druchny nucą:
"Prz?jdźże, moja Zosiu, przez próżek,
Padnij swym rodzicom do nóżek!"
Jeśli panna młoda uie ma matki,
wówczas śpiewają:
"Wyjclźże pani matko z grobu,
Pobłogosław swoją córkę do ślubu."
Po wejŚCiu do chaty, panna młoda
żegna się ze wszystkimi, zanosząc się

opoczyńskie

nowożeńcow

z apoozyń-skiego
jach ludowych.

ŚLUB

Do ślubu, który odbywa się w parafjalnym kościele, jedzie mł?da para
i weselnicy na wozach. Na pIerwszym
wozie siedzi na przedniem siedzeniu
starosta (który powozi) z panem mło
dym
na tyblem starościna z panną
młoda. W drodze powrotnej, po ślu
hie, pana młody siada na drugiem siedzeniu z panną młodą.
WESELE
Goście wchodzą do mieszkania. Siadają za stołami.
Odbywa się śniada
nic. Podają barszcz z mięsem, kaszę
jaglaną ze słoniną, kiełbasę, placele,
kawę.
Po śniadaniu trwają tany do
wieczora. Podczas nich weselnicy
występują z przyśpiewkami.
Na pannę młodą śpiewają:
"Już

to siódmy roczek, już to siódma
wiosna.
Jalt nasza Zosieiika postawiła krosna,
Postawiła krosna w polu na granicy,
Co się nitka zerwie, nasza Zosia krzyczy."
,.Z komina dymi się, dziewczyna stroi się,
Oczęta jej się śmieją, ożeniłaby się·"
"Na górę mnie .wolał,
J a mu powiedzIalam:
Na

Orędownika

w Poznaniu.
Wyjechalem z Wielkopolis ki i osiedliłem się w Złoczowie (woj. tarnopolskie Małopolska).
Jestem jedyny malarz katolik. natomiast mam 30 Żydów (słownie
trzydzieści Żydów malarzy).
Walka jest straszna, porównywując
stosunek l :30. Pracuję wprost za bezcen,
tak strasznie Zyazi ze mną konkurllją.
Oni otrzymuią zU!.Jłf'k ze związków ży
dowskich, ja u~toUliast jestem zdany na
'samego l'Iiebie.
P0\'za,tkowlJ wzł.rr.niali się kupcy t ydowscy sf'r1.ed&.,\ lvi materjał malarski. Po
U dniach się przekonali, że mam popl/rcie
ze strony rozmaitych instytucyj i zwąt
pili, i chodzą ci sami Żydzi do mnie z
prośbą, ażebym nabywał od nich towar.
Katolickiego sklepu z farbami tutaj niema.
ł Mnie to wszystko nic zraża, ja z nimi wyw stro- trzymam. Pracy mam moc, tylko nie mam
.
ludzi.
.

Helena

"A nie wesól
jej

starościna.

nie wesół,
na rosół."

suchą. miotłę

Ja zwracam się do Szun. Redakcji z
prośbą o ogłoszenie w "Orędowniku", że
poszukuję na wyjazd dwóch dzielnych pomccniJ,ów malarskich, podróż pokrywam
w 5;' I,roc. Jestem czytelnikiem "Orędow
nika" j od l-go VIII. proszę mi nadesłać
gazetę pod opaską.
Tęsknię za "Orędow
nikiem".

komunikuję, że potrzebne są
t'll:.j d,,'a składy z konfekcją, bławatny
oraz blacJlal'z i skład obuwia gotowego.
Mam nadzieję, że Szan. Redakcja nie
odmówi mi mej prośbie i zamieści ogło
Również

OCZEPINY
W1eczorem odbywają się oczepiny.
Muzyka gra. Weselnicy w orszaku
przechodzę. przez
izbę.
Na przedzie
idzie pnna młoda ze starościną. Co
pewien czas orszak zatrzymuje się i
weselnicy śpiewają:
"Gdy mój Jasienek pszeniczkę Sieje.
Co spojrzy na mnie, to się ośmieje,
Pszeniczkę sieję j drobny owies,
Masz iść za pana, lepiej się powieś.
Bo to u pana gruba szyja,
Porteczki długie, at się owija.
Dostalam za nim, jak za panem,
Trzy torby sieczki, kozy z baranem,
Kaczkę bez dzioba, krowę bez rogu."
Starszy drużba przynosi stołek, bierze pannę młodą do tańca, podczas
którego próbuje ją. posadidć. Panna
miocla wzbrania się. Druchny śpie

wają:

szenie co do pomocników.
Z poważaniem
Jan Sobierajski, u p. Jakubowskiego,
Zloczów, Biniowska 10
(dawniej Polajewo, pow. Czarnków).

Zainteresowanych w powyższej
sprawie rzemieślników prosimy o
zwal'cauie się bezpośrednio do p. Sobierajskiego.
A oto pocztówka, którą otrzymaliśmy z Jasła:
Do
Biura Informacyjnego
"Orędownika"

młodego:

"Stoi gąska w wodzie,
Trzepie łapą w lapę,
Cóż mi po majątku,
Jak mam chłopa gapę."

zlecial."

starościnę:

Ugotować

z Gorzal'kowa.

Zależyna

Na pana

placl~a mi obiecał
żebys na łeb

..Starszv dróżba nie raźny,
Bo mu 'nogi do podłogi przymarzły.
. ie daj się Zosieńko,
I'\ie daj się zwodzić,
Bo ci tak ładnie
W tym wianeczku chodzić!"
Gdy wreszcie pann młoda siada,
matka jej przynosi z komory czepek
Druchny śpiewają:
"Nie przyjmuj

Zosieńko

od pierwszego
razu.
do trzeciego razu."

się kłaniają

Nieeh ci

Poznań, św. Marcin 70.
Uprasza się o łaskawe poinformowanie, czy istnieją i gdzie polskie fabryki na·
rzędzi drogowych, jak
łopat,
krępaczy,
grabi, gracy itd.

Panna młoda nie pozwala sobi~
wianka na głowę. Składa go
na kolanach. Gdy podchodZi do niej
pan młody, druchny śpiewają:

Wreszcie przytaczamy treść listu z
Sompolna w powiecie Koło:

"Nie daj

Do
Administracji

"OrędownikaM

w Poznaniu.
Szan. Panów uprzejmie proszę o przysłanie mi adresów wydziałów gospodarczych Stronnictwa 'arodowego z Poznania, Warszawy, Kalisza. Lwowa, Wilna i
I(rakowa. Prócz t('go bardzo proszę, by
Szan. Panowie podali mi adresy chrześci
jailskich hurtowni pierza, któreby przyjmO'waly pierze z prowincji od drobnych
kupców.
Proszę o rychłą odpowiedź, bo teraz
jest sezon na pierze, a wielu u mnie o takie adresy pyta.
Z poważaniem i pozdrowieniem
Władysław Trzciński,

Redakcji

I

Jest tam w ogrodzie lelijs.,
jej Maryja,
Jest tam w ogrodzie róży kwiat,
Pobłogosław jej cały świat!"
Pobłogosław

Ofensyu·a !/os'podał'cza przec'i l,cko Źydom, daje pięlcne rezultaty - O pł'zelcodnik po polsk ich chrześcijańskich placówkach gospodarczy ch RzeczYIJOSpolitej

Do

,
Para

płaczu. Druchny nucą:
"Biała różyczka, żółty pas,
Zabieraj się Zosiu, bo już czas.

od

Kroczvmv zwvciesko naprzód!

Pismo nasze od poczę.tku swego
istnienia prowadzi realnę. i zdecyJowaną walkę z żydostwem, uwzględll1a
*) "troczyny".
ję.c w należytym stopniu odcinek gospodarczy. W walce tej szczególnę. uwagę zwracaliśmy i zwracamy na konieczność
stałego wzmacniania polskiego stanu posiadania przez tworzenie placówek nowych, któreby przez
Opoczyiiskie należy do tych połaci swę. pionierską akcję położyły podwaraju, gdzie starodawny obyczaj ludo- liny pod przyszłą Polskę dla Polaków,
wy jest jeszcze żywy, uświęcona wie- Polskę - polską.
karni tradycja dOChowywana. OpoRozumiejąc doskonale konieczność
czyńskie, malownicze krajobrazowo, powstania
pewnego
porozumienia
zamieszkuje dorodny lud. Opoczyniak, między poszczególnemi dzielnicami i
to chłop do wybitki i wypitki, a opo- ośrodkami w tym sensie, że braki jedczynianka, to niewiasta do tańca i ró- , nej połaci kraju będzie uzupełniała
żańca.
druga połać, otwarliśmy swe łamy w
Obrzędowo naj ciekawiej przedsta- rubryce. "Chleb
~la
s,,'?i~h"
d~~
wia się wesele. Przyśpiewki, z jakiemi wSZYS~kICJ:l t!ch, ktorzy chcleh ~n::lezc
uczestnicy weselnych obrzędów wystę- chleb l 7;aJęc1e na nO,wym ter.en~e l dl.a
pują, te próbki poezji ludowej, od,,;~zystkIch tych:, ktorzy, ch~leh Z:Vl:Ozwierciadlają nastroje i są charakteCI.C ~wagę p~lskIch kupcow l l'zemleslrystyczne dla środowiska.
mkow na mewyzysk.a ne. dot.ąd - na
pewnych terenach - dZledzmy.
ZWIAth- - SWATY
Akcja ta. idąca po jednej linji z
Młodzieniec,
upatrzywszy
sobie intensywną akcjll; wydziałów gospokandydatkę na żonę, wysyła do niej ł darczych.
Stro~mctwa N arodo,,:ego,
na z w i a d y chłopa (starostę) i ko- ,,:ydała.l w~daJe. w dalszym CIąg~
bietę. Para tych pośredników bada pIękny l pocIeszaJą~y plon. 'V.rozmalgrunt, orjentując się w sytuacji. Gdy tych punktach krajU dotąd memal w
panna zgadza się wyjść za mąż, przyj- 100 proc. okupowanych gos:p~dar~zo
muje chętnie swatów, tego samego przez Ży.dów - :powstały ~etk~ l trSIą
dnia (zwykle w czwartek) zbierają się ce polskIch placowe,k kupIeckich l ~o
w mieszkaniu przyszłej mężatki swaci, f spodarczych, .p~a.cowe.k, prosperuJ~
pan młody i rodzice, wypiją wspólnie cych coraz. lepIeJ l m~Jących całk.owI
wó
i
ą się co do zapowie- te :po:parcI~ społeczen,stwa polskIego.
SetkI l tYSiące Polakow znalazło zajęcie i chleb.
Nie taimy, że ofensywa gospodarcza
przeciw Żydom daje nam dużo satysfakcji moralnej. Bo prosimy przeczytać choć kilka z listów, otrzymanych przez wydawnictwo nasze z tej
dziedziny w dniach ostatnich, i zwrócić uwagę, jaki z listów tych duch wieje. Oto jeden przykład:

Wesele

Numer 17t

Som polno pow. Kolo.
ul. Pocztowa 5 m. 6.
Takich zapytali znajrozmaitszych
dziedzin życia gospodarczego otrzymujemy mnóstwo. Niestety, nie na wszystkie znajdujemy gotową odpowiedź. Odczuwa się brak ogólnopolskiego przewodnika, któl'yby wskazywał wszechstronnie, gdzie i co można kupić z
pominięciem Żydów.

Postanowiliśmy istniejącą lukę wypełnić przez wydanie ogólnopolskiego
Przewodnika dla Chrześcijańskiego
handlu, przemysłu i rzemiosła. Przewodnik ten wydamy łącznie z kalendarzem za r. 1937 w nakładzie gwarantowanym ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Już dziś o tem zawiadamiamy zaintoresowan~' ch kupców, przemysłow
ców i rzemicśluików.

włożyć

Musi

cię

się Zosieńko

Jasienek w

wiankiem zajmo-

wać.

buzię pocałować'"

Pocałowawszy pannę młodą,
pan
młody Zdejmuje je wianek, a starośei
na zakłada czepek. Druchny śpiewa

ją:

"Wdizaliście

jej takie sito, co przeleci
jare żyto,
Jare tyto i tatarka, siedzi teraz jak kramarka."
Kobiety

odśpiewują:

"O.i, wy druchny, oj, wy gapy,
Naszej Zosi będzie lepiej '"
Po oczepinach wszyscy siadają do
W rogu sadowią parę młollą, Btarostę i starości
nę. Podają kapustę z mięsem, kaszę
z flakami, fasolę z rosołem, kielhasę,
mięso, placek, wódkę. Przy jedzeniu
kapusty śpiewają:
stołu i odbywa się ohiad.

,.Nie dobra kapuścina, nie oohra,
Nie solona, nie pieprzona, nie drobna."
Inna

przyśpiewka:

,.Czc:rwone jabłuszko po sadzie się toczy,
Lublę tego chłopca, co ma piwne oczy."
Ę? obiedzie tany do rana. Często
trwają. one i przez dzień następny.

*

~eksty przyśpiewek podała gospopow. opoczyński,

dym z Gozałkowa,
Helena Zalega.

JAN W.
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bRĘDOWNIK, poniedziałek, dnia ~ eierpnla: 1936 --

strona 'I .

mrów-\ I pomyśleć,

St:v.ri<er<Wi ć mooua 1J)O.n00wn:!'e, te
no "W()llnl()lffiyślici el", j<!Uk i »Błyski" i<tp., i
jak wogól>e {;ały ruch b ezbo,tniez y, inspirowruny 'i kierowany przez Żydów, wymierrony jest wyłącz,nie i jedynie w .,gojów".

ZA KULISAMI

tfJ tym .,iP()Ii!'tępolwym", .,woJnOlIllyśliciehskim" Ż}7ąom wys!ugujl\ ~i~

rozm.aJi>Ci głupcy ~kieg~ poohoozenl~
wśród iktórych nioe'bra.ok i ... profesorów umwersY'tec'l dch.
"

. Sobór prawosławny-symbolem Warszawy
wedlug mniem,ania nas~yclł ~achodnicJł "pr:łlyjac,i61"
Niemieckie rządowe przedsiębior- zentuje rysunek Bramy Brandenburstwo cywilnej komunikacji lotniczej skiej, a Warszawę rysunek nieistnie"Deutsche Lufthansa", wydało ostatnio ją,cego już soboru prawosławnego na
ilustrowany prospekt, mający na celu dawnym placu Saskim. Wewną,trt.
reklamę komunikacji lotniczej pomięprospektu, gdzie zilustrowano poszczedzy Niemcami i Polską,
gólne etapy niemiecko-polskich połąNa czołowej stronie prospektu u- czeń lotniczych, symbol Warszawy, w
mieszczono rysunek, przedstawiający postaci prawosławnego soboru, przedsymboliczne PQmniki architektury obu stawiony jest Po raz drugi i w dodatstolic, Berlina i 'Warszawy, w otocze- ku z objaśnieniem "Warschau".
niu wielIca samolotów. Berlin repre-

V,; rekwizytorni opery berlińskiej wybuchł pożar, który strawił nagromadzone rekwizyty

~TKER" ,

ZastllPca: St. F oldowski, Poznali' Wlerzblllcłee t.

Prosimy żądać stale i W\Szędzie nie2'Jr6wna.nej
z przepisami Dra. A. Oetkera p. t. ,.Dobra g()Spooyni piecze sama". Do nWYOł& u zaetl)pcy i we wszystkich ksil)ga.rruach. ,.-, ,C ena
50 groozy.
.
pg 6084-D. O. 2756
książki

"WOLNOMYŚLICIELE" MIOTAJĄ
DUCHOWIEŃSTWO I KOŚCIÓL

SUf NA
KATO.

LICKI Wi-el<lkr<>bni,e już pisa,lismy 'O działal
ności wolnomyślicieli, a w szc~ególn<lści
także o kh głównych o'l'ganach: "Błyski"
i "WolnO'ms'śl'icie~", waz o kh 'Prostackich,
rpe1nych zakłrumania i obłudy metodach
wOIjując}'ch w Polsce bezhożnLków.
Oetatnio zajął się specjallIli-a "WO'lnomyślici'elern" wans'zaWlSlki "Pion", a więc
organ Jioberalny. StWlierdza on na wstę
pie: "Ju'ż pobieżne 'p rzepatrzenie łamów
"WolnomY'śl,iciela" !prz~k:ony'W.a,
że przeważająca iJość a'l'tyumłów, u wag, wzmianek i notatek jest wY'celowana w Btronę
kl'6ru i KQścio!a katol1iokiego. W tym kierunku ildzl'e nioostający atak "Wolnoonyśliciela", który nie prze;puszcza najmniejszej nawet okazji, aby dokuozyć, ośmie
szyć
lub po*tę,pić z,n ienawidzonego przeciwnika. Ta zaciekłość przybiera często
formy Śmie6ZJIle i prostackie".

Sfa,lslowane odezwy Witosa
Wycinek ilustrowanej mapki, przedstaWiającej połączenie lotnicze Berlina
z Warszawą, (według prospektu "Deutsche Lufthansa")

Nowe aresztowania
komunistów w Warszawie

Cię~arowy

sa1noch6d ~ bibułq komutłi>styc~ną -

'\Va r s z a w a. (Tel. wł.). W ciągu
nocy z piątku na sobotę dokonywane
były w dalszym ciągu rewizje i aresztowania na terenie Warszawy wśród
tutejszych komunistów.
DokonanQ
ni.ianowicie rewizji W redakcjach obu
ALE OCHRANIAJĄ RABINóW, CADY·
KóW I BARBARZYŃSKIE PRZESĄDY pism wQ!nomyślicieli, gdzie dQkQnano
zajQcia szeregu dowodów rzecZQwych.
ŻYDOWSKIE
DO'\'iOdów tych było tak dużo, że zaPo stwierdzeniu zaj'a dle wrOlgiegQ na- pełniono cały samochód ciężarQ\vy.
stawienia ,.Wolnomyślidela" przeciwko
Kościołowi Katol,ickiemu,
"Pion" 'W dal- Znajdowały się wśród nich stosy rozszej części demaskuje\daści.wych ilIls'p-iratorów i kierowni'k ów ruchu wo.lnomyśli
ci eolski ego;
"Czuly na "pootęp", higjenę , humauitarY'z:m i t. d. "WQlnrunyślidel " dz'iwnie
maIą okazuje Vv~ażliwość na makabryczne s tQsunk i, panuj ą ce w ty'ch dz iedzinach
w społeczeń s twie żydowskiem, w związku
z obyczajami kultowemi. Nie uderza on
na alarm z pO'wodu szkół religijnych ży
dowskich, gdzie w smrodliwych, niedogrzanych izbach przez wiele godzin dnia
dokony'wa si ę ogłupianie ty-sięcy małych
chłOJlCów
żydowsk i ch
schc,las'tycznemi
subtelnościami
talmudu.
Nie obrusza
się
na
rloę
r a binów, a zwłaszcza
cud~twórców-c<lJd)~ków, którzy otaczani są
wś,Tód swoich
kultem bal:wochwalczym,
będącym nie do pomyślenia wśród katolików. Nil'> troszczy się o do,lę tys'ięcy kobiet
ży;do ws'l,-j ch, rz'uca,nych skutkiem potwornego prawa maHel1ski,ego na pastwę nę
dzy i poniewdeIlki przez pięcio i sześcio
krotnie żenią.cych się mężczyzn. Nie wallezy uparcie do os{atniego tchu z przymusem Olkaleczania męskich noworodków i
tQ w sposób urągają.cy prrmHywnym pojęciom o higje'Il'ie. Dziś, kiedy rewelacyjna
dla wielu ludzi IZe społeczeństwa pols.kiego, a oparta na sumiennej beiOstronnej autopsji kBi-ą,żka. Wandy Melcer "Czarny
~ąd" OOSlQlIlHa tnie2illliennie istniejący obycza.j rel1gijny trzy i ;pót ID'iljoo-QIwej masy
łudzi,
żyjących, Qhok społecz.eństwa rpolskiego. uka:zała !koszmar ich naroo'zin, ży
cia i śmierci - WpTos't nIe podobna zro'z umieć, czemu "Wolno'myśliC'iel" nie wypowied,v iat wrulki bcZ'w,z,glęocLnej tym plagO'm
eogirpslkim, dręcząCY'll tY'll razem "na'r ód
W)"brany".
"Talk czujny na "przesądy" katolickie,
taikiem oburzeniem płonący na widok
"wyzysku" ludności dokO'lly'Wamego przez
Ikler katolij.cld wobec sprawy żydow
skiej o,głuchl, oślept i oni'emiaL. Owa obojętność
na sprawę żydowska, jest tem
dziwniejsza, że reda'kcji dziesięciodniow
ca, poświęconego sprawom społecznym,
naukowym i Hterackim. muei być obyczaj
!reHgijny źydQ"ski o wiele lepiej znany,
niż katolicki. Któż lep,jej, niż panO'wie Litan er , Landau, J l1 bloliski. Wr011.,ki, może
być wtajeunni c:l.ony we w8zyst1ij'e bolącz
ki, wszelkie średni owiecczyz,ny społeczeń
stwa żY'dowskiego? Czy nie jest więc dzi wnem zjawisko, że pa;DO'wie ci całą sHę
swego temperamentu. ca1y bojowy furor
judaicus o,bl'acają na zwalczamie spraw i
ludzi ze śl'oclo w i",lm dalSzego dla nich i mntej z,na,n ego ~ mnie.j dostępnego, niż
to, z którem ~ ł~c~ więzy lU"wi i wy~ho~al"

-

-

-

Zam1mięcie

Stowar~y,s'~enia Wolno1nyślicietli

_ _ _ _ !ZZ!!

maitych niedozwolQnych broszur i rozmaitych wydawnictw komunistycznych o treści antywojennej.
Starostwo grodzkie zawiesiło we
śł'Odę
działalność
"Stowarzyszenia
'VolnomyślicieJi" i mianowało nawet
&pecjalnego- km:awra. JEldnakowo~ jest
to tylko tymczasowe zarzą,dzenie,
gdyż komisarjat rządu PQstanowil rozwiązać organizację i ustanowić w tym
celu likwidatora. (w)

War s z a w a. ('!\el. wł.) Na terenie kraju miały się w niektórYch miejscowościach pojawiĆ ode~ z podpisem Wincentego Witosa.
Obecnie zarząd Stronnietwa udowego donosi, że żadne odezwy z podpisem prwbywaję,cego na emigracji
Wincentego Witosa nie zostały ;wydane. Jeżeli jakieś odezwy' ~ rozrzucane, to są. to odezwy sfałszowane, niezawodnie dzieło prowokatorów. ,

·i,~,~;7 !'

'::;.';'fr1~-"' ·-"

Zmiana v _'.'_

.'

k'urałora wUeńskTeoo

War s z a w a. (Tel. wł.) W Wilnie
krążą. pogłoski, że z rozpoczęciem nowego roku szkolnego ustąpi ze swego
stanowiska kurator Szelę;gowski. Następcą. jego ma być kurator krakowski
Godecki. (w.) ' , .I,-,.r:':i:i~,r~~"".IJ{'!-i.';:
T ~j:~11;·r".:.* ... ~~\':<" ~;r"':~~-t'1 ~~"J"~

Kontrola pac~eIK '{ró G'dansKa

War s z a w a. (Tel. wł.) Celem uorganom
skarbowym
przeprowadzania kontroli paczek, wysyłanych z Polski na obszar wolnego
miasta Gdańska do urzędu polskiego
Gdańsk I, wydane zostało z arzą.dzenie,
mocą którego kontrola ta przeprowadzana będzie w Tczewie w urzędzie
pocztowym nr. II. (w.)
możliwienia

Obniżka

,ceny 'bsazyny

War s z a w a. (P AT). W zwiąZKU z
obniżeniem stawki podatku konsumcyjl1ego i drogowego od benzyny, przemysł naftowy postanowił obniżyć OQ
siebie cenę przemysłową. benzyny i
mieszanek spirytusowych o 5 groszy
na litrze, tak, że łącznie obniżka benzyny i mieszanek spirytusowych wynosić
będzie 10 groszy na litrze we
wszystkich strefach sprzedaży, środ
ków napędowych.
Obecnie są przepracowywane oanośne zarządzenia i cenniki, taK, że
wymieniona obniżka środków napę'do
wych (benzyny i mieszanek) wejdzie
w życie z dniem 10 bm.
Pogrzeb

ś.

p. prof. U. J. Stefana Surzyckiego w Krakowie. Na zdjęciu
pogrzebu z wieńcem od Stronnictwa Narodowego

czoło

Ozi'elo wOj. KostkaBiemack'iego

War s z a w a. '(Tel. wł.)' "fi województwie poleskiem wojewoda KostekBiernacki powołał do życia na całym
terenie powiatowe związki rolnicze,
które posiadają. strukturę zupełnie 'odmienną. od organizacyj rolniczych na
terenie całego państwlv. Z organizacjami temj nie mogły , w żaden sposób
Sensacyjne ~c~eg -óly tego spo,t kama
konkurować poprzednio już istniejące
p a ryż. (PAT). Specjalny wysłan- zachować dyskrecj ę, szefowie obu rzą, kółka rolnicze, które też w większości
nik "Matin'a" donosi z Wenecji: "Po- dów zmienili miejsca spotkania.
wypadków zawieszały swoją. dzi!Lłal
mimo energicznych dementi, ogłaszaWczoraj Tano kanclerz Schuschnigg ność. Doszło do tego, że przywileje
nych przez czynniki rządowe w Rzy- wyjechał z Grado do Tryestub, gdzie tych związków były tak wielkie, że
mi e, tajemnicze spotkanie przedsta- wsiadł do pooiągu pospiesznego, idą przekraczały znacznie kompetencje,
wicieli Włoch, Niemiec i Austrji od- cego dQ Wiednia. W kilka minut póź jakie posiadały przymusowe 'izby rolbędzie się w dniu dzisiejszym.
niej przeSiadł się on do expressu We- nicze, Przytem urzędy gminne były
Wszystkie wskazówki matedalne necja-Bolonja. '\Vzdluż całej drogi tak obciążone dodatkowemi pracami 'z
oraz surowe zarządzenia policyjne milicja faszystowska pilnowała doj- tego tytułu, że nie mogły wypełniać
zdają, się potWierdzać tę IX>gloskę.
ścia do pociągu. Następnie ślady kan- swych zasadni'ezych obowiazków.
Kanclerz Schuschnigg przebywał ju1;. clerza S'c huschnigga zaginęły.
Po wielu zabiegach w ]wl11petentod paru dni na terytorjum włoskiem.
Co si~ tyczy udziału Niemiec w ro~ nych miejscach w Warszawie, zapadła
Emisarjusze niemieccy przybyli rów- mowach, można stwierozić, że samo- wreszcie decyzja rozwiązania powianież. Uprzednio ustalone zostało mięchody niemieckie przejechały w nocy towych zwię,zków rolniczych. Instrukdzy Wiedniem i Rzymem, że Musso- granicę, kieruję,c się również ku środ torzy takiego zwi:p.ku w Pi11Sku 7.0lini będzie rewizytować w Grado kan- kowi kraju
stali przydzieleD( do wydziału powiaclerza Schuschnigga. Pragnę,c jednak ,',
~owego. (w),
v

Tajemnicze spotkanie przedstawicieli
Włoch, Niemiec i Austrii
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Na stadjonie ollimpljskim zebrały się kUkudziesięciotysięezne tłumy, które gorąoo wit.alły poszczeg1
ólne reprezentacje państw biorących udział w OUmpjadzie

B e r l i n. (Tel. wł.) Jeszcze na dłu
go przed godzinę. otwarcia olimpjady
poczęły cię.gnąć na stadjon olimpijski
tysiączne tłumy publiczności. Przedstawiciele władzy pal'lstwowej, l\1iędz.
Kom. 01., władz miejskich Berlina
i inni zajęli już swoje miejsca, gdy około godz. 16 nadjechał kanclerz Rzeszy Hitler. Po ceremonji powitalnej
rozpoczęły się oficjalne uroczystości otwarcia. Zapalono znicz olimpijski,
przyniesion~' przez ostatniego zawodnika sztafety. Przemówienia oficjałów itd., wysłuchane przez zawodników i tłumy zgl'omadzonych osób, zakOllczyły wstępne uroczystości otwarcia XI olimpjady.
. 'Vśród niezmąconej ciszy zabrzmiał
dzwon olimpijski, na wieży zapłonął
znicz olimpijski, na maszt wciągnię
ta została równocześnie flaga olimpijska.
DEFILADA DRUżYN
W chwili, gdr zabrzmiał donośnym
głosem dzwon olimpijski,
w bramie
stadjonu ukazało się czoło defilują
cych. Na czele postępowała delegacja
ze sztandarem greckim, za nią pierwS7.y zwycięzca maratonu nowoczesnego na igrzyskach w 1896 w Atenach
Spirydjon Luis, dale.i kierownicy ekspedycji oraz dalsi uczestnicy igrz~"sk
według kolejności alfabetycznej. Entuzjazm tłumów nie mnknie, gdy ukazują siQ Polacy w swoich amarantowo-czerwonych mundurkach i białych rogatywkach. Powitanie tłumów
jest niespodziewanie entuzjastyczne.

"Enfant 1erribie"
sportu amery'k,~ńskiego
l

l

B e l' l j n. (P A T) . Eleanor Holm·J arret, głośna pływaczka amerylmń
ska, która, jak wiadomo, 1.·0 . lała \ 'tydalona z olimpij skiej reprezentacji Sto
Zj-edn. Ameryki Północnej za pijań
stwo, nie powróciła, jak jej nakazano,
statkiem "Brem en" do St. Zjedn., lecz
została w Berlinie.
Eleanor Holm została bowiem zaangażawana przez amerykańskę. agencję
prasowę. "Transcontinnental News" i z
jej polecenia weźmie udział w olimpjadzie w charakterze dziennikarki sportowej. Zamie·s zkala ona w luksusowym hotelu berlińskim "Adlon". PoJawienie się Eleanor Holm w charakterze amerykańskiej reporterki sportowej w Berlinie wywołało oczywiście
w berliilskich kołach sportowych dużą
sensację.

Hiszpanja nie bierze

udziału

B e l' l i n. (PAT). Hiszpański Komitet Olimpijski zawiadomił berliński
Komitet Olimpijski, że ze względu na
sytuację polityczną Hiszpanja nie weźmie udziału
w igrzyskach alimpij-

Znicz olimpijski zaplonie również podcus
igrzysk żeglarskich w Kilonji, gdzie
w porcie przy torze regatowym zakotwiczono statek hanzeatyckj

Sztandar polski pochyla się przed loreprezentacyjną i powoli
ekspedycja polska ginie na zakręcie.
Speaker Polskiego Radja, referuję.
cy przebieg rozpoczęcia olimpjady,
tak mocno przejął się na widok Hitlera, że nie starczyło mu entuzjazmu
dla opisu przemarszu drużyny polskiej drużyny, co rzeczywiście oburzało
skich słuchaczy.

całkowicie ubrani w bieli, dalej Szwecja, ubrana w biało-żółte mundurki,
mniej liczna tym razem grupa olimpijczyków Szwajcarji i i. Węgry i Urugwaj zamykają powoli pochód, na
którego końcu kroczą przedstawiciele
dwu potęg sportowych Stanów Zjednoczonych i najliczniej reprezentowana tegorocznych igrzyskach reprezentacja olimpijska organizatorów XI 0-

żą

n!lclf'hocl",,,

e (13elgja). Foza tem wybrano ·do
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Na ratuszu berlińsl,im odbyło się w pi,o.tck oficjalne powitanie olimpijcr.yków polskich przez komisarza miasta dr. Lipperta, którego widzimy na zdjęciu w chwili
przema wiania.

• •

OlimpijskO tur
P.r~eci·wnikami

Z pośród wszystkich dziedzin sportu, jakie rozgrywane będą na olimpjadzie, bezsprzecznie największem zainteresowaniem cieszyć się będzie piłka
nożna,
mająca
w szerokich kołach
sportowych Rzeszy najwięcej zwolenników. Dlatego też Niemcy czynili
wszystko, aby turniej piłki nożnej
zgromadził jak największą liczbę drużyn. Paragraf amatorski wyłonił jednak duże trudności przy obesłaniu
igrzysk piłkarzami. Trudności te uw ypukliły się przedewszystkiem u tych,
którzy popierają u siebie zawodowstwo i gdzie drużyny amatorskie są o
klasę słabsze. Te powody też są przyczyną., że wśród zgłoszonych państw

brak Czechów, Francuzów, Szwajcarów, Rumunów, Jugosłowian, a nawet
Belgów

Po oficjalnem przyjęciu na ratuszu w
Berlinie .'rezes Polskiego Kom. Ol. płk.
Glabisz złożył wieniec o barwach narodowych przed pomnikiem. poleglych w wojnie
światowej. Wieniec nieśli Verey i Piłat.
Na defl1adzie olimpijskiej podcza,s otwarcia igrzysk sztanda.r polsl(j poniesie
naj,gtarszy nasz olimpijczyk Biniakowski.
Kierownicy naszej ekspedycji olimpijskiej komunikują, że we wsi olimpijskiej
panuje w drużynie pollskiej doskonały
nastrój i harmonja. Zawodnicy są zupełnie
zadowoleni z odżywiania. W piątek wszyscy zawodnicy podjęli już treningi. Kolarze
wyjechali na trasę. W piostolecie zawodnicy nasi poczynili znaczne postępy. Wioślarze trenowali w Gruenau,
wykazując
dobrą formę i kondycję. Verey i Ustupski
prÓbowali nową angielską dwójkę i są z

związ-

sie przejścia sztafety przez Jug08ław)ę.
Pochodnia została później zapalona ponownie zwykłą zapałką. Ze źródeł urzędowych
nie ogło<szono ~adnego komunikatu w tej
sprawie. (PAT)

Tan(erze polscy
na Olimpjadzie
B e l' l i n, koniec lipca.
Olimpijskie konkursy taneczne mają się ku kOllCOWi. Od dwóch prawie
tygodni każdego wieczoru zapełnia się
obszerna widownia "Volksblihne am
Horst-'Vessel-Platz" ciżbą publicznoścL
Teatr ten, zbudowany swego czasu za
rządów socjalistycznych w robotniczero "Nor den" Berlina, w pobliżu
Alexanderplatzu, służy dziś Terpsychorze. Tradycyjnie rok rocznie gości!
"Tanzfestspiele··, któremi szczyci się
res{)rt spraw sztuki w rządzie Trzeciej
Rzeszy. Bo ambicją "izby kultury".
pod patronatem samego ministra propagandy dr. Goebbelsa, jest podnieść
współczesny
taniec artystyczny w
Niemczech do rzędu reprezentacyjnych
sztuk narodu.
Co wieczór tallczyły w cię.gu dwóch
tygodn i zespoły względnie soliści kilkunastu narodów, dając widzom, co w
poszczególnych krajach jest w tańcu
najbardziej swoistego i charakterystycznego. Prócz nazwisk niemieckich
odznaczały się
tu przedewszystkiem
zespoły jugosłowiańskie
(Arsenjew z
Białogrodu. Margita Froman z Zagrze>bia), bułgarski (Borys Zonew), grupa
Rosjanina ViTołkowa z Toronto (Kanada), nadając występom olimpijskim dominującą nutę słowiailską.

Z polskiCh nazwisk wymieniĆ naleprzedewszystkiem zespól Parnella.,
który swemi pięknie skomponowa.nemi
tańcami narodowemi odrazu wywolał
powszechny zachwyt. Znalazły tu wyraz temperament i wybuchowość polska, wspólnie z barwnością strojów i
harmonją naszych melodyj lUdowych.
Nie !>ędzie przesadą twierdzić, że grupa Parnella należy do czołowych na
berlińskich konkursach.

ży

iłkarski

naszymi będą JVęgr,lIY, Anglja i ... '! - Jakie
przewidywania na wynik turnieju

delegatów poszczególnych

są

Mimo to zainteresowanie turniejem
jest duże. Największe zainteresowanie budzi udział egzotycznych drużyn południowo - amerykań
skich i z Dalekiego Wschodu, jak: Peru, Chin. Egiptu, Turcji i Japonji.
piłkarskim

Przeciwnikiem Polski, jak wiadomo, w eliminacjach będzie drużyna
węgierska. Sę. to amatorzy i, sądzę.c
według papierowych danych, Polacy
maję. szanse przejścia do dalszych
walk ćwierć-finałowych. Tu już jadnak przeciwnikiem Polski będzie ams.torska druż.yn8J Anglji. Wynik uzyskany na WIosnę z zawodową Chelsea,
każe nam liczyć na zwycięstwo. Jest
ono jednak mniej pewne niż 7; Węgra
mi. Prasa zagraniczna faworyzuje
Anglików.

I

niej zadowoleni. Nowa angielska jedynka
dla Vereya okazała się również doskonała.
Członkowie teChniczne'
komisji mię
dzynarodowego komitetu federacji lekkoatletycznej przeprowadzili kontro.J.ę biettli
olimpHskiej i zapoznali się z wszelkiemi urządzeniami. przygotowanemi
na lekkoatletyczne zawody olimpij1skie. Poza zegarami elektrycznemi do mierzenia CZ8lSU zawodnikÓVI-, utrzymano zasadę filmowania
fini!Szów biegów.
Kongres
Międzynarodowej
Federacji
Prasy Sportowej, na którym poli3ka reprezentowana była przez pp. Junoszę - Dą
browskiego i Szenajcha, wY'brała na następne 4 lata nowe władze w na.stępującym
skladzie: prezes Boin (Belgja) ; wiceprezesi: Drigny (FranCja) HauptJInan (Polska), i
Bollman (Niemcy) oraz Mamusist (Węgry);
c'iekretarz - Jensens (Belgja); skarbnik ~

Ziuta Buczyńska, uczenica znanej
szkOły Janiny Mieczyńskiej z Warszawy, pokazała taniec, opanowany 00 do
formy i piękny w swych kompozycjach
(n. p.

"Robotnicę",

Łączy się
z głęboko

"Biedne dziecię").
tu słowiarską melancholj'Q
odczutym rytmem tanecz-

nym.
Olga
oklaski

Sławska
zdobywała lic~ne
publiczności za taniec baletoszeoj szkoły, pełen gracji i lek>~...;::;':

Rekordzista świata w dźwiganiu ciężaró\,,
Niemiec Ismayr, zdobywca złotego medal~
na igrzyskach w Los Angelos i obecnie
również członek n.iemieckiej drużyny olimpijskiej, zlożył w lmieniu wszystkich olimpijezyków podczas otwarcia igrzysk &lub<r.
wanie olimpijskie,
.
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Piotrkowska 91
GodziDY przyjęć dl. intereaealó.

od 10 -12
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DYżURY APTEK
, 'ocy dzisiejszej dyżurUją apteki: Sa.
a0\\~k l ej · Oancero\\ ej. Zglel'.ska 57. Gros7.·
kow ' kicgo 11 Listopada. 15, Karlina Piłsud;:;kicgo 51"
B e mbiclińskicao
AndrZe-j
ja. 2~, Chą,,JZY11,,,klego
Piotrk~wska 165.
.MIllera, PIOtrkowska 4,(\, Antoniewicza. Pa. I
bianicka 56
,

NOCNE

I

e:

8.

Zemsta zdradzonego Samuela. Sfery
tajwlokowe żydowskiego przemysiu
Lod7.i, majn, niecodzienną hisloryjkę. jako
żer plolek. Bohaterami tej historji so, S:-t·
muel i Uela rnalionko\\ic Landuu. 0'11 znany pr7.emyslowiec, ona rÓ"'niei zllana ja·
ko II ieprzec i ętna piękność żydowska. L.
zatrudn i ał u siebie macznie mlodszego i
uchodzo,c ego za zdobywcę serc ni c wie!Ścich
w sferach ż~' dowskich Leona K (Kierszhauma) \\ charaklerze buchaltera. IIeh
L. wyjechala do Ciechoci.nka, skf\d napi·
sała do K, by przyjechał do niej. L. przypadk·owo na.tknął się na list, który buchalter przyniós l ze sobą do biura, by odpi'Sać
na propozycję szefowej. ::\ie dając nic P,)znać po "obie, udzielił K
trzydniowego
urlopu i w ślad za nim ruszył samochn·
dem do Ciechocinka. gdzie parkę zastał
w gabinecie na gorącym uczynku zdrady
Xajciekawsze dla Polaków jest niewą.tpli
wie zakollc7.enie. L. korzystając 7. tego, że
kochanek żony z\\~iał oknem, zabrał jcgo
rzeczy, ia Je również wsz e lkie rzeczy żony i
ni.ez.wloC7,niee odjechał do Lodzi, 'pozo;:;'tawtaj(\C malżonkę b e z g-rosza i możności powrotu do Łoclzl. SanI. r7.ecz pl'csia, niez\,;,loClmie "?' s:ąp~ł o r()7.\\'ócl: zems~.a. więc
b), ł~ prze'pl 0\\ adzona. typO\'. o po Z) dowsku. pIeniądze zastąpJly honor.
... (k)
Samobójstwo żydowskiego adwokata. O-I
negdaj w mieszkaniu wla",nem przy Al. 1
MaJa 1 wyslrzalem z rewolweru oelebral
s<lbie życie adwokat Samuel E!)SZlaj·n. Jak

\v

Kalenrlarz słowiański
Niedziela: Ś\I 'ato.slawy

. j ki . t
10:').90
m.lec~
e1.
;.'
P
,K.• tel. 10'~ 40.
ubezpleczalni: tel. 2m·10,

3 sierpnia 1936 -

r1'
3200 m - 1200 zł. - 1. "Nrs tor" og. hodowli
Bobitiskil'go i J. Turno. 2. "Klinga" ki. Seidla,

"T.

ł
•

iI

.

się

dowiadujemy, samobójca był materjalnie doskonale usytuowany, zatem nie kło ·
poty finansowe byly powodem samobójstwa.

Śmierć małego żeglarza. \V stawie przy
ul. OpoczyMkiej utonął 6-letni Stefan Kopka, zamieszkal.;; przy ul. Leśniczówka 4.

Chlo.piec zabawial sie wzorem innych jaz·
do, po staw.ie w balji i w pewnej chwil:
v"skutek wywrócen ia się niezwykłego statku , \\'padł do wody. Kim zdolan<l pośpie
szyć z pomocą, malec utonął i dopiero po
dluższych poszukiwania~h z głębokiej g!!manl<>i wydobyto zwłoki.
(k)
Wstrząsające
morderstwo. 'Ve wsi
Dymki pod Łodzią 32-leLni umysłow.o chory Stefan KaszLan, pozostający bez dozo·r u,
pod \\' plY\\'em napadu zamor.dowat sie·kie1'0. swo, 61~letnią matkę Anas-tazję Kasztan.
Zabójcę zatrzymaJa policja,

Tragicznv wypadek robotnika. Na poSE'.s,ii przy ul. Kar.piej 16 w cza6'ie napra" 'iania stwl,ni, ws.k'lltek zatrucia gazami
ziemnemi, wpadł dl() studni, gl.ębokiej na
:30 m robot~lik 33-letni Stefan Zawadzki.
~iePI:Zyto'l!lny ro.»ortJlik ~częś1iwym zbi.eglem okolicznoścI 'Z.awadZ1ł przy spa.dail1lU
ubraniem o wy.stający kant cembrowania
i za \\'iBl ponad \\' odą, W e7.wana stra~ pożarna w ma.s·kach wydobyła ze stud11l P?ranIonego robo,tnlka, którego w sta,me
al'oźnym p'rze\\'iezio'11o do szpitala.
<>

===za

I

TEATRY ŁÓDZKIE

Strona

Tragilzne wypadki

skiej

Lccl o.sla\\a
\\'.schód
US
Niedziela
zachód 19.i3
... .
Dlugo~ć dnia lj g. 30 min.
Księżyca: \\.;;cltód 19.0,j.
zachód 3,13
Faza: 1 dz ictl przeu pelnią.

Po oto'
Po g oto:~e
g
e
Pog~towie
Straz: tel.

ORĘDOWNm, poniedziałek, dnia

nych \\' ojf'WI·I((7.kif'go Biurn
Funduszu C. Kolarstwo. - Na tone w HelenoTeatry łódzkie ni'!czynne.
I PJ'acy w ł~ odzi w okl'l';;ie orl 13. 7. tlo 23. 7.
\\'ie o g o,lz. Hi wyści·gi kola'r skie za motoKINA ŁÓDZKIE
l SG r. w~'pla('ollo zasilld ustawowe
9.GW rami z urlziałem zawodników \\ar&zawbezrohotnYlł1, w trIU 1.9'i~ nowo zarejestro·
.,;k ; c11 oraz \\'y::;c igi s printero\y.s-kie ... Dzień
Corsa - "Noce wieoeńskie" i "Taniec wanym.
poró',\'naniu z okres('Jn po
,;:po·rtu r obotniczego", pro~ram którego
mil ości".
i pr:r.ednim stan liczr!Jny pobierających za- przewiduje pOJlisy gimllasty<.:zne, gł'~r sporCapiłoI ~ "Skandale miljonerów" i
siłki 7.wic:ks7.yl ;:;ię o 3;j2 osoby, \V tymże
tO\\'e turniej pilkar.;;ki i z:J.\\'ody lekkoatle"Śluby ulańs'kic'·.
okrl'sie na skutek pJ'7.~·stąpjcnia do pracy tyczne.
Ikar - "Kiewolnica z l\1andalay" i .,Na· 7.arobkowej, WZj:{Ic:dnil' \\'~'cz('rpania pra.
Si chłOpcy marynarze"
wa do przyslugując~' cll rohotnikom ś",iad.
Międzynarodowy turniej pięściarski
Mimoza - "Jasnowidz" i .,Papua".
cze1'1, 7.djęto z I'wideneji pobierających za- Sokoła. Z okazji tr7stlz'il'8tolecia lódzkiego
Przedwiośnie _ "Czar miłości".
silki 1.170 osób.
Sokola odbr.clzie 6ię w Łodzi wielki mięPalace _ "Dyktator".
clzynaro·dowy tU'miej hotk.scTi'ki w którym
Rialto _ "Dyktator".
JUDAICA
m iędzy czolo\\'~'mi p i ę"ciarzami naszego
Stylowy _ ,,'Valc dla ciebie".
kl'aju \\'('źmie udz ial cal y szereg piet'\y.szoNałan z rewolwerem. Ile·kl'oć Żyd poJ·7.E: clnych za\\"o{\nikó\\' zagranicy. Termin
ozy'na st~·ze:Hć. 7. r~\\·ol· \\('l'u. Z:1.\\''''l.e nll.[,,;i tUl'l1icju nie 'Z O<'i t a l jC8zcze u6talo'ny, jed~OMUNIKATY
wyda'l'zyc SIt; .Ia,kl8 kn \\ ' n I. \V z,rdo\\'t-k l lll nakże \\iadomr.m jCBt. iż o.dbę{]'zie się on
Pielgrzy:mka do Krakowa 1 Częstocho- tea{l'zc w Loclzi .. S cul,,·' o (lhywa ly "i r. : po Oli m Jl jadzi f' \I' Brrlinie.
.
wy. D.leC~zjalny Instytut Akcji Katolickiej pI'ze'( ]"iawienia t;'l.wkl .,\lallumC' X" z lilii,
Pisarski w Skodzie \\'al,>,za\\ 'k'l praOl'gulllZU.le pot! protektoratem J. Eksc. ks, l<amill '~,ą. W ,,;z'luce trj jer;t moment, ż e.
t
I I
: I
:~ ~ , 1 .
b'sl' ) \"1 l ' "
J .. I"
I
tia t-;poJ' 0\\':1. p c r a a \\'Ia ( o mosc " e Ol Je.. ,~J! a ,y OC.ZJlnle] Zf. a.s ,ms ,lego w en. akto·1' 6trzela za kull,.;aml z I'C\\'o!\\·cru.
.' ' " . ' J .1"
. " , . . . . ';11' ' l'"
od .~
P do 1f3 Sler{)n'la
br,plelal'zymkę
d l'e- I \V czola]
· "
I'l " ',1-CIlI
l' l t ·
,,,<1a,l
-o t. · '1.
"1 . ' "IPIII!
\\ ul Ul.\ !lIC 'P l",al'>'>k,le]
.,.
.,
a,ol
" ,1.lzf'll
· " · ·"I n(-l '; Ję' t zlr'1'1'"
,'
.ZI:~~lY p.l;.,~m at.. rz
cez.lalna, z ŁodZI do Krakowa, J{alwal'ji stł'ZC'lił ta,k n; e forlUlln ;e. że ku !a lrafila t~~lZ,<1\\' ',{,I
Zebl'z\,d. owskiej Wieliczki i na Jasna, Górp
. .. k
" l u'
"
'1 t
o z,' "eg-o
. \. -u
... ah.,· l.
I. ,,11'Z .. e'11
do Cz'ęstochow);,
'
go \\ ]~ E:, pl zec 10 ząc Jl,t \\) {) .
pI'wnieść ti i ~ ma clo \Val'<,za,\\ y gclzi.e 0Zabawa w Juljanowi
]·t· ,
.
.
«RON I KA POL ICV JNA
lr7: yma p o sadę \\' zal\laclCl~h S~ou~·. Plsa::odbda 26 lipca OdbęclZi:' s·~
r;kl Je.;;! bl'a.tcl11 boh'era ollmpljcZYka, ktol ~i~O~lę rll:
nie'2 sierpnia br. na rzecz Bezpro~Ve~lt _
_ Ląd~wanie balonu.
Xa polach \\oi
I',ego, lak \\' Iadomo Sko?a ś~iąg-Ilęla tlo s·to,,"ej Kasy dla podupadłych lHlPCÓW chrz~- I~lomll;ca lqcloll al bal o n Z ?aonu .balon o- II: ...· przc,cl .klh~u laty] ktory. \~. bal'\\'ach
ścijan. Zarząd Stowarzyszenia I(upców i I wego z Jablonn~' . \V baloll le znajdo\\ala Skocly wybJl BIE: .na 1?zolo Plę::iCJaI'ZY stoPr7.em~'slo",ców P01skich w Łodzi prosI \ 61ę zalo·ga zlożona z czterech 06ó11, a mi a- lecz~y:h. Po.za PIsar"kllll Skoda ma po~r:
wszystkich czlonków i sympatyków o nowirie: \vi ceminister B ohko\\'ii'ki, se'nator "I~ac rownl,ez b. skrzydłowego krakow.skleJ
bcz,,:zgl~dne poparcie. powyższej zabawy ~en. Zal"~ycki.pulk, WoH.schle,z cl i .kpt. \\ .~ly - l' el'eta.
w n~edzlOlę, cll1la 2 slerpnia br. w Julja- SlcmzeJ. Zaloga \YYlSz la bez oz\\'allku I. po
Z W. S. S-u łódzkiego. Z sę.d ·ziów .pilnOWle.
zalClc1o\\'anlU .balonu \\ yjecl1ala do \\ ar- kar.sk i cll b\'le-go lódzokiego okręgo\\'e,go koPociąg popularny do Ciechocinka.:\'a sza\\)' poclqglem.
legjum sp,clziow.sk:ego zo.stali p·rzrjE:ci do
niedzielę, dnia 9 bm. Liga Popierania TuW~··dzialu
Spraw Sę'Jz;o\\.skich \\szy.scy
rrst~·ki organizuje jcdnodnio\\'ą wyciecz· SYTUACJA STRAJKOWA
zg-loe zC'ni za \\' ~' jątkiem pp. :\larcze\\'skiekę do Ciechocinka, spC'cjalnym pocIągiem
Rekawicznicy strajkuią. Wczoraj sirajk g o Thie1a i Rymel'a. O..,tatnio zo.stali skrepopularnym, który odejdzie z
dworca
leni z l ;,,(y czl o nków W. S S. przy łód'zLćdź-Kaliska w sobotę o godz. 17,29. _
" . lJrzemyśle ręka \\ iczni cZ~'rn ll'\\ al dalej. kich \\' lncłzachpi IkM'okich b'.·l.v prezes O.
~
.
Stl'ajko\\ało 4 t.ysiące robotn'kó\\'. Z\\' if\z.\
l o\\'rot do d Łodzi
na~tf\pi w poniedzialek
K. S-u p .Z. IIE'nke oraz p. Grabo \\,r;'k i.
4 -')
ki opl'aco\\aly tekst umowy zb: o l'o\\ej któral.lO o go z. ,.J:... . . Bilety na przejazd w Tr pl'Zed,~ta\\ io no int'<p ekioro\\ i prac.\·. \\'
Mecze o wejŚCie do klasy A. W dniu
OLlO strony w ceniC 9 zlohch sprzedaje
l :" ' " .
'.,
ecze
kasa biletowa na stacji łój: -1'a1' lprzyszt)' 1U tygodniu rO'zpoc zyna ,..;:<: serja (Z."IC'.I"Z~ 111 o-r1bę~cl~ SIę d\\ a daleze
~ (Z \ 1S ~a.
ro,l,O\\'all celem znkol'tczcnia ",lrajku.
p:lki1l'oiok lr
C>.I':Cle do 'k lasy A pomiędzy
I i na Iit'itn.m i PO,,·7.czE'i!ólnych g'rup. a mianoPRZED WYBORAMI
U Gastfreunda.
fnbrrce r.a"tfl'euncla wicie: \\. L Ml7.'i "l){ltk asię K. P. Zjeelnop'I'7.y
ul.
Le.g-jonów
1:3
tny'a
sil'njk
okupac.zonc z pahianickim Sol,olem, a w I\aliKalendarzyk wyborczy. Główna koLechja toma80zo\\'tika gra z Kalimisja wyborcza mic!ŚcI się przy pl. "'01- c)-j-ny, pon i c\\aż fahnkant Ży cI zal r ga ,~7.u _
znaczne sumy ~'obot/1ik a m za pracr.. .· a fikim K . S,
ności 14 i urzęduje codziel1Tlir od godz. 17
odh\
lrj
\\czol'njk
c.lIfrrC'l1
cji
l'ob o tl1 i ('~' nil'
do 19. Adresy okl'ęgowych komisyj wy· zgodz i li si ę \\\pu~c i ć m a<:'zyn z fabr .\ ki,
Zawody hippiczne. '" Bohoię orlbyJo flię
borczych są nnstępującc:
któl'e fabnkant chce sprzedać, b\- zapl<1olwnl"cie SPZOllll "~'ścigó\V konnych w l.o_ Okrr.g I - "'~Jlólna 5-7: okrr.g II cić znlcglość. Hobotnicy oba\\iają .s i ę dzi. Pie-rwszy {]zie6 cicsz~'ł się dużem zaNaruto\\iczu Gj; okrl;g III - Hokicit'lska
41; okrE:g IV - Kilillskiego 1!)i. (Miljono- atracić w"zY80t,ko. Spra\\'a 6k1eI'0\\ana zo- intc'r(\~owaniem publiez'n o ści. \V gonitwie
pien\"zej na dystn.nsie UIOO m - na.growa 25) ; oluęg V - Podmiejska 21; okręg stala do referatu karnego oraz d,o sądu
da 1.000 'Zł - 'Zwyeiężyl "A i eusz" og. z hoVI - Kątna 17: okręg VII - A1eje 1 Ma- pracy, Strajtk trwa.
dowli Oficerów KOP. Tot. :.10:10 Gonit"'ę II
ja 87; okręg VIII - Limanow. kiego 1Na;
z plotkami. dystans 2.400 m nagroda
okręg IX Pl. Wolności 14; okręg X 800 zł, \\T,g ra'la "Flowt>ncj.a" ok!. ze s-t. W.
Sienkiewicza 46,
W~·60ckiE'go. Tot. 13:10. Goni't\ya III, dySprawclznnie spisów wyborców w lo"tan,:; ?100 m nn-groda 1.200 zł 1kalach okl'p,!\,owych komis~'j wyhorczych
Kalendarzyk sportowy na niedzielę.
.. Amor" stajni hl". :-'fielż:vI16kiego .2. "Su'rtn\'ać będzie' od 9 do 18 bm od godz. 17
dniu dz'isiej<,>zym odbędn, się \\ Lo·elzl l1a- ma" ho{]. 1"ożmitll",ki0go. To t, 15: 10.
do 22, w clni pows7.ednie i ~,vif\trczn('.
stę.pllj~ce
imp'rezy
SPOl'tO\\'e:
P i l k a (;onit\\'a IV, dysta.ns 1100 m - nugrod:l
]{ażclpTI1ll \\'~'hol'cy prz~'slugLlje Tl1'nwo
11 o Ż Jl a bo'i•.,ko \\'imy o go·dz. 17 mecz
złożrnia lIiC't,Jko J'('klamarji
przeciwko 0 \ \ Pj::;cie {lo ldusy A pomi~,(lzy c1nlżyna  1800 7.1. - 1. "Pegazus" og, stan i Enclc1'0\\', 2. .,Le P!cadore" og. stajni \Virrzbno.
niesłuszłlemu pominięciu w spisach, ale
mi Sokola {Pnbj'anice} i K. P. Zj ednoczone. Tot. 13:10. Gonitwa V, dystans lGOO m
również prawo z!oż(,llia sprzeciwu przeBois,ko L. K. S., go·dz. 11 rano, finalo\\y - 2:'100 7.1. - 1. "Xord" og. stajni Bobil'lciwko umieszczcniu w spisach osób tr7.e- mecz o mistrzoBt,wo juniorów pomi~dzy
ci ch, o ile nic posiadają one prawa glo- el'l'uż·ynalmi Widzewa i Ł. K. S-u. Bo ;.;;ko ;:;].;:i('go i .T. 'Turno, 2. "ł"uk" st. Broszkiewicza i Jarnuszkiewicza. Tot. 12:10. Gonisowania,
Tul'u - ocl godz. 9 rano do 1;) turniej hl.\'-I t W fi. VI, dystani' 2100 m - 800 zł. - 1. "In.skallic7.ny w pilkp, llO>Źno, wrnmach dnin
rytl!'nl " og. horlo\\'li hr. Potockich, 2. "HaNOTUJEMY
.sPOI'lIl J'obol,niczp.go. l'ozalerr, w cnlrm 0Il'z toi " kJac7. hod. hl'. Korzbok-Łąckiego.
Jeszcze jeden dowód współdziałania ko- kn;KlI (j·alt'5'7.e rnC'cze o m h;;trzOi" t \\' 0 ·1<la,.;y t;onilwa VH, z ))}'zl'i'zkoclami, dystans
muny i socjalizmu. ::\a tJzit'ł'l 1 siPł']Jn:a
corocznie zakotlspil'o\vane elementy komunbtyczne P'z~'gOtU\\lljl\ tlemOIlS(l'flC ję z racji tak zw. antywojennego dnia. I w roku
bież. nie
obeszło
się,
bez wywieszania
szti1ndarów na cll'utach, rozdawaniach u·
lotek, \\'"l,lf'jan ia nfiszó\\'. przyczem kilkunastu sw igeców żydowskich sch\\ytanych
na tych w~'stąpi('niflch powr.dl'owało Z'l
Wszystkieb członków i sy mpatyków zaprasza na
kraty. ::\a ogól jednak wysto,pienia byJy
mniej UcznI', niż wInIach ubiegfych. Katcm iast cha !'a kter~' stycznem jest. że P P.
S \\Taz z ldnsowymi z",io,zkami za\\'ododo "Parku Wellecja", ul. SzoBa-Pabjanieka 43, mającąsięodbyc
" ,emi, mimo, że tak C2'wallownie odżegny
w niedzielę, dnia 2 slerpaia rb., o godz. pierwnej po połudDiu
wa się od \\'spóldzialania z komu'na" na
ten winśnie dziell, t. j. 1 sierpnia zwolała
fań[a
zespół
1111 boisku sportowem przy ul. Rokicillskiej
2(;, llIusowy wiec.
\Viec ten został przez
Cały park iluminowany.
Wejście 75 groszy
\,Ia(lze zaknzn.ny,

ł

,V

I

I

I

I

. '.

I

r

SO(\"

I
I

° \\

n:

,y

SPORT

'V

•

"PRACA

wielką zaba,v~ ogrodową
rrogram obejmuje mot niespodzianek.

Liczba

pobierających

się zwiększa.

zasiłki

wciąż

:Wcdlug danych sLatystycz-

Do

przygrywa doborowy

muzyCZny.

Listy do Rellahcji

O:em.as1kuJemy robotę referenta sportowe'gu "Głosu
Porannegll "
Od zarządu łódzki e go Okręgowego Zw.
Kolarskiego o-lrzymuj e my pon i ższ e pismo:
"W niec1zielę, 19 bm. oelbyly się na torze w Helenowir zawody kolarskie o mistrzowst\\,Q P01ski na rok 1936 wedlug regulaminu Związku Polskich Towarzystw
Kolarskich i i\fir.c1zynarodo\Yego Związku
K.larskiego, Łódzki Okręg. Związek K.olarski w afiszach, reklamujący c h zawody,
r;odał 2 nazwisk czolowych kolarzy 'Varszawy i kilkanaście nazw~sk l;:olarzy lódzkich.
tym samym r~niu odb~' waly się w
Bydgo's zczy dlugody.stantow e za wody kolarskie.
Zorganizowanie w Ła<lzi
zawodów
sprintel'owskich o mistrz ost wo Polski oraz
wyścigu arr.eryka!'lskiego parami na dyslansie 50 km dalo " Głosowi Porannemu"
asumpt do nieslychan ego napadu na wladze kolarskie w oclzi. 'V lobuzerskim artykule w niedZielnym numerze, a więc w
dniu za'wodów a zatytulowanym "Pocóż
ta blaga?" "Wprowadzanie opinji publicznej w bło,d szkodzi imprezom kolarskim
Vi Łod'zi" mieści się bez:przykladna napaść,
utrzymana w żakowskim stylu, odpowiadającym widocznie poziomowi lego pisma.
Czytamy tam m. in. "z podanych zawodr.ików warszawsl,:,ich w wyścigu amerykańskim pewny jest udział jedynie Popoń
czyka i Slahla. Udział innych stawiamy.
pod znakiem zapytania". "Pocóż mydlić oczy publicznośCIi ? Wł,adze kolarskie nie
zelały eg7.aminu. Twierdzimy, że wiedziały.
iż w wyścigu parami większość reklamowanych par warszawskich udziału nie
weźmie! Bijemy na alarm! Podobne metody staną się jedynie parawanem do nie,
uczciwych kombinacyj"!
PrzedeW'szy.stkiem zapytać się należy,
na jakiej podstawie ośmiela się "Glos Poranny" rzucać te.go rod,z,a'ju oszczers-twa
IJa władze kolarskie Łod7.i? Na .iakiej podstawie zarzuca p ismak "Głosu Porannego"
wladzom kolarskim "my'Cllenie oczu pu],!iczności"?! Tego rodzaju łajd,ackie me;
tody podstawiania nóg imprezom sportowym przez pewne obln,kane nienawiścią
lypy musi się naj ostrzej napiętnować!
Zna ia,c częściowo kulisy tej "robaty
sportowej" "Głosu Porannego", stwierdzić
musimy publicznie, że zostaną wyciągnię
te pnzez odpowiedzialne s-fery s'port o'w e
najdalej idące konsekwenc.ie, niez'a'leżnie
od .wytoczenia sprawy karnej przeciw
"Glosowi Porannemu" o odszkodowanie
materjalne za strat.\', 'w ,'ni1de skutkiem
artykulu. klórego celem b~' lo odcif\j:{nięc:e
sportowców ocl przybycia na tor wyścigo
wy w Ilelenowie.
Faktem jest, że zawody odbyly się pod
auspicjami najwyższych \vładz kolarskich
w Pol,sce i faktem .iest, że wszyscy zgloszen: zawodnicy warsza\l'sey a więc Pusz,
POPOll ::Zyk . Szpalerski . ŁączYllski, Klaus.
FrączkO\l'ski, Fajge, Stahl.
" ' lodarczyk,
l\:apiak, Bryszke i Kieliszek i nawet nie
n.klamowa ny J an<lcińS'k,i, wzięli udzi al w
wyścigu. \"\'Starczy po\\'olać się na sprawozdania prasowe z zawodów, by przekonać się. jak to Łóclzki Okręgowy Związek
Kolarski "myx:lli oczy publiczności". Nie
metody Ł. O. Z. K ,.stają się parawanem
dp nieuczciwych kombinacyj", lecz metody,
, . Głosu Porannego" sa, parawanem, ze klórym się kryją łajdackie kambinacje pewnych osobników.
Zarząd la. o. Z. K. (-) Szymski, prezes.

'V

W sp.ra'wie przesyłania
zwrotnych eg1:emplarlY
g,azet
"'ladze pocztowe Z'wracala urwagę, że w
ostatnim cza6ie stwierdzono niewłaściwo
ści przy przesyłaniu przez agentury i kol-'
pe~terów
zwrotnych
egzemplarzy.
W.
'Zwlązku z tem wyja!Śniamy, co nas-tępuje:.
Egzemplarze zwrotne gazet należy wy~
co tydz'iełl (a nie co miesiąc) i to
cale gazety a nie w naglówkach. Tylko
przy s'pel'nieni'u tych warunków, t. j. pl'zYl
wysylaniu egzemplarzy zwrotnych co tydzi~li i w calości, urzędy pocztowe przyjmllją przesyłki E'gzemplarzy zwrotnych za.
oplatf\, ulgową, kión1 lłi ~ zl'zn. odbierające
przeByl'k i - wydawnictwo, a nic wrsyla,.
syłać

Jący.

Jedna paczka z egzemplarl:ami zwrotnie może przel,racza( wagi 5 kg i
Wll1na .być w ten sposób .p a'k awana, aby
urzędmcy pocztOwi mo~;'ll latwo zbadać jej
n~mi

zawartość.

. Do paczek z egzemplarzami zwrotnemi
wO'no dołączać żadnej kOl'e"pondene.il.
Ils.tów itp. Przekroczenia w tym wzglę
dZIe mo.e-ą być ścigane prze7- pocztę na
drodze sądowej.
~Ie

. ~rsyla~iE' egzemplarzy zwrotnych w
.!ukleJkolwlek jnnej rostaci podlega nor.
ma].nej opIacie :na pod.stawie poc·ztowej taryfy o przesyłaniu druków,
.P?wyźsze podajemy do wiadomości
mez e.gentHrQUl "Orędownika",

ró-

Administracja wydawnieNr
Drul,al'lli Polskiej S A.

Strona. 12 - ()RĘ'QOWNIK. poniedziateI<, 'd nia 3 sierpnia 11136 -

Cudem odnalazła oica

Zamówienia oraz prenumeratę ,.Kurjera Poznańskiego", "Jlustracji Polskiej" i "Orędownika"

na Śląsku
przyjmują nast~pujące

Hi<fltorJa c.wki ertdgran t()ru, Polak6w do Fra'ł1JCji
W soootę rano zgłosił się do tutej- rzaIl() Rsięgę ludności i stwierdzono, że
szego magistratu, a później do biura niestety, ojciec tej dziewczynki, który
Opieki Społecznej, st. sierż. W. P. Ba.- przed paru laty powrócił do Polski w
browski F., zam. w Łodzi - Chojny Pabjanicach już nie zamieszkuje i ai przyprowaAził ze sobą 13-letnią dres jego jest nieznany, tak że zachodziły wielkie trudności jego odszukadziewczynkę, którą polecono jego opienia. Szczęśliwym zbiegiem okolicznoCe w pociągu. gdy wracał z urlopu od
ści w czasie przesłuchania dziewczynstrony Sieradza.
Dziewczynka ta, sierotka, nazwi- ki przez kierownika Opieki Społecznej
skiem Helena Amelja Wołosz, mają.c i policję znajdował się w pewnych
zaledwie siedem miesięcy wyjechała z sprawach formalnych radny, p. Chodrodzicami do Francji. Po jakimś jed- kiewicz, który p'l'zypadltowo znał strynak czasie ojciec jej powrócił do Pa- ja dziecka, zamieszkałego w Żytowl
bjanic, a ona pozostała z matkę. we each, z którym zres1ztą. krótko przedFrancji. W lutym r. b. matka samqt- tem rozmawiał. Udał się wobec tego
nej dziewczynki zmarła i zaopiekował na u.licę, gdzie zdołał jeszcze spotkać
jej s.tryjka i sprowadził go do biura
si~ nilj. Gen. Kon&ulat Polski we Francji. Konsulat ten, korży-gtając z okazji Opieki Sp<)łecznej. Przy pomocy stryja
powrotu do Polski przebywają.cej tam zdołano ustalić, że ojCiec sie,r otki 7.:tna studjach p. dr. Bożekowskiej H., mieszkuje w Poruszewieach, dokąd też
zam. w Łodzi, Gdań.ska 44, powierzył zabrał stroskaną za ojcem córeczkę.
okoliczności
jej dziewc.zynkę wysIaną do Polski w Dzięki więc zbiegowi
dziecko po tylu latach odzyskało ulwojczyste sttony.
Po ptzepro,\vadzeniu ma.lej sierotki chanego ojca.
z Francji przez p. Babrowsklego przej-

agentury:

Katowice -

"R fi c h", Rozdzielnia
Dzienników i Czasopism, uL Marji

Konopnickiej 1
Zbigniew Czecbak, uL

Chorzów -

Wolności 77

Tarnowskie Góry -

Jurczek,
ul. Krakowska 2
Wisła - Teleżyński, "Szarotka" kiosk
Rybnik - H. Z. Plećhocki, nI. Na
Górze 4a

Zderzenie samochodów

War s z a w a.

(Tel. wł.) Wczoraj
a I{utnem nastą
dwóch samochodów

pomiędzy Warszawą

pito zderzenie
mianowicie inż. Władysława Rotstein~
z Kutna oraz dyrektora Zwi;!zku Cukrowników w Warszawie, SmolińskieA
g? Smo1iński ma złamane nogi i zranIone czoło, a Rotstein - pokaleczoną
twarz. (w)

"Niech pan nie pyskuje, tu nie Przytyk"

Wycieclka aJnerykańska
.

W Połsce

Sąd

W a 1'18 z a w a. (PAT). Wcz.oraj wieczor,e m przybyła z Berlina dQ Warszawy wycieczka 77 osób ze Stanów Zjednoczonych: profesorów, działaczy sp<)łecznych, publicystów i akademików.
Wycieczkę

zorganizowało

_.al

bezczelną iydówkę

War s z a w a, 1. 8. Przed tutejszym sądem grodzkim toczył się proceS przeciwko Taubie Rochman, oskarżOOlej o ZnilrWaż'llie policjanta, któremu
powiedział.a. najpierw: "Pan toleruje

amerykań

na

miesiąc

a następnie: "Niech pan
nie pyskuje, tu nie Przytyk".
Po przepr<>wadzeniu postępowania
dowodowego są.d skazał bezczelną Zydówkę na miesiąc aresztu, zawieszając
jej jednak wykonanie kary.

";:i~e. Chałupni[v wyzwalają się
~ierwl!Z)'

- Po raz
Irnrtyt.t rt Misjologji. ntwoMOny przed ki,lk·u laty w Ateneum P 1'0 P a.gand,.
w Rzymie, n<l~leIH swo.i,m wychr>wankom sto·
pień doktora. Poon:i~dzy trzema nowymi dO'ktorami znajduje @.i~ Polak , ks. J{.ra1l6e, który
przeootawtl prllcę: Pi~ćd~iesif\lt Jat h ietorj i wio
kllJrjatu apos,t olski€go Cheng-Tl;ng·ll'n (185& do
1906).

*

W Werden (Hanower) wy·kO<JJ.ano wyrok
śmierci na 52-letnim Nerj-ś8:e , któr1 w wku lQ23
"'MmordowaJ podozae ob/aw" wystr.zala.mi rewol.
o.werowemi dwóch UNędn.iJk6w policyjnych.

*

- Sprawa I!'Zwaicarskiegoo !Zl'da Frankfurtera o za~trzelenie hitlerowca Gu~tloffa będ'llie
rozwatama najwcze!lnid we wrześniu r. b., g{lyż
ek6pertr.za o stanie psychi=ym Fra,nkfGrte.ra
jeszcze nie je6t {Iokonana

*

- l:IJbft gmi,n uehwalHa joednomy~lll!ie od,roczenie sesji do 29 października z tem, że gdyby
polOOende, izby zbiorą się wcteśttlej.

wymagało

*

- Pre't. RooeeveJt wyjechał do Quebec, gd!'lie
ma spotlkać sIę 1; g.ube-rn!lJto,em g=eralnym Ka·
nady i z premjerem kam.a<lyj6kJ,m Kiohgem.

aresztu

kłamstwo",

r

skie stowarzyszenie "The American
Seminar", na czele którego stoi znany
działacz społeczny p. Sherwood E.ddy.
. Stowarzyszenie to urzę.dza od 16 lat

-
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Lmopn!ujące

z"dowsklch
J

z kleszczv

wyniki akcji gO<8'podarc#ej Stron. NctróilowClgo

Ł ó d ź, 1. 8.- Akcja gospodarcza,
podjęta przez Stronnictwo Narodowe
w ŁOdzi i Okr~gUł dociera. nawet do

tych okolic, w których pozornie działalność Stronnictwa nie rOZWija się.
Okolie.e Łodzi, szczególnie mnie1sze
miasta i osiedla, są. siedzibą. setek, jeżeli nie tysięcy chałupników; pracują
cych przeważnie w roli luźnego najemnika u hurtownika - nakładCY. Pod
miano chałupników, podciągnięci są
nietylko tkacze, którzy grupują. się
głównie w Ozorkowie, Pabjanicach,
Zgierzu, Rudzie Pabjanickiej i podmiejskich miejscowościach Łodzi, ale
i pończosznicy, osiedli w Aleksandrowie, K<)nstantynowie, oraz na. $zIąku
z Łodzi d<) tych miast, szewCY w Lutomiersku i Kazimierzu, Ozorkowie,

:
hurtownie i składy sprzedaży, powsta.ły w wyniku akcji Stronnictwa Na1"()dowego w okol,i cy Pabjanic, Zelo\\"CL
oraz Zgierza.
Obecnie godny jest zanotowania
fakt powstania nowych spółdzielni,
tym razem pol'lcwszników chałupni
ków w Aleksandrowie, Konstantynowie oraz kUku wsiach podłódzkich, jak
Zabieńcu, Rąbieniu, Złotnie, gdzie tkacze i pończosznicy są wyłącznymi niemal mieszkańcami. CharakterystyczI!em jest, że spółdzielnie wyraźnie nastawione sa w kierunku usunięcia ży
dowskiego . pośrednictwa i wyzysku i
powstały w tak,i ch wsiach, gdzie niema placówek Stronnictwa Narodowego, a istnieją dopiero zaC'iZątki.
Wskazuje to że gospod.arcze hasła:
Stronnictwa Na:rodowego, jako w peł
ni słuszne, uprzedzają nawet politycz'IW akcję Stronnictwa, jak to zresztą
zao-bserwować można było w "innych
miejscowościach, gdzie wślad za organizacją, placówek gospodarczych po.wstawały p1acówki Stronnictwa Narodowego" jako uzup€lnienie programro.
" 'alki o Polskę Narodową..
Nie można też przemilczeć faktu,.
że nawet w zażydzonych do ostatnjcl).
granic Brzezinach, ostatnio ' p<)wstała
'PlacÓ1wka gospodarcza krawców chalupników polskich oraz koło S tron'n ietwa Narodowego, choć warunki
'p racy są nad wyraz ciężkie, ze wzglę
du na zaciekłą konkurenCję zarówno
'h urtowników żyd<>wskich, jak i znacznych mas żydowskich chałupników
krawców, którzy solidarnie id1}. ~ na..kładcami. (k)

Sejm sokolstwa poliskiego
w A1mery'ce
Nowy J CJlrk. (PAT). Na odbytem
w Ne,w Haven w stanie Connecticut
sejmie sokolstwa polskiego w Ameryce, dawny zarząd z dr. T. Stanyńskim
na czele został ponownie obrany na
termin trzyletni. W zje·ździe brało udział 325 delegatów.
Przyszły
sejm
odbędzie się w Rochester w .stanie Nowy Jork.

Decyzja min. skarbu "

krawcy w Brzezinach, częściowo w
Warszawa. (PAT). Ministerstwo
północnych dzielnicach Łodzi, a nawet kamasznicy, szwaczki i rękawicz opieki społecznej zatwierdziło w p<)ronicy, oraz drukujący tkaniny.
żumieniu z ministerstwem skarbu decyzję zakładu ubezpieczeń społecznych
Największą liczbę chałupników notujemy w zawodzie tkaczy ręcznych. przyjmowania od pracodawców przez
Pracowali oni kiedyś, narówni z prze- ten zakład i ubezpieczalnie sp<)łecz,ne
mysłem łódzkim, na własny rachunek,
obligacyj 3-procentowej premjowej p<)pojawiali się na jarmarkach z własne życzki inwestycyjnej na pokrycie zami wyrobami, lecz stopniowo popadli ległych składel\.. Obligacje przyjmowaw całkowitą zależność finansową ży ne będą na pokrycie zaległości, podowskich pośredników, zubożeli i ze- wstały ch przed dniem 1 stycznia 1934:
szli do roli najemników, wykorzysty- r. wraz z odsetkami za zwłokę, karawanych z całą. bezwzględnością, tem- mi i grzywnami według stanu z dnia
bardziej, że przez czas dłuższy nie mo- 1 lipca 1935 r. do kwoty łącznej 5 milj.
gli powoływać stę na przepisy ustaw zł. po kursie wyższym o 10 procent od
o ochronie pra·c y.
kursu giełdowego nie wyżej jednak
To też pierwsze zaczątki spółdzielń jak po 85 za sto.
,
......... _
chałupniczych, które tworzyły własne
,

.

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

Przyjaciołom,
uroczystościach żałobnych

Wszystkim Kolegom, Znajonlym,
którzy
w 2-gą

wzięli udział w
rocznicę śmierci mego męża ś.

p.

Wojeiecha Waliszew8kiego
składam serdeczne

Bóg

zapłać

Wszystko

I

Walł.z~wska

F.

n 16770

O

,.Fabryka Magli "JUnIOR"

totografji dowiesz

się Z bezpłatnego

Poradnika ka-

ł:.

talogu G. 35. A.parat kupisz na
10 mies, spłaty, otrzymasz ponadto
,
roczny aboniiment miesięct!nika
....."".-,.,.- l" "Wiadomości Fotograficzne". •
Okazyjny oennik FOTO·GREGERA
to źródło korzyśoi. Twój stary,
Jeśn Foło - to GREGKR
•
••
Jeśli Raty - tei GREGER b e z u z Y t e c t n 1 e lezący aparat
JeślI okazja
•
•
to taki. CRECElł
przYJmie lake W'płlłtę
Największa w

6d

ź.

al.

Sędziowska

magle aowoczesnej koutrukcjl
n 13051

•

mEBLE

wszelkiego rodzaju najta·
niej kupisz
Stolarskim
L. Lewandowskiego. Łódź,
ul. Brzezińska 25/27. n 15103

Polsce Firma 'otoJ'raficzDa

w

FOTO-6REGER, Poznań 3

Zakładzie

s

•

p 6086-31.8

nafl~~lia ~rajowe

przemysłu j rzemiosła,
jakość gwarantowana
poleca w dużym wyborze

dla

Szkło

oklenne
inspektowE

laatra, Ustwy ba ramy
i do taJiet
.
po niskiej cenie p o l e C

lł~~p,;~~Y

11

EXPRESS

Jan Deierling [entrala ~lkła Otleoneao
J"wlak
Poznań, Szkolna

Tel. 35-18
HURT

3

Tel. 35-43
DETAL

Półwiejska

TelefoJl 22-26

9.
~

g r a tia

Kromczyński

właśc. JaD

Poznali,

l'

(obek Zgi"tekieJ 12Z)

...

-

Poznali !iw. Marein 47
Franko do kaid,,] stacji kolej_ej

P 6137 1

I'g 5 463-28.9

bRĘDbWNIK, poniedziałeK,

Numer 17lJ -

a

ChrześcijańfJki

sklep

bławatów

W dużym
CZIDEL
wełny

i galanterii!

...

odlewnic:zy w szczapac1a
do cent. ogrz. i rl\ban.

~

-

SEWERYN SZCZYGIELSKI

W. S ZY M A N S:Je ~
Łódź, Główna

Duty wybór.

41

= Ceny niskie.

ng 7423

;.:=======================:::;
Złotym

medalem nagrodzony na Wystawie - Targach w Łodzi

Jan Janowski,

Łódź

Tel. 168-63 n 13060
REKLA.MY, LITERY PLA.STYCZNE, MAŁA.RSTWO DEKOR,U':YJ.\E Ceny niskie!

PAR(ELE BUDOWLANE
Dz'iałki ,p o 1000 m' ładne i korzystne położenie, okolica sucha i slO'llecma, Cena przystępna. Informacje
Biuro Parcelacyjne Poznań Plac Wolności 11, telefon 58-15.
Pg 6101-31,74

Sienkiewicza 91 -

SZ\'ŁDY.

~

Osady zparcelacji majątków
1)

l

Idealna bielizna dla PANI

........................................
Firma egz. od roku 1900

I

D

~

Fabryka Bielizny i Trykotaży

T

6)

'CWt

łJ;

• law

anlS

k

Ja uszew

W.o'dz'~, Nawrot 10
y ~_
Łódź.
Piotrkowska 148
L
"7
.
Wielki wybór!
1115771
N:lskie eeDYI ~ HURT
Żądać wszędzie I
:!J

2)

3)
4)
5)

firmy:

Maaazyn wykwintne!lo obuwia B. SUMERA i S

Przy uIlcy Grunwaldzkiej w Nowem Osiedlu
nabyć motn&

'

'!i

ul. Rokicińska 28 (plac 2) - tel. 144-93
T Ceny niskie, własna bocznica. dost. własn. końmi L .

R

l wszelka błżut&rJę
zegary. zegarki i platery
poleca

własny

CI>

<:>

~ !.!'~I~~ ~.?~..s-~~~!?
n 151"4 Modrzejów

strona i!

OBRĄCZKI ŚLUBNE

:s wyrób

Łódt, Piotrkowska 286,

•
, telefon 260-53 poleca w
wyborze
aa płaszcze. sobie ł mondarld, jedwabie gładkie i deseniowe, pł6tna bIałe poi.
cielowe, bieliźniane i stołowe. firanki, kapy, kołdr)'
I tlule wszystkie szerokośel, bieliznę damską, pończochy rękaw łezki ł t. d. wszystko w dobrym gatunku
ceny faknainiższe.
n 13044

dnia 3 sierpnia 193tl -

sk·l

tel. 175-45
DETAL

pow.

jarociński

696.00
74.00
Murzynówko, pow. sredzki 131.00
Lubrze,
tt"
63.00
Ksłązek, pow. sremski
59.50
Świączyn, " "
117.00
Bogllszyn,

Chocicza,,,,,

Wszelkich informacji udziela

ha
"
"
"
"
"

się codzłeDllle

Zarządzie majętno KLĘKA slacJa kolejowa
C H O C I C Z A, pow. jarociń.ki, oraz w Binrze

w

Parcelac-yin-ym -

Poznań, Plac Wolnośelar. 11

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~iiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
•
'
L-______________________________________
telefon 58-15.
Pg 8107/8-3180/1
Nagłówkowe
dalsze słowo

Lttowo (tluato) 1~ rroez1, kdd.
10 grOBzy. 6 liczb - Jedno dowo,
l, w, s, a - katde stanowi t ałowo. Jedno ogło• zenie nIe moie przekraczać 100 8łów. w tRIa
5 nagl6wkl>WYch.

..

OGŁOSZENIA
Ogł08zenfa wśród

DROBNE

drobnych: t-lamowy mlllmetr 30 grosZJ'.

~

Znak ofertr naprzykład; s 1892', n 1'71&5." 1 'l8O
l L ci. .... 1 słowo.
Dro!)ne ogtoMen!a w dni ~()W6ndnł. pn:nmuJ•
al, do godz. 10,30, w eoboty l dni przed!tw1__
teczne przyjmuje się do gods. 10,15..

li piętrowy

Paniom
Place
Skład
Skład
polecam stosowne part je. Panom pr7.y Strycharskiej -- Tus'zyń- kolonialny z towarem wsi bez- Komhs·owv. d,O'hrze zaIProwa:dtWny\
bogate ozenki. Prosze podać (la- skiej. za gmachem Zupu. 5 1I1i- konkurencyjny zaraz sprzedam. centrum\ Poznania" tO'wa.rem Lub
l1e - wymagania. Rudzki. Kalisz nut od tramwaju 4 i 11 tanio Agenci wykluczeni. Piaskowski bez spr.z:edam. Oferty Qredowlll:l~
Kościuszki 17.
zd 71323 sprzedajemy. Spadek • .I!'red. Ke- Kazimierz, Nfeslabin. pow. Śrem PC2mań 7id 73333
,
Kawaler
r~f~8~dź PabJanicka 49, ~ll~~~~
zd 72 979
Młyn
lat 34. nowy dom. stała posade.
Gospodarstwo
motorowy. 3 tonnoWT, 115. m<!r.-.
szuka żony. 7.000 gotówki. Agen-.
Place
.
HI mórg budynki masywne zie- 3ę.000 ....wpl!lty 25.000 rąk memlec-ci, wyklucz!!ni. Oferty Orędow- w p~~rwszorzędnym punkCIe w mia dobra. żniwa. inwentarz 7000 kich. ~ataJczak, Poznati, Skarbonik. Poznan zd 72747
pobhzu klasztoru. 00. Bernardy- wplaty 3000 ·.Mindler. Krotoszyn wa 18.
zd 73299
nów do sprzerlama W cerach bl}l'- Piastowska 12.
zd 72958
2/l'li:
Kawaler
dzo przystępnych.
Wladomosć:
.
,
Łódź B
iń k 128
d
l.at mi. WYSc>kl b,loo,fJyn, POSIada.
' rzez s a
, u gospo 8a Gospodarstwo
morgi i budynki 5.000,- !lJ1:l0 do6000 2l,
! zap07~a pa.nne.
lób wdów . 1 za.
n 15 7 4 Wyd~Ie~ząwlę
' . , ~7 mórg z budyn- Minikowo.
mek 3.500 ul.sprzedam
Szką,Jna, WIclak
Poznati _--;
e5
kil, która pOSIada ~lasnY IllA
•
Pl'ekarnl"a
!l:a!lll. zlli~aij II1we~tarz martwy Staroł~ITa.
zel 73315
w celu matrY>WK:!nJalnym.
li.1~
• .
I zyW~ 300 ._ Mmdler. Kroto'<'
wskaze Orę,dC>W11llk, Poznań
pr!"eplsow3,. mlastec~ko pod Lo- szyn, Piastowska 12.
zel 72 960
Gosp"dar"'t wo
zd 71'11;22
dZHI. WYPiek tygodl1lOwy do 20
lU
~
K •
metrów. dam w procencie za wyp. k "
65 mórg, pełnem żniwem 4.500,--0
tora
pożyczenie 3500 zl na I hipotckę
le aTWa
50 mórg 4.000.- wydzierżawili.
PRni dopomoże gorzelanemu 29. ewentualnie sprzedam 13000 zł. w mie§cie przepisowa w biegu z Strabel, Poznań. Słowackiego :n
jakąkolwiek praca lub utrzyma- Adres wskażc Ol'l:(lownik. Łódź. mieszkaniem
bardzo korzystnie
zd 73466
niem! wzamian dobry ożenek. n 15779
objęcie 1 (jOO
złotych z urzad~eOfeny Orędownik. Poznań
niem. Mindler, Krotoszyn. P"ia.Gospodarstwo
d ~2 56f
t
k 12
zd 72 ~6
z.
\
700 samQchod'ow
s ows a
.
.L są mórg.
prywatne iędnym, _pl ...
P
rozebranycb używane aześci. podSprzedam
me nowe zabudowanIa 12.000,__
anna
wozia mlecza rskie. opony najta·
. .
.
wp i aty ę.OOO.- Strabel, Pozna.!1,
lat 28. posiada 3000. wtasne mie- niej w firmie Autosktad Poznań. 40 mór!r Ziemi drenow~eJ. stodq- Slowacklego 21.
zd 73 400
szkanie wyjtlzie za wojskowe::o. Dabrowskiego 89, telefon 46.74. łę bez ,m~':l'n~arzy gka~Ja. S~am·
"
"
rzemieślnika. urzędnilw
Oferty
dg 2336/7
Rlaw Zlmmskl, PobledzIska. ZnaZakład frYZ)eTSkl
Orędownik , Pozn'l!l zd 73114
.
czek za1aczyć.
zd 72 954 d b
d
__ ___
•
'
R
• i
9 rze zaprowa zony nowo~
Panna
'
zezn ctwo
Gospodarstwo
me urządzony zaraz z powodu
skład sp , wczy
.
. .
. choroby sprzedam. Okolica Po24 posaidająca dom Luboniu ozy
21 mórg w mIeŚCIe. mwentarzaml znap _ Stare Miasto. Zgloszenia
sZ11ka męża. rzemieślnika • . stalą domem. Oltr:odel!' owo.cowym - ,10000,- wpłaty 6.000.- sprzeda Orędownik. Poznań zd 73498
pracą. Znaczek. Frankowskl. Ża- sprzedam. KrZyz3!:6rskI. Głucho· relesz,
RakomewIce, pow. Wol•
bikowo Poznań. Poniatowskiego wo. poczta Czempm. ng 15001/2 sztyn.
zd 72 348
Motory
•
zd 72665
elektfY'C1Jlle, SP aJiIIlQ>we. dynamo.
. Po~ocnik
.
\Viatrak · .
maszyny. akumulatory &1:ac:y;ne.
P anna
kraWIecki moze SIę zgłOSIĆ. do z parcelą ć\obrym stame sprze- komp.letne centrale elelktryczne
starszym wieku. coś!rolwi~k .. go- Qracy ~araz. Fr. Po hl. Wronki - dam sp.owodu Choroby. Neumann. naprawne . buduje nailkorzY6'tnieJ
t6wką. poszukUJe męza rehgIJl)e- Poznanska 26.
n 15825 Opalemca.
zd 72 497 ElektrO'wrua Zaniemy'Śl, p. Środa.
gO od 45 lat. Oferty Orędowmk.
Dom
Gospodarstwo
zd 73526
Poznati zd 73233
_
•
8 .składy !'" tern rzeznictwo. mie- dwa domy p.arterowe. muro!",ane
PrzedsiębIOrstwo
Kawaler
ŚCle zamlemę na ~osP9darstwo. dobrym st;tme~. 7 morg roh. 10 przemY1Slowe na tM'Owineid su,.
po czterdziestce zapozna przy- sprzedam. Zgłoszema pI:§m. Orę- tys. Jutrosm, ~Vodna 10/12. pow. łym dochodem apn;edllJlIl p.rZY'
stoina. kompletna panią zamHo- downik. Poznań ng 15 812.
Rawic~. Informacja: Blochowiak w,placie ca. lO 000 lU!b p.nyj,mę
wOfaniem handlu ..celem ożenku. UT'
Jub'osm, Wodna 10.
zd 72 293 wspóLnika. Oferty Orędownik,
erty Orędowmk. Poznań
on oz
F
- k"
P02inań zd 73 527
zd 73228
rzeznicki w dobrym stanie sprzeryZ]ers I
Wdowa
dam spowodu zwinięcia interesu. zaklad damsko-męski dobrze zaSkład
.Jnn Chundert. Żabikowo. Mickie- prowadzony, dobrym polożeniu - .
.
inteligentna 32. pozna pana IIzla- wicza 3.
zd 71 633 korzystnie Ilprzeda;n. Zgłoszenia ~~J6tilrl'11O
.dro:~eZ1~Yt l ()~
chetnego charakteru ,na stano" •
ll-gent~ra Or~d~wnika, Leszno .
.- pr~wmcJI. ' Hm e a n!ewisku celu matrymonJalnym. GOŚCmleC
KaraSia n 15 517
ll).Ieck..a. prima u,rządzony •. olŁlęo<
Oferty Orędownik. Poznań
koJonjalką. sala urządzeniem pieć
.
cle ? 000. ~f('orty OrOOoWllJiik. ł'00<
zd 73120
polwi, chlewy. _ zabudowania
RzadJ.ta okazja
zna n zd 73530
_
pierwszorzęrlne. o!\,rodem. dwie ski ad delikatesów kolonjalny do-ilr'-------~-....
PrzystOjna
morgi zien~i. dużeJ wiqsce, bez brze prqsperuiacy. centru.m.Inq10MA_'o\TKJ','1,
blon1hnka z mieszkall iem. dobrym kouKUrenCJI (Szamotuisklm) 6 OQO wroclawJa sprzędam: Gozlmlrskl.
I
Ławicy
1000
charakterze. szu,ka meta &tal a 00- wplaty 1.600.-:- reszte 14 letl)le lnowroclaw. MIkołaJa 30.
" ••
••
"_
dom nowyÓ 9 ubikacyjny,. 7:000, Na I hipotekę poszukuię na sada. Ofe.rty
Oredownilk Po- sp łaty sPle~me ~prpeda~ ~Jęzd 73 047
DWlescledzleW1ę6dzleSląt
wylat~ 5.0 I0. dOk~hó.d b7~k mleSI'W Z - krótki okres czasu, place wyso- znań Zld 73. 456
~;r~~~~5 owa, ozn zd 67 ółii
Skład
mórg
pszennej.
inwentarzem.
żninie. Fr~k ows I •. Za I owo", Po- ki procent. Oferty Orędownik - "
.
"
wami. zabudowanie masywne, eznań. Pomatowsklego.
zd/2673 Poznati zd 73476
Rodzlc6w
D
k~().!1Ja1ny, dehlwteoowy, ddYre lektryczność 40000 wpłaty 20
panienki. katoliczki. lat 28. mo'
o m . . ,polożenie. §ródJll1ieście. du/ŻlO to- tys. sprzedam. Nowak. Poznań
Dom
~'.ł
r_p"'~TC!1Z''''
gacej opromienić ognisko domo- cąJew masywne. trzy morgI Zle- waru" 5000 SiPi'Zedam ~O'wodu Kramarska 15.
zd 73 011
3 ubikacyjny chlew ogr6d przy
_~"!,,,,,,, ~_,,:-.n.. •
we ideałami dobra i piękna. pro- mi. ogrodem. bez długu 2000.-:- WYJazdu. Oferty Or~d'Owruk, PoBzosje Lubat1 3.000' Frank9wski.
l U~1JłlUW ISKA
ęi o znajomość. d}'rektor posiada: K~~~~rik~Oi'i Nowak, ia0łr80~ znań zd 73 399
Czterdzieścisześ~
żablkowo.
Poznati, PomatowJacy .25.000 zł., Zgłoszema Orę
K I " lk
mórg pszennej
drenowanej. inskiego 10.
zd 72671
PokiO)"e
dowmk. Poznan zd 73294
Dog'
O o~Ja ' . "
. wentarzem żniwami zabudowa' .
• .
.
I
dobrze prosperuJącą. maglel. mle- Tli
.
bl' k
P
.
w3;naJ~ę utrzymamem •. 3 złote
WdOWUtc
o§1!llo~ygodn!owe i roczne rasowe szkanie Lazarz. powód cho-roba 10eOO:r.:::'y~nr'ty J~o~
l~,!'manka
. D ~m
dZlennl~ •. woda. las. plę.za al!-to- lat 45, z dziećmi wlasny warsztat dunskle tamo sprzeda ~a}etnogć sJ.rzedam. Oferty Orędownik, - POznIifi. Rra~arska 15.
owa,
nowy. «I ubikacYJny, pod dachów- bus mleJficu. OsmańskI Fowldz. pracy szuka żony cośkolwiek .Eo - Gluchowo. per. Komormkl. pow. Poznań zd 73375
ci 73008
k4, m!>rga qgrodu 5.800. Franzd 73 445
tówki.
Oferty brędownik. 1'0' Poznati.
zd 72 99!i
SkI d
_ _ _ _ _z=...:.:::..::.::.:::-_ _ __
k?wskl. .ŻabIkowo, Poznati. pO-II
znań zd 73 475
a _
matowsklego 10.
zd 72670
..
OZfON1U
Auto
sp.oŻywcZ9-galanteryjny kiooki~m, Pośre1łnlctwo majątk6w
' .
"
.
Panna
Ford 27. T. sprzedam lub zamle. mleszkamęm .trzYIJOlf o jOweą1. gaNo\vak, Poznań
Zablkowie
lat ~ got6wki 6.000 wyprawa. nię na moto<).Ykl.
Zgłoszenia nek, w mIeśCle powiat. naJlepszy
,
Qom nowy Jlod dachówką. 3 mor- Dla
szuka 'męza etatoweg'o kolejarza Zwierzchowski tStrzydzew. p. Sla- ~u,nkt storzedam. Oferty WrzeKramarska 15
gi 2!iemi 4.!i00,- Franko:wski. brata
ląb wojskowego. Oferty Oredow· W08zew. powiat Jarocin. n 15 826 (~~~nt':1rafoznańska 22.~.
btelefon 16-89. polecap1 .wielki wyZ!l-blkowq, przy PoznanIu. Po- lat 35, kawalera. posiadajacego mk. Poznań zd 73474
' .
ór (?ospodarstw. dZlerzaw. Informatowskiego 10.
zd 72 668 dobrzę p.rosperująC4 fabtykę poGościniec
Ogrodmctwo
maCJe bezplatne.
zd 73 007
~zukuJ~ zony okolo ~at 28, gotów:~anna
sala. rzeznictwo. dom 1% ubika- W'II1TZY'W1lQ - oW'PCowe. 9 mÓrJ!: w
• ,
" "
MOSlnle
. ka pozadana. s~aCl wyI;lucze~l. lat 33. 2000 I w:yprąwę pozna pa- cyiny 25.000. wp/aty 15.000. przy Bydlro6'7JCZY wydrzierŻawJe. O'bie'
SześćdZiesiąt
dom nowy. dachówka~ 2 pokOJe Oflerty "Orędowmk. Łódz, .. Nle- na. Cel. matrymonJalny. Qfert:y mieście Poznań. Frankowski _ cie 3000 złotych. Oferty C>.redow- m6rg buraczanej. inwentarzem.
kuchnia, chlew, ogróa pól mor- za eżny .
n 15 772 Orędowmk. Poznań zd 73 3,,7
żabikowo. Poniatowskiego
nik. BydJro<;,zcz. Trzeciel!''O Maja żniwami. welbowane zabudowagi 3.500,- Frankowski, Zabikowo
K
l
zd 72672'
20.
n 15991 nie blisko Poznania 20000,Poniatowskiego.
Ż"d 72667
Kupiec
. .a~a ~r
O
d
wp l aty 10000,- Nowak. Poznań.
lat 26, niebiedny, energiczn:/'. po- lat 25. wzem SIę :Wl~ksze gospoGospodarstwo
sa y
Kramarska 15.
zd 73 006
Dom
zna pania obeznana handlem bla- darstwo. dqm. pOSIadam 18000.- prywatne 30 buracz n j 2 konie ,z pareela,cii
II piętrowy składem. centrum watnym wspólniczk!li cel ożenek. Fecz I>.ow~~~aiNferty Orędownik 5 bydła h 500 _ wt!ali 6500 _ 1. mai.
Dwadzieściadwie
Wrze§ni tanio _s])rzedam 11 ..00.0. Oferty ~od .. Wspó ny interes" oznan z
Rzymala, \Vrześnia. Miloslawska
Lw6wek,
morgi żytniej, zabudowanie mawpłaty 6.000.- Netter, Wrzesma OrędownIk. Łódź.
n 15 777
K
l
2.
zd 72621 P()W. N.OWY 'IIomyśl
Tenmi'ny sywne, prywatne. bez cieżarów.
Rynek 8.
zd 72620
awa er
&Plrzedaż:v ka.ild:v ponied~iaek w N4500.- wpłaty 3000 sprzedam.
Dwaj
24. posię.daiący Itamie~ice 25 090
Zabudowania
kasie maieLn. Lw6wek. 2. mai.
owak. Poznań. Kramarska Hi.
-n
"
poszuku)() panny posagIem wspol·
'
Dł
i
zdg 73 005
G nleZ
.0 . .
fa~h{}wcy 32-;-34. '~a stalej pos'!I- nego dobra. cel matrymonialny. 4 morgi ogrodowej ziemi okolica
ug e Stare,
o<\m no,\",y. rodzaj WIlIJ. d~a dZle POlSzu\{.uJa t0'!Varzys.zek ;;y.c:a Oferty Orędownik. Poznań
G·niezna. spowodu wyjazdu ko- p<l'w. Leszno. Term.,i.nv ""przedaży.
OśmnaścI' e
mIeszkama. ogród, centrum mla- z Jl:ot6wka. Gdyma I Poste R ~ zd 73116
rzystnie sprzeda Klos. Gniezno k d - l
3
sta 1.000 Klos. Gniezno, Lecha 4. &tante 404763
n 15603
Lecha 4.
n 1563:! a.z ą sr():Bei;;d~~'::'
maj. mórg pszel).nej, żytniej. żniwami,
•
n 15 631
..
I ! n D . " " .... _
100
'
zabudowame masywne, prywatne
Samotna
•• ~ .... n""";"'" 7. ..:
oow. SMmotuly. St>rzedaż w fol- 3500.- wplaty 1700.- sPl'zedam
.Do:ąa.
56, z egzystencią I!0zna .pana
mor\l'0~e, 20 laki. sprzedam 18000 warku p'i~rwoozew{}. kalbdy czwar Nowak, Poznati. Kramarska 15.
Sprzedam
zamlemę na dom. wydzierżawię tek. 4. maiL'
•
zd 73004
•
nowy. 5 uqIkacYJ. ogrodem - kt6ry ma włąsne mleszkame przy OstrOWIe sprzedam. Zglosze· cel ~atrymom,alny. O!.erty Orę- tanio maszynę do robienia da- 4.000,- Drab. Wronki. PoznańuClny,
,
300'
nia Ostr6w Wlkp .• skrytka pocz- dowruk Poznan zd 73 0,,5
chówki, formę do dren studniar- ska. . Znaczek.
zd 73 197 oow Śrem. Terminy eorzed8ŻY
morg
towa 57. pod S.
n 15836
skich. Smiały, Pabhnice. Wie.ipiatak w maj Dabrowa. 5. mai. Ibl!(Z bud,Ynlk6w, ziemia żY'tnia. czeInteligentna
ska 11.
n 15997
Gościniec
PO''!V'. Śr~rn. TenmJi:n~ S'Dra;~daż:v IŚCI?WO zaleskma Illad Jeziorem
Dom
samotna wdowa wlasnem mieszsprzedam spiesznie tanio spowo- kazd:v Pląłek na mleJ€CU, Sz.c~e· lPan.stwowem. którego rY'lloMsotwo
blasyw przy rynku 5 ubikacyj, kaniem szuka starszego , pana e·
Eucalyptus
du wyjazdu, duża gospodarska ltółowv-ch inf().rmacy'; u'dziela
IdO zad,zierZawienia okolo 1 k[m
leWY i podwórze 4000 złotych. mery ta, cel matrymonialny. - ładne rośliny na sp rzedaż. Zgierz. wieś, nadaje stelmachowi
koBiuro Parcelacyjne
~d mi,!l§ta. woi!!'w. PO'znańskie.
indler, KrotoSZyn, Pia sto wska Oferty Orędownik . Poznań
ul. Sienkiewicza fi7. Nowak.
wala. Oferty OrQdownik, Poznań Poznan'. ~Iac WoJ'n~"~l'
11.
en,a "0.- za m01'ge do SlPrze·
ztl 72 !:I57
zd 71 G39
n 15 778
d 73 Ol 1
v
VO c _
dama. Jaa-C'Zewski, Poznań. Bu.
z
u ,
Pll: 61(\5 /6·31.85/5
ikowska 15.
&d 73 391
Dom
przy rynku 8 ubikacyj
sklad dochód roczny 840.- 5000
Place
Mindler, .Krotoszyn. Piastowska
1& minut })rzystanek 5. 8, 14. _ 12.
zd 72959
przy Kwiecistej. Wiadomość:
Dom
tntoniewski, Łódt Hrab~015~~12 uJbiJkacie, ohlewilk, dwhe morgi
.
sp.rzeda zaraz wlaści.ciel. 1200. -.
Dom
Dudelk. P ,iaskow'O przy looie. §za·
llIg 1" 980
garate. dwa samochody ~~"y_ motuły.
.
.
,
".VV'~
czal mahmleście.pow. zara?, aprzeO
d
dllDL z.głoszema AgenCJa K u - S a IY
rjera Pozn., Krotoszyn.
z parcelacJ'i Dóbr Góra i Parzo>'<
z d 72 .746
czew. bardzo dogodne warunki
kupna. dłu~oletnie spłaty. bardw
Dom
dobre ziemie i ląki częściowp z
nary nowe ubikacje przemysłowe obsiewami i zabudowaniami mieszkaniem w śródmieściu sprze- sz~ola. kośGiól w miejscu. sprzedam zaraz !!:Qtówka 35 000. Ofer- daje:
Biuro sprzerlazy parcel
tr OTp.dowmk, Poznań zd 73585
maj. Góra. powiat jarociński woj. _Poznatiskie.... stacja Góra.
Dom
p 57:11-30.81
_ _ _ _ _ _ _ _ _. ._
noWT, mieście powiatowem•• iedem mieszkati dwupokojowych
2.
PIENIĄDZ
komfortem 29.000 amortyzacja. Dom Zleceń, Poznań, Pocztowa
nr. 15.
zd 73470
Z braku kaplt lu
.
a .
Dom oka~nie
p!>szukUJę pomocy do ~reahzowama wynalazku XX WIeku. Ofer~rzedam '< powodu WYJazdu za- ty eksp. Orędownika. Pabianice.
raz 6 POkOL z ogrodem. cena - Garncarska.
n 15 998
4600 z1. Zgłoszenia do Agentury
Kuriera. Pleszew 99.
Uczciwego
ng 15986fT
61nł
Sp
ka
Dom
do wytwarzania pewnej tkaniny
t
aj
dysponUjącego tysiacem zJotych
pi tro
17~00 wy..:. P~~a{a1fO'" t:y~łę~~ poszukUJ!l. fachowoś~
wyucz~. dochód 2.500,- ~łoch, Poznd. Z.&:Joszerua Or ę Qowl11 k , Łódź. Aleje Marcinkowsk~go 15.
"Kabul - ArtlstlqUe .
n 15 774
zd 72629
_
.,.
PoszukuJę spolnikow
Dom
do b,u'dzo do!Jl'ego interesu z go·
p~trowy
składem
wolny od t6wką cd 2000 do 5000 z{ Zglg.
atemjlli. 'ogrodem, cena 17.000 zł. szenia Ostr6w W·lkp., Skrytka
Bloch, Poznań, Aleie Marcin- poczotwa 57.
n 15832
kowskiego 15.
zd 72810
Wsp6lnlka
~me~
ha'Tldlowca' do fabrykacji radjo.
noWT, pok6J kuchma, Qgród pól oolhiom,uków pOSZukuje SlPecWimąrgl. <lena 2.500,- ]franko~- sta, k<Jm8truiktor. or.ga'Tlizator. WyBki, żablkowo, Poznati, Poma- magllJny ud . I ~ .. 10 000 Of t
!owskiego 10.
zd 72669
Zla, vu
•
er Y
Orędownik. P~nati !/ld 73 392
Dom
Drobne
rze1Jnict wel!l w Lesznie
"prZY kwoty poo zastaw w dom wypogló~eJ ulICY na sprzed~. Zglo- życzę, przyjme pracę. Propozycje
slerua ag,!lntur.a OrędOWnIka - upraszam Oredownik. Poznart
Leszno, KaraSIa 17.
n 15573
zd 73410

-.1. DOMY - PARCELII.
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t5985
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bRĘDOWNlX, poniedziałeJi,

Stron" H
Pi~ódziesiąt

mórg. pszennej. iny.'entarzem. żnjwamI. zabudowame masywne blIsko miasta 10 ~OO.;:;- wp/aty 4 500
Nowak, Poznano .n..ramarska 15.
zd 73 003

~~rg

'ć
' "
CZ t er d zle~clszes.

.dr~nowaneJ:

bur~?1andeJ: kolonjalką,

zruw:aml .. mwentatzcm.

za)U

Gościniec

I

I

Samouczek rachunkowy
ł geometrji
Sitowskiego. 1000 !Zadań
roz-

sala urządzeniem, 0- wiązanych. Łat\ya nauką. bez
dwie morgi ziemi trzy- pomocy nauczycIela. UllIwers.
dzieś<;i ·~ie~ięcznie. objęcie 309. ~~~~n~k80 diła kW~'!~on~a,:~g~
K~~~;r~t~lęi5 Nowak, ia.°fr~ró na PKO 30i:354 z posylką 5.10.
.
Za zaliczeniem pocztowem 5.80.
Pl'e'l-aml'a
K.sięgarnia. Mikulskiego. 9 IS,a t 0 1 38
'Do
WIce, MarJacka 2. Pg 4 21-1,
\V pelnym biegu s,Powodu staro:sci do wydzierżawIenia od zaraz
Adres wskaże Oredownik
zd 73155

o grodem

:~~~y tó3~~~z~~~·i~~~m?~~~;;k

Poznali, Kramarska 15.
zd 73 002

Gospodarstwo

60
. m Ó rg. za b.uuowallla. mąsy~ne.
lIlwentarzaml. rak ~llemlecklCh.
12.500 sprzeda RataJczak, Poznali, Skarbowa 18.
zd 73 298
.1

Poszukuję

dzierżawy m~yna ew:entualnie gospodarstwem, ,prlUlID.lal do 500 ctr.
prosper~jący. dol>rej okOliCY PwarWllkI. Oferty Oredowmlk., oed 7~ 529

•

dnia. 3 Ińerpnla; 1936 -

Numer

m

s

Niep~a,łuAes2

spr~~.~ci~ć oa~:;~~I!ja' o~tó;il:;f~
czy l.~
h . t
Dro er'a
i{~~~I~rs~ttY:f.o~:I~ ~dgóJa J6,
, zd 73 "06

wysmarować lóżka,

I

Dziś

'eszcze
mate~ace plynem .. Plusk~a". Pluskwy na zawsze wygmą. Drogeda Kucl.larskiego. P~dn~~205
P~0.:::d.!!g~ó:..:rn~a:::..-:6::._ _ _ _ _.=..:_~~

Ondulację

trwałą, półrocl'lną gwarancją wykonu..ie najn~wszym syst~em parowym Mistrz fryzjerSIki StruniI
U baniak _ Jarocin Pade'
s 3JW . rgO
ni 15978
r:.:e:..w::.,:::5.::-.:.;te::!:..::.:.
k
_ _ _ _ _:--=___

R. Barcikowski S. A.
ng 13

Poznań

351~

Panna

25, lub kawaler 30 Jat.
od
Oferty z poNieczystości
przy wo1nem ...
K.U.P.N.A
.....
cery. piell'i. pryszcze, usuwa ora~ b) Inni
Piekarni
Orędownika,
Po<
udelikatllla
niezrównany.
mÓJ
W dzierżawę poszukuję. miejsco· udziela porad. Dyskrecja. Łódź. krem kwiatowy", DrogerJa KuDlużyce sosnowe
wość obojętna.
Opis piekarni.
•1
Żeromskiego
54.
telefon
132-36.
charskiego
Poznań,
Podgórna
6.
większe iIogci kupię. Oferty Ku- mipszkania i warunki
do Orę
Buc1ialterka
N a reprez~D.a
t c·ę
'_z~d~7~3~2~14~______ przystojna
n 150~4 _______________
przyjmie posadę księl.
rjer Poznllliski zdg 73 187/8
downika, Poznań zd 73 126
gowej. sekretarki lub inna pracę salonu - pąszukU1t: mteh~entB.
biurową. Oferty Orędownik. Łódź pana pamą
600 ,-__ woznego.
Gospodarstw
pod
Pracowita"
n 15 781 mkasenta 300,- 0 f er., Orędo_
dzierżaw każdej wielkości spiesz...
nik. :Ę'oznań zd 73 479
nie poszukuję. opis. warunki naCzeladnik
deslać Pośrednictwo
majntków
Nowak, PoznaJ1, Kramarska 15.
kowalski, egzaminowany podku- Do
,.....
.
zd 73 012
wacz ze wsi szuka pracy zaraz
pracy akwayc.Y]D"'J
.
. 1740 K" mieście lub wsi. Oferty Urędow- w asekuracii poszukUJemy ustOol
Lw6w - 12.03 K. Gluck: O~- W:tedert. tPipo~eś~ '1 al rlde
• p :- nik. Poznań zd 72623
sunkowanych młodych ludzi. Po
GospOdarstwo
,
okresie próbnym możliwość o~
OGÓLNOPOLSKIE IeuSlZ i Eurydy.ka (M. Olszewska) nU!SWllS. I ni u owe ra a.
kupie.... około 20 mórg c10hrej zie14
I
t
~"
G
il
'na
8Pom
ReCl'tal
f{),rt..
Pomocnlik
mania stałego wynagrodzerua ł
mi. Z gloszenia Ostrów v.'UcP. 'P Y a:
.dV.. o ZI
. W
18.00 KOUll!swust. Ml1Zy·ka roz_
b
ch wysokieJ' prowizji Uferty lub
Skrytka pocztowa 57.
n 15837
Poniedziałek. 3 sierpnia. Y1~' ~~~~~~~e'r!n:~.33c~,:.fld~~~- rywkQwa. Berlin. Koncert ro~- ogrodn.ICZY, o ezn~~eni:s~tej: zgłoszenia do Adr3atyckie~o Toó
6.30 audycje noranne: 11.57 Sy- śCli sportowe lokal.ne; 22.35 rec,- ~ytfk07Y' 18,411 Budapeszt. Recl- ~f~nni:kżed~i Eosadę. 'ofertYI!rr.zy~wa .u~ezpi~czeńlloznań"
Małe
O f
. Ostr6w Wlkp skrytka pocztowa
eJe
arcm -ow86gełoo •
gospodarstwo kupie. Oferty Ore- l!'nał czasu: 12.13 dC?;ienni'k polud- tal ŚlPiewaozy A. Kohman'a (12: a19 ~6 p
niowy: 12,23 kwintet Wó~ ława WaJ'lSzawy)
kle'" _ r~~:~etkar eOf~en'ba~h:- 57.
.,
n 15835
zdg 73
I
,
downik. Poznań zd 73341
Wil'kos.za: 15.30 wiad'omości lZ'0Katowice _ 12.03 e'hwi,lka SlTlo- 19,30 RYl!a Pieśni fińskie. 19.50
Rolnik
Odsprzedawc6w
spodarcze: 15.45 .. O paiaiku. który lecma: 12.10 w,iadomości biej;ace: Sztokholm. Koncert rozrywkowy.
.
d
. k
. t
staly zarobelll
12. Dv
z gol.odu zjadl wlaSilla sieć" - ~oo- 13.15 .mu.zv·ka lekka i taneczna Bilversum I. ..l;:'otepienie Fau- starszym wieku poszuOkfuJetyP060a : na swo~ęa spzio:;~aJ.~.aZgloszenia os()O
wiadame dla dzieci sta,l'SzYCh z 'ł) 1413
. , . Irl sta" - svmf Berhoza.
parobka od zaraz.
er
rę w:y Z k! d C h '
Łórtl
P{)2ln:l;nia: 16.00 .. Szlem w p'iosen - ,.p y·ty:
. . wiiLdomoscl <got~ " o:
2000 Ang('a (Na t Prol!r) Me. downik, Poznań zd 73346
blste a a y
emICzne, 15 76
Sklep
,kach" - lekka audycia mUZYCol' we: 15.30 lek.cJa J~7.ykalP80110,kleS_o. I d" filmow1
\\'iedeń \Ve6ole
Traugutta 9.
zd
. .. er- o Je.· . e.
.
'
. 2 0'5
G'
.
L
SI t 1800 sk,r.z:vnlka ogo6Una:
2 pokoje i kuchni >t zdatne na każ
k
Wy -ooanlu
~ve
HM' ce' za tamia" _ sl'uch~wi6,ko Gu- austrJackle melodle lu·d{)we. O,
aJo_~:I - strzelec
•
•
Inkasent
dy interes do wynaj(:cia. 'Yiadolekkie i miedzvnarolo- 61tlrwa ],{orcimka w wylk czlon- Pralla Konrert r-opularny. 20.10 szuka posady, dobreml śWlad~ct- I kbr t hn'k
. d'
500.--.
mość: Zgierz, ul. 1 Maja 8.
Ó
pruo
..
~:Y!I·ee!~~pPI·
~aetnkkal:'prze;
ków
a
ona
tOlrSlkioll'o
zcs[){}lu
Ka
t.)Be.rlin.
.:'
'Ve6ole
kU!lIloszki.
z
wami,
2-let.
praktyka.
leśna
d!!,I~II.e
e
o
1:<:'
{, ~~~:J~l~łą pon 15775
te
n,,","
~~ , . V~
k"
T b W IObra7Jlli' 2230 'Yllldsoru - opera kom. NICO' ny w swym zawodZIe, tępICIe 10 OO go OWi 1 0. Z ..
fil
. J
Grabonia (tra:hka). ;;l'i'd~nigście~.;grto;e 100kal~c: ._ laiego{). 20.30 Wieża Ei!fla ..K<on- klusownikó"!'. c~ętnie prz~jmie sŚaddę. Elektrowllla amidY73'5~
ński
(solo fo.r- 22.35 recita l śpiewaozv Ant. K~h- cert ,!vmfonicznv 20,~~ MedJolan. posadę. gdZIe d~zo kłusowlllków. ::.'r:.;o=a:.;.~_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
enki. Bot m3Jna (z Warsz~wv)
.. KaUa tancerka. operetka Oferty Orędowmk, Poznań
Docho'd
_a"9'Ilwl!an~aJ[ll.mlJ (ze Lwo. .
Gilb ert a. Rzym. Recital f{)rt .
zd 72572
w gromadlIie":
Kraków - 12.03 po~mat (lp!y- 20.45 Radio Paris. Koncert symf
uboczny sialy IPTZY s:PrzeP..ażT zoa..
"",t'I)~"' n,,,,' wu~ra WY" - po- tJ'): 14.30 koncert pomularny mu- z V ic hy poi! dyr. Th. Beechama
Piekarz
djoodbiormków z faJbrylkJ, po O!!"
koocert pooularny z"ld francu&kiej (ply~y); 18.00 fe- z U'ilz. G. P ·iatigoo r.>lkip':w (w,iolon- saJlIlodzielny, zdolnY.'l>iCCQlWy i oia- naoh f.aJbrYC2lnych. EwentualmJie
FiJ.harm. 'Val'S7..: lieton: .. Nad IPobkiem mor;e~ czela). 20.50 Praga. Utwo.ry kll- stoWY, maszYll1ow,o I rccmue, p,ra- wYJIąOOnOSć. Dferty OxędOWlll!i:k..
yl·~"UV'-'lJ •.~.: 17.50 .. l(,rólews,ka czy.taimy Conrada": 18-16 _ E~:o meralne Beethovena.
A:nl!l~a cowal ,n a ŚląSku ~ IV kr.akowsklID, Poznań 00 7~ 393
POI!. WVI!/. R. Wa- PLn,za śpiewa .. «plyt)·): 18.30 Wla- (Reg. Pro!'r.) _Koncert radJoori! szuka pracy gdZiekolWIek. OferO b
18,50 pogadanka d,omosci z dnia... 22.30 ]')kaln.e
21,00 Wledel1. KOllcert Cl~op:: ty .. Piekarz" Orędownik, Łódź
so a
.. Gaweda Ż'olnier- wiadomości s'!}ort{)'we: 22.35 reC!l- nowskl: Bruksela franc. Wielk I
zd,g 73531
st3l'S1'la samotna I-otrzebna dUI
:kwt;;f!t :~~k~;k~~~ tal śpiew Amt. Kohman'a (z War- koncert z K aSY!la IV Knodke.
przedsiebiorstwa
g~t6wką od
Dzierżawy
. &l!awv).
KOllcnhal!a . R ect·tal SkrZy,pc.oWY' 1 [
WOLNE POSADY
tys. Warunki ustnIe. Zgł~
20.00 fI'letl'
i PIO.
Muzvka
27.
nia Orędownik Poznań zd 'l35&ll
gospodarstwa okol o 60 mórg pow OP
wyk. :Janiny
GodlewsJi:iei
Lódt - 11.00 po]-mlnlO'wy
korL- Budapeszt
Poste Parisien.
Recital CVllalllS,ka
skrzYnc~'
szukuje były urzednik g06{.od. i Andl'lzeja BOlluckiello: 20.30 P;)- ce.rt D t ... G.rl.v IV takt 2w~' lca D'I- wv J Th:bau (la (tr. z Knockel
Stalą
Towarzystwo
Kaczmarek.
Rąbczyn. powiat gadanlka: 20.45 dziennik wieczor- ry .m:klnn ... " (płyty): 1 .06 poga- 21',05 Bukareszt. Recital sDie-wa
.
.
h _'lO
:rud'
d t
._
Ostrów \Vlkp.
zd 68 553 llY: 20.55 ooll!lidanfka a ktualnR: danka dJa ~ohotnitó\V o. t. "Hy- czy ?140 \\'iedcil Konccrt !'Oz' samodZIelną pracę otrzyma osoba .a'{~.wowe I?OSi ~Je ~e _~ ~'W\I
'
koW!'
21.00
koncert
w
wyk.
orko
P
R.
<riclJa
'PITac:v.
a
~rona
pąńs~wa":
n~·
,
~k~,\:y.
21.45
.Bukareszt.
Muzv·
posiac)ajac!l
1000
z~.
Oferty.
OręŁCleLky.'
ml~s
t
ae
d
~OJew0sfk:'cl::
CeramI
pod dYl'. M ieozyslawa M](~,rzeiew- 15_27 /i6dZlkle w.JIa-d{)moścI g'wl'tlo-ka lekka.
dOWlll!':' Łodz. pod .. PensJa I PJ.0- ó"'" legO: Orz~ ai> b'SICY,
1U!l..
(kafl e, majolika. zdUlistwoJ. zdol- sk.iego z udzialem .Tadwig,i Ra.l- wc: 18.00 feliet<1"l z K-rakolwa:
22.05 AnlCHa (Nat. Pron.) Kon centy.
n 15 173 .ę,r~d'1tów. 28 er Y !li Jzdlll~~. 523
nemu, przedsiębiorczemu wydzier- wanówlll' (śoiew) i Janus.za Wa r - 18.16 O "'f'Zvstklf>m.pootr06zku: - cert rad.ioork. 22.15 OsI!). Muzl'k~
,,::.,:u=IlIS=I:.:e:,::g;.:o--==._ _ _ _--'_ __
żawię fabryczkę dogOdnych wa- neckie.lZ'o (recytacje). W orOl!'r~- 18.20 Orkie;s(.ra DąJOZ Bela ('DI:v- bmcralna
Sztokholm . .Muzyka
Rządca
F
'
rllnk,wh. So~nowiec. ul. 3 Maja mie ubwon Ludrun~ra Rol!'ow- tyl: 22 35rec:tal §!o'!(YW. Amt. Koh- lekka. 22.20 BudaJleszt. KCllce~t rolny, samodzielny. potrzebny od
. ryZ)~r
..
15... Ujejsce".
zd 70 195 skiello: 22.00 t.ransmis.ie i wiado- hana (oz 'Vars213:wy).
orko v.ois.kowei.
22.31) AngliII zaraz. kawaler, ś~'iadectwa. tylI.o damSlko.,rp.~ln, f,ry21Jedl'b...... ?~ełM
mo~ci z XI Olimiad:v w Be.rl,inie:
(ReI!. Prol!r.) MuzY'k a taneczna długą letnie. J. Werner, IJ?aJ. Rę- potrzebn.t zaraz, pooa. a "'L~~.,-1)Rzeźnicką
22.35 recital śpiewaczy AntollliBlI'o
Wtorek. "sierunia.
22.40 Rzym. Muzy,ka taneCZ'Il3 kqraJ. poczta Moszczelllca kolo tq;ymallLep1 .. Zg~oszea:-Ia waJ'UlU.lS.afiUI) na własny rachunek kto Koh.mana
Warszawa _ 1.2.03 .. Poimiw- 22.45 Berlin. Koncert nocnv
PIOtrkowa Tryb.
n 15 776 mI OzekonSlkt. Gosty-n. zd 73524
odda? Oferty szczególowemi waWto-'-. 4 SI·c-ru·a.
.
'-I
t
I
23.15 Radio Paris. Muzyka ta ·
I d
runkami do Oręclownika, Poznań.
...,..
ne rob~tv i pQŻmwne '" 'Opo y l'0 - neczna. 23.20 Budapesz~. Muzyka
Poszuku)'ę
M O szy
nika" - r)(H!aiJanka: 18.00 "Sa[ll~Z ...
6_30 a'u-dycje noranne: - 11.57 ,,,ar _ aktorem" _ opowiarhn,je taneczlla. 23.45 Wiedeń Muzycz· stalych dostawców jaj. Zglosze- lacharz od zaraz pD-trzelmy. glvzd 72217
i'y~nal
czasu: 12.13 d,ziennik pod"
I 1810 Ż . ka \\·ieolpoń;>ka .
nia Orędownik, Łódź, pod .. Jaja" szenia K. Rychter, BU'Ci'Il.
Gościnioo
ł UJ d UlOWY:
dla ZleCJ staJ'lS,zyc
1:
.
..
,(,H.'
1.00
Berlin.
Koncert
nocny.
n
liJ~
~182
ng
15977
.
12 .23 k-oocert w wy k.)- kuHurallle
Molicy": 2230 wi,1dor~eźnictwo
koloni alka w dużej naniu O"ki~trv Kame.ralnej ood mości &P01"towe lokalne: 23.66 muS k
k h rki
wsi kościelnej z powodu śmierci dYl'.
Alberta
KaLza
(z
Wilna):
'yka
taneCZ.lla
(pl'.·tw.).
Da wtorek:
Potrzebny
zu am . :UC a zaraz do wydzierżawienia. Zg!o- 15 30 . d
_.
I
u
.' .T
•
l
d
'k
d
k
.
('
.
d
t
do
dworu
na
W1e~.
.
Wla '~mo():SCt 1l0"'POI arcze: 17.00 Parls P. T. T. Koncert cze a III
o ~Zlll ~wla ec wo znaJ'omość gotowania Wymagana
pieczenie
~ia Orędownik, Poznań
15.45 brwnlSilIli"ja z XI OlhlJ1lpinrly
Toruń - 12.0.3 "kr.zvJlka rol'ni- orkiestrowy. Budaneszt. ~fuzvk3. podkuw!lcza kom). ZgIerz. Berka chleba c.hów drobiu' Zgłoszenia
zd 71445
w Berli'rue: biell na 100 metrów cza: 14.38 .. Melorlja za mel~di<l" salonowa. _ 17.05 Ryga
Recital Joselewlcza 61.
n 15 988 M. LeitKęberowa, B-orzYkowo _
Dań Cfiill'aJI) z ud'l'lialem R':lllislawv (alv,ty): 18.00 .. PoJoS'kie S?Jkolnic- fOl·t. 17.la Brno. K oncert orko
Zd Olnych
[lowiat Września.
d 2615
Gościńca
WaI3isiewa-czówny: 16.05 slkrZYlllka
'na Ma7JUl"ach Prusk:ch"
manc1~lini",tów Praga. Koncert d.
.
dominjalnego, albo wsi ko1iciel- P. K. O.: 16.20 .. K\\'i·atl' .w ID'U- ~!!:: 18.10 rerenaodY ('plyt:v): ~8.!5 dur Mozarta. 17-20 " ' iedcJi. Kon- do pracy w haJ)dlu, gwa~ancJa
Potrzebny
npj poszukuje kuchmistrz
pozyce". Wy·kOllaWCY:
- mości
oo.c:ada·nka
a'ktualna: 2'.!.30, w'lado- ce.~t s 0·1 ',s·t6,\·.
na.
wskaze.
Polgospodarz prowadzenl'a
trzebie mog.,f,t pracować. Oferty ,opran.
J. Ska·w.ińslki,T. - Ilmc.ka
flet. K.
S,Dortowe.
k towar.
P
l Łód-~atru,dlll
'I
tt s"motny
n
Orędownik, roznań zd 71412
Meverho'lld - fOr't (·z Kl'ako'W'UI:
~ J S· 1 ' .
18 ..00 Mo.skw,a (WOSPS.,) .. :rtu- ~. I
rzemys,
z.
r~uf5u76~ 15 ha gospodarstwa dysl?ozycją.
16.45 .. He!Lm·run Jam Ta·rnow1"ki i . Lwóv:v - 12 O.,
.
Ilbe ~us . .,lan I L udml/a '. opera Gbn'kl " 'szelka robota. Zgłoszema refeŚniadalni
bHwa pod OIbeor'tYIll€IIII" - Cl'dczvt FI,nlaml!:lJa ('!llyt:v): 14.30 .. PIp' (fl:a~m.): Berlin. Barwne r.o.zmaiCzeladnik
rencial}li_,ł,ukomska, Biskupl!,e.
albo lokalu odpowiedniego dzicr- z Krak'Gwa:17 00 koncert z P=TI. czarneJ kawJe (pb·ty).: 18.0.0
Sil· tOSCi. 18.11!. BratJsława._ Ą,r.Je ope- kowalsko _ ślusarski potrzebny od Poznanskle.
zd 72607
żawy
poszukuje Poznaniu albo O!Z1rodu Zo~lol1:.icznBl:'O w w,kona- va. r~rUJm: 18.05 ooowla:da!i.le dl,! rowe 18.10 Pralta. Ple"m I duety zaraz. StrażyfIski, Poznań, NaraPOSZUkU)'Q
zd 73 038
mieście powiatowem kuchmistrz. niu Onkie.sbry Symfonucznei pod d.zlecl: .. Cuc].ow,n, krv~z,a/ .,, 18~10 Sch·umnllna. - 18.30 Buda.\le~7.~. mowicka 8.
Oferty Or~downik. Poznań
dyr. Wilk tora Boch'W'alda (z Pr,- mUJzYka le'klka. z P,l,yt. 18.2a .. ~e Kon rcrt nr·k. bu,rla1lf'oSoZtellsklel .
,
s,pecjalilSlty do fabrY'kacji . octu.
zd 71411
Zflania): 17.40 l>ransmisja z XI Lwowa l?od K Ielce.. WVll/_ JanulSz AnaUa r~al. Prol!r.) Muzyka
FrYZjerka
starszej, pi el'wswl'zedn ej SI,lY, 7J
OliJmlJljadl' w Beot"l,ilTlie - b.:ell na Żulaw;;'kl: 22.30 wl3:d~mOOCl EIPO.·- lekb.
dzielna od sierpnia potrzebna
dlugoletnią poraJi:tY'ką. ŻYCIorys,
Sklad
800 metrów (fi<nall z U1d.zialem tow.e 1,0kaLne.
19.05 R"aH K~ncert z DPla~y pensja. utrzymanie. Witkowski. referencje Orędownilk, Po~nań
Katowice -12.03 życi!' ku,1u- RV6kie..i 19.t;; Bukareszt.
uetv Gdynia, Mireckiego 2.
n 15602
zd 73528
spichrz, mieszkanie. przy rynku Kucha't'IS·kriell'o: 17.50 .. Chwilka bo19.30 AllaHa (Nat. :....:~.=.::.:..-=~==::..;,,--'_.....:..'-=.:......_ _ _ _ _ _ _.....:.._ _ _ _ _ _ __
na interes zbożowy. wymianę mą taniki w1 rowie lDr.zy,drożn:vrrn" - ral<ne ślalSka: 12.40 wia'domogci wokaLne. ki wydzierżawię. 2;.głoszenia Ja- 0().!Z1ao(]3Jn Im (oz P'aznania): 18.60.0 0 - bieżace: 13.15 .. Ze św.ia(a opery" Pro.!?r) Mu vka lekka. 19.30 Ber!!'adanlka aktualna: 19.00 re·C),tal (plvty): 14.13 wiadOll1l.Ości c:iel.(l!)- lin. P:e1'Ini HUllona Wolfa 19.45
sińska. Obrzycko (:5zamotuły).
f,ortepianowl' RYsząll'da Wemera: we: 15.30 .. Kukiel'ki ślaskie )la Bukareszt. Reci·tal s·kl'zy,pcow:v.
n 15828
20..00 Anl!lia (Re!!. p.ro!?'r.) Mu19.30 W\113!d·y)Slaw Zpole(t<;ki: .. Ja- od'lYuście" audycja dla dzieci: 18.00
nek" - ~p·era w 2-<ch !liktach w f eLie-ton 6oortowo-tllr.vstYC2n:V: - zyka ta'necLna. \\' ieden. We,<ole
Poszukuję
w:vłk=ami'u
O"kie&try
S:vmfonicz18.10
..
Maly
iubilem;,z"
koncert
obrazki
_ Budapeszt.
interesu wymiany zboża lub nej P. R. i r~óró"Y llCl'd. d VII'. M le- nies,p~dzia,nek: 22.30 wiadom()śoi Koncert SDortowe
kameralllY z udz E .
~dzie można założyć ewtl. przy
cZY'slawa
M:ICl1Ze.lewekIP!!'o
.
'"
~or
tol\'e
lokalne.
Dohna:Tlviegoo.
20.10
Oslo.
KlOncert
mteresie <,kolonjalnym.
Oferty
pnzerwie okolo rodz. 20.20 dZlen·
orkief'trowv. Koeniasw. }\{uz:v,ka
Oredowni - .Poznań zd 72 782
nik wiecz·ot"nv i PlOlladnnb 3'ktuKraków - 12.03 .. POIŹIn iwne "0- luuowa . 20.20 Berlin. Mu<o"ka wiea1na: 21.40 .. OzelZ'o slPo.dlZiewamy !>otl' i pożni,wne kliopotv rolin,ika" czorna 20.30 Paris p_ T. T. 'WiePiekarnia
się od mlodeg,o poko·lenia". 'Wy- oo,goa'danlka: 14.30 mU'zl'ka ooel'O'IVa r,6r muzyki rOlSY.iski~i. 20.45 Medo wydzierżawuenia. obj~cie 850 wi·a·d Iiteracki:22.00 transm:.;;.ia i (plyty): 15.30 1{).Jmlne w,iadomo~ci diolan ... La motte rl.i Zoral:m.a "
zł. Adres wskaże Orędownik. Po- wiado.rrlO'ści z XI OlimlP.ia-dy w l!'oopod·arcoze: 18.00 .sikl1ZYllka d'la _ opera Montemezziegl()
Radio
znań zd 73 521
Berlimie: 2235 muzyka tameczna d.zil'ri; 18.10 wia.domości z dnia .. Paris. Rnd.iorewia.
18.15 .. Ozy wiecie, że ..... ; 22.30
C 'echoc'nlka (~l"Ze' To~uń)
l'
~
u
,
.
21.00 Brnklsela flam. Wys1:I'TI
z l
Piekarnię
lokalne wiwdoaności &ll{)q"wwe.
ze€P Coml"1dian Hn.nmanist6. 21 20
wieś kościelna. blisko Poznania
Lódź
11.00
polud,niowy
konBrnó.
Solo Ila klawel':vnie. Luspowodu choroby oddzierżawię.
KRAJOWE
cert P. t ... Coś (lla ka.iJdello ... - ksembura. Recital fort. 21.30 BuOferty Orędownik , Poznań
olYty:
12.03
K.
FriedilIlan.
Ra'PoodaJleszt.
Muzylka CYllali.ska. Anzd 73123
Poniedziałek. 3 sierJlnia
ilia słowiańska w w"konalJliu or- lilia (Rp!!. Pr~QT l. ~f uH,k a tai
kiesLry E;l'moLniczne
pMI dvr. npozna 21.50 Anglia (:\'31. Pro!lll'.l
Warszawa 12.03 s,krzynb We
Rzeźnictwo
i S'-'IIl a'll'n a (,poly'ty): 15.27 /ód'7Jkie Muzyka nn.!?ielska.
w Lesznie przy glównej ulicy do 'rolnicza: 22.30 wiadomości fYpor- wi·ail omośd !!'ieJ.dowe: 18.00 roz22.00. StoekllOlm. MlI,zyka lpok.
wydzierżawienia.
Zgłoszenia
a- towe I{)kalne: 23,00 muzyka t:tgentura Orędownika, Leszno ul. neczna w wyk malej ot·k. P. R m{)we z małeomi I'aodjoołu,chacza- ka. 22.10 Lllksembur1! MUHka
mi
IJ)r7.e<orowad,zi
Strl'iek
Rawiedelhka.
KO!lenhalCa. l\f1T~yłn
Karasia.
n 15574 z tl(j,zialem Stanislawa Len3,r~a
djowy: 1810 ~ w,;ozY'<tkiEml po- Ie.k·ka i I~ llPc.r.na. 'Vie.lcli. Pie,;,Ji
'(refren:v).
troSlz;ku: 18.15 - 20 mi'nut jazZ'u i arie 22.20 Bllkare~zt. Koncert
Dzierżawa
Toru{L - 12.03 recyta<;ja .prozy.
nocny. 2230 Anl!Ha (Re .... p.rog,r.)
40 buraczanej, wlaściciela, 9 lat F,r all:'m en t z lJ)oWlie§ci ..Chl.olP:·' (płyty)
Muzyka taneczna. 22.40 Budażywym. martwym inwentarzem, ReYlIllonta (la·to);
14.30 uijubóone
peszt. Au-dycja wokaU.na. 22.45
objęcie 1.500 Szymala, \Vrześnia. melodje ('phty): 18.00 po,!!a-d'a'n~a
Radio Paris. :r.r'U'z~'ka taneczna.
Miloslawska 2..
zd 72619 społeczna: 1810 .. Ch\\":la ;;p'e,y,,"
Koenil!sw.
Koncert nOClllY.
płyty: 18.25 ży<Cie kulturalne p .!).
Wydzierżawię
23 O~ 'Viedeń. l\fUlzy'ka taneczmorza: 22.30 w,ia dOlll o <.ci <00'1-[0'
- Ty mnie lUZ nie kochasz! '
na
T1:.niedzialek:
na. 23.15 Radio Pal'is. MU0Y'k a
1200 mórg, oiJ.ięcie 70.000.- 400 we: 22.35 utwory wioloonc.zBlowe
•
.
- Ależ, co znowu, najdro·ższa!
mórg, objQcie 12.000 li'l'anciszek w 'WY'k. Ta'de\ltEłZa Kowa lo:·kie.:o
17.00 Parht PTT. Muzy,ka ka- I~klka.
- To niemożl'iw'c! Żaden mężczyzna nie może kocha6
Drab. Wronki, Poznańska 31 - ·'Dnzy forteopianie ITena K'lll,pi;;z· meralna.
11.15
Ang]ja (Nat.
1.00 Berlin. Koncert 110 061110znaczek.
zd 73 198 Shefa'll<lwa.
ProlCr.) Muzvka taneczna. 17,30 e:r.
kobiety, która nooi ta:kie niemodne i,;apelusze jak ja!
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Centrala: Poznań, św. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200 149
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~oł:~ni L~ew~ce II iPozna.nia.
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ię dopytywać o przemałej l Mira opowiadała jej

Aktorka jQla

szło~ć

szczerze

swoją historję

i nie omieszka-

ła przytoczyć
swoje osobiste przeświadczenie, że pochodzi niezawodnie
z jakiegoś z akomitego rodu.
Coriolis słuchała śmiejąc się.

. - Zawsze bywajQ. istoty takie jak
ty, z których tworzą się takie kobiety,
jak Ja.
- Doprawdy? - spytało dziewczQ
bez tchu wobec nadziei i radości, nie
do.myślając się okropnej prawdy, leżą
ceJ w słowach Coriolisy.
- Naturalnie, moje dziecko. Z początku świat jest przeciw nam, ale my
się za to mścimy. My go kusimy i rabujemy i drwimy sobie z niego i wyśmiewamy go, robiąc go równocześnie
swoją. skarbnicą. Nie rozumiesz mnie
mała? Ale ty się tego prędko nauczysz.
Wierza] mi tylko, iż życie to piękna
rzecz. Czyliż nie byłam otoczona przepychem cesarzowe.i od czasu, jakem
wstąpiła na scenę? Czyliż nie noszę
brylantów, że piękniejszych nie posiada żadna wojewodzina i czyliż oczy
wszystkich nie zwracają się ku mnie,
~dziekolwiek się pokażę? Z począ.tku
Jest to' naturalnie trudnem, ale nie
dla pięknej kobiety. Ja jestem piękna,
a ty będziesz. Jeżeli kobieta może spojrzeć się w lustro i powiedzieć sobie
uczciwie, - jestem piękniejszą od
~jonów innych kobiet, to tak samo,
Jakby powiedziała sobie: - jestem urodzoną do korony. Czy ty to rozumiesz?
rozumiem, - odparła Mira
pijąc truciznę pochwał.
'
'. - Poczekaj chwilkę, a zobaczysz,
Jak ~ędziesz wyglą.dała w przyszłości,
cIągnęła Coriolis, otwierając jedną
z. szaf i wyrzucając przed rozpromieUlonym wzroki em dziewczęcia koronki, Jedwabie, aksamity i biżuterje.
Śmiejąc się i kusząc ciągle słowa
mi, hrzmiącemi jak dzwonki sanek na
śn,iegu, zdarła Coriolis grubą odzie~
Mlry z jej ramion i przerzuciła jej
przez ?,łowę jedną z swych własnycli,
~sp~lllałrch sukien. Po upływie dzie~1~ClU mmut mała malownicza
wiesllla~zka . był~ przeistoczona w pannę,
olśmewa.1ą.ceJ urody. Z otwarte mi ustami ~ łomotem skroni 1\1ira wpatrywał~ SIę w lustro, sama siebie nie po-

mi-

-°

znaJąc.

. - \Vid7.i sz, czem jest strój dla cie bIe, - zaśmiała się, CorioUs. - Twoja
uroda .bez. tych srodków pomocniczych, Jest Jak perła, zanim opuści
muszlę: Czy chcesz powrócić do swojej
dawne] muszli, piękna perło?
- Jestem tak ładną, jak pani
!'lzepnęła Mira z zachwytem sam~po
dziwu.
--=- ~adniejszą nawet! - odparła
~orl?ll.s szczerze. - Zapominasz, ilem
ja JUZ straciła z wdzięków. Jakże
szczęśliwą być teraz musisz, wiedzac
o tem, jak .iesteś piękna?
•
Mira milczała.
•
~ Muszę cię wprowadzić na scenę.
~oze ~asz talent, a jeżeli nie, to się
! bez ~lego ... ?bej~lz i e. Ubieraj się tylko
,,:spam~l~, ...Igluj cudacznie, a im orygm~lnej l mepowszechnie, tem lepiej.
mozcsz być pewną swego szczęścia.
- Ale ja c'1cę być dystyngowaną!
r - 7awołała Mira,
zawiedziona temi
widckami na przyszłosć.
- To nie ma sensu, dziecko! Jeżeli
kobieta stąpa ponad tłumem, a wszy::;t-

ko szepcze: to ona! Czy to nie (Iosyć
dystynkcji? A teraz wejdź tam i czekaj, dopóki nie wrócę. Niedługo zabawię.

WYPchnęła Mirę
prowadzące

drzwi

do

zamknęła

zlekka za drzwi,
gabinetu, i

małego

za

sobą..

Już nastąpił wieczór l mały pokój
był oświetlony matowo, a przesiąknię

ty zapachem kwiatów. Mira upadla na
fotel, niepewna czy to sen, czy jawa.
Uczu.cie ::;irachu przed nieznanem
niebezpieczeIlstwem ogarniało ją nawskroś. Zaczynała żałować swego nieposłuszeństwa i tęsknić do spokoju w
swojej i7.lłebce poddasza. Co powie
Tricotrin? Co on sobie pomyśli o niej?
Fala światła oślepiła jl;!., gdy drzwi
się rozwarły i Coriolis, ustrojona w
kwiaty i brylanty, weszła do pokoju.
- Jeszcze siedzisz w mroku, maleIlka? - zawołała głosem pieszczotliwego współ~zucja, zwracając się do
niej . - Pójdź, mam lepsze światło i

Dzień miał się ku końcowi, gdy
Tricotrin wrócił.
Tak jak to było w jego zwyczaju,
gdy ból piekł mu w sercu, wyszukał
sobie samotności na otwartem polu.
\V czerwonych lasach późnej jesieni,
na dalekich polach, objętych purpurą
nieba i oczyszczonych jesiennym wichrem, mógł swobodnie oddychać i
łatwiej
pozyskać siłę do uśmiercenia
palącej go namiętności.
\Vyczerpany wrócił znowu do domu.
Młynarka stała w bramie i spoglę.dała w jedną i drugą stronę ulicy.
- Czy dziewczynki niema przy panu'!
- Przy mnie. Gdzie zaś. Mirę zosta\viłem w domu.

.J\fłvnarka zbladła.

- \V
-

domu? - spytała przerażona,
Myśmy jej nie widziały przez cały

dzień.

Nic nie odpowiedział, wpadł tylko

gwałtownie na schody i suną.ł do góry.

Wołał, szukał,
nie było.

ale nigdzie śladu. Miry

- ' Kiedyści e ostatnio widziały Mi- zapytał sąsiadek, idących za
nim.
- Około czwartej siedziała mała
na ławce przed bramą, - odparła jedna szwac7.l{a. - Jakiś mały paź w ubraniu szkarlatnem i w złocie przyłączył siQ do niej i zaprowadził ją na róg
ulicy, gdzie stała kareta.
Tricotrin westchnął głQboko.
- To była Coriolis, - rzekł do siobie, przebiegając ulicę. Na rogu spotkał pewnego handlarza bydła z Normandji, który towarzyszył grupie koni.
- Niech mi pan wynajmie naj szybszego ze swoich koni, - rzekł doń bez
tchu. - Ja sam odprowadzę go panu z
powrotem.
- Weź pan tego, już osiodłany, odparł
handlarz: - i zatrzymaj go
pan, dopóki panu będzie potrzebny,
Tricotrin skoczył na siodło i pocwałował przed siebie. Piekło miał w
sercu. Nie był to człowiek, który śpieszy wyrwać dziecko z rąk oprawców,
lecz był to zakochany, który chce oca-I
lić ubóshviane dziecko od hańby,
Noc zapadła, zanim dotarł do lasów i ogrodÓW, w środku których

rę?

PRZYGODY BONIFAC .EGO SZCZYPIÓRKA

Już dojrzały piękne jabłka
że za krótka drabka

:'fylko

Szczypior tem się nie przejmuje
Na huśtawce się lokuje

żywsze, w
które m spragnione oczy
spojrzą na ciebie.
I pOCiągnęła dziewczę za sobą.
Poprowadziła Mirę w jej nieświa
domości na zepsucie, ale jej zdaniem,
była to dr.oga do blasku i szczęścia.

panem, pan, któryś mi ofiarował bły.;
skotki i zato chciałeś mnie całować,
jak zwykłą chłopkę! Jak mogłam nie
przewidzieć tego? Puść mnie pan! Raz

- Kosztuj, kosztuj! - poszeptywajej we własnem dzieciństwie serce, gdy siedziała na pust~ wybrzeżu
morskiem i tęskniła do nieznanego
świata,
i rzeczywiście zakosztowała
życia. Lata, jakie przebiegły nad nią,
były jednym Ciągiem słonecznych promieni i wesela.
Odchyliwszy kotarę, skinęła na Mirę, ażeby szła za nią.. Stały u wejścia
do sali jadalnej.
Morze różowych świateł, oślepiają
cy połysk złota, mnóstwo kwiatów,
błysnęło na ich spotkanie,
a wesołe
śmiechy głosów męskich dobiegły ich
uszu,
Mira nie śmiała iść dalej, ..
Coriolis wciągnęła dzieweczkę przez
szeroko otwarte podwoje.

ło

wznosiła się willa Coriolisy.
stały otworem. Uwiązał konia

pa i

podążył cienistą aleją.

*
aksamitna portjera

do

Bramy
do słu
pałacu.

Gdy
opadła l
zasłoniła
wyjście,
Mira znalazła się
w rzęsiście oświetlonej sali.

Trwoga zamarła w niej. Życie zachwytu i triumfu nawskroś ją. prze-

jęło.
Sześciu czy ośmiu
młodych ludzi
wstało i jęło się w nią wpatrywać. Wi-

tały ją słowa podziwu. Wiedziała, że
jest piękna, pięlmiejsza od czarodziejki przy swoim boku. Ciężki aromat
dostatku, wypełniający powietrze, otoczył ją. niejako wonn~ chmurą, bły-

ski

drogich kamieni i kosztownych
stolowych Olśniewały jej oczy,
jak skarby indyjskie.
To był więc świat!
Świat! Ten raj barw wspanlałych
i nieocenionych klejnotów, słodkich
zapachów i pochlebnych
słówek.
nakryć

Świat!

Nigdy nie miała jasnego wspomnienia o tem, co nastąpiło po jej wejściu do zaczarowanego salonu, pamię
tała tylko, że ją. zaprowadzono na
pierwszo miejsce przy przepysznym
stole i że niebawem przyjęła udział w
ogólnej we sołoś ci.
\Vsączała w siebie truciznę ustami, oczami, uszami, nie wiedząc o tern,
aż oto nagle w naj dalszym końcu sali
drzwi rozwarły się i ukazała się smukła postać
młodzieńca o ciemnych,
śmiejących się oczach, z których prześwitała złośliwość i triumf.
\Vślizgnął się za Mirę, objął Ją. za
szyję ramieniem, a ustami dotknął jej
włosów.

- Mira! - szepnął: - mam cię na.reszcie, ty cudna! Tu są niewiędnące
róże, festyny wieszczek,
wino bogów
i wszystko, com ci przyrzekał! .
Z okrzykiem, jakgdyby ukłóta przez
żmiję, Mira zerwała się z miejsca.
Czar znikł, pochwycona gołąbka
oderwała się od żmii.
- Puść mnie pan!
zawołała,
jakgdyby stanął jej nagle przed oczyma ogrom niebezpieczeństwa, jakie
jej groziło. - 0, jakżem źle zrobiła,
żem się tu dała przywieźć! Pan, pan
jesteś tym,
z którym mi. zabroniono
widywać się kiedykolwiek, mówić z
5
'i...

\.;
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zgrzeszyłam względem mego opieku"
na, ale nie chcę nadal nigdy, nigdy,
być mu nieposłuszną!
Dziecinne słowa głośno rozlegały
się po sali, a dziewczę stało zagniewane, z pogardą. tchnącemi oczyma.
Przez głos jej młodego Fausta:
wstąpiło
w nią. całkowite poznanie
błędu, przenikające mgłę jej pychy i o·
szałamiaj ą.cego triumfll·
- 0, odprowadź mnie pani z po.wrotem do domu! - zwróciła się do
Coriolisy; - pani mi to przyrzekła, a
ja się tu boję!
Coriolis patrzyła na nllJ. I śmiała
się.

e

Zimny, okrutny, szyderczy śmie
zamieniał dumne zmysły dziewczęcia
we wrzą.cy płomie!l.
- 0,
zawołało
'dziewczę
w,
śmiertelnej

trwodze -

teraz dopiero

widzę, jak słusznie mój opiekun
nazywał panią złą..
Pani się śmieje, bo
mnie pani skusiła do nieposłuszeń
stwa względem niego. 0, jakże byłam'
szalona, ulegając pani. 0, odprowadt
mnie stąd, odprowadź pani! Nie chcę
go martwić, chciałam ~yć tylko wielką. i dystyngowaną,
ażeby go ucieszyć.

Głos jej stłumiło łkanie. Ruina. jej
ideału była dla niej gorzkim bólem.
Jej wielbiciel śmiał się.
cię

-przyprowadzono
° co ty do mnie?Miro'
się oskarżasz,

Pochylił się do niej i usiłował ują6
w swoje objęcia. W tejże chwili
drzwi rozwarły się z trzaskiem, odsło
niła się kotara i nagle silna ręka odrzuciła go w głąb pokoju jak złaman:~

ją.

gałąź.

Z okrzykiem radości Mira przypa..
do swego zbawcy.
- Poco ludzie wymyślili sobie aja"
bła, skoro jest kobieta, zagrzmiał
Tricotrin, a obecnych mężczyzn strach'
przejął, jak ongiś lekkomyślnych synów patrycjuszów Rzymu
wobec
gwałtownego gniewu Nerona. Pod
dła

osłoną własnej
słabości grzeszą te
nędzne istoty bezkarnie, mordują duszę i ciało, nie obawiając się zemsty.

.'.
,"

Coraz wytej CM'3Z wyte}
l do jabłek coraz bliżej.

Że

'Jabłka le dały obficle
Trud opłacił się sowicie,

•
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Pan przyszedł z pola i sapał. Musiał sapać dosyć długo i pot ocierać
z czoła, bo było bardzo gbrąco. Tym
przyjemniej smakował cień na zarosłej dzikiem winem, werandzie. Pani
siedziała już tam i COś skrzętnie obli~zała,

na marginQsie gazety.
On zaczął z ożywieniem:
- Wiesz, urodzaje będziemy mieli
w tym roku, ho, ho! Na słomę przyszły deszcze, nie zabraknie ściółki dla
inwentarza, a zboże wykłosiło się śli
cznie i ziarno dojrzało w tem słońcu,
to może sypać, jak nigdy!
I dużą chustką otarł raz jeszcze pot
z czoła, a potem sięgnął po szklankę
z sokiem malinowym i pil wolno,
chłodząc się ze znawstwem.
Pani pokiwała głową i w zamyśleniu kręciła trzymany w ręku ołówek.
On zauważył ten ruch i również gło

1)
Dużo było

irytacji
Przy ogólnej konfrontacji
Nie zadużo nie zamało
W sam raz Żydom się dostało.

wą pokiwał.

- No, tak, tak! Człowiek cieszy się
z dobrych plonów, ale ceny? Napewno
spa!1ną. I tak źle i tak niedobrze!
Pani skończyła zliczać długą. kolumnę drobnych cyfr i rzekła w zadumie:
- Myślę, że na tych letnikach to
trochę i zarobimy. Chciałabym odło
żyć tyle pieniędzy, aby mieć na szkolne dla Stasia i na pierwszy kwartał za

2)
Ilu było naszych zuchów
Tyle radości wybuchów
Tak, że nawet zimna władza
Do wzruszenia skłonność zdradza.

3)

Z uwolnienia zuchów racji
do manifestacji
Prot korzysta zaraz z tego
Zbiera datki na "Chrobrego".
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On machnął ręką.
"1111 /1, ///"~/"
-'Ilr--..'-i/'J " , , / I I /4 "" ,/
- Ja ci mówię, że wpadniesz!
'1/11//1 ./11 1///1// I
- Tak sądzisz?
I spojrzeli sobie z troską oboje w
I I 1111 /1/1// (II
oczy. - A potem ona:
" I I l'
/ / /"
- Czy ja im mogę właściwie liczyć
za pranie?
- Hm! Bo ja wiem? W mieście
też trzeba za to płacić. A jak się uło- 4.)
5)
6)
żyłaś, co do koni'?
Czy ja im będę
Pan Szczypiorek ich zaprosił
A tymczasem biedne żydki
Po podróży trudach wielu
mógł coś liczyć za powózki?
Winkiem ocalenie zrosił
Miały w Ciupie sen dość brzydki
Spi się w trawie jak w hotelu
I znów ona wzruszyła ramionami.
Rozbawiły się łaziki
Śniło im się Koronowo
A gdy można pospać w stogu
- A bo ja wiem? W mieście też
Były mowy i przytyki.
Gdzie się zdarza to i owo.
Trza ładnie dziękować Bogu.
płacą za dorożki.
A potem mówili już prawie równocześnia o tem, że napewno letnicy bę
dę. chcieli mieć wszystko za darm
i
konie .4 J }łł!aFl·}e , · ~bsługę i dużo, dużo
innych rzeczy. Pochylili głowy w zadumie i zasłuchali się w brzęczące w
powietrzu pszczoły.
A w tym samym czasie inna para
małżeńska siedziała
podobnie zatroskana w dusznej jadalni na trzeciem
piętrze kamienicy w śródmieściu.
On zaczął:
- Myślę, że w tym roku zaoszczę
dzimy trochę pieniędzy i będzie moż
na odłożyć dla Jurka na szkolne i za-I
płacić jego pobyt w obozie.
My sami
wypoczniemy na tern letnisku i ła
twiej nam będzie przez rok długi praCować i spłacać podatki, jak myślisz?
7)
8)
9)
Ona pokiwała głową.
Długo się nie namyślają
Sen na stogu, co za pycha
Cjsz~, księżyc srebrem błyszczy
- Obawiam się, że wpadniesz!
Migiem się na stóg wspinają
Jakżeż lekko człek oddycha
Czasem w trawie coś zapiszczy
On machnął ręką·
Prot w widnokrąg wzrok zanurza
J eden gwiżdże drugi sapie
Prota nagle podrzuciło
- Może masz i rację· Ale widzisz
Czy nie widać czasem stróża
Niczem na miękkiej kanapie.
Widać coś go przebudziło.
nie mogłem zgodzić się na to, abyśmy • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
znów w te upały przesiedzieli w mie- Czy, czy te jagody... są objęte ... W pokoju tY'm James ~.odziennie zamykał
ście. W ubiegłym roku nie wyjecha- nieufne serca i cztery mózgi szybko
dodawały i odejmowały w myśli dłu
rachunkiem?
swą żonę na dwie godziny.
Przypadkowi
liśmy wcale, a potem zimę. człowiek
I z tęsknym apetytem, wzmożonym jedynie zawdzięczać może, że nie została.
nie może dociągnąć. Ty miewałaś cią gą kolumnę drobnych cyfr.
gle twoje newralgję a ja z mojemi
Wreszci~, stało się!
Letnicy przy- podróżą w skwarny dzień omiotła ukąszona. Nieszcz~liwa kobieta mdlała
z przestrachu, wkollcu zapadła na ciężką,
nerwami i sercem też już nie mogę jechali, wpłacili zadatek, umieścili ku- wzrokiem połyskujące grona.
nerwową.
Nie mogąc znieść torPani ze wsi roześmiała się pogod- chorobę
dać sobie rady!
ferki w gościnnym pokoju i, z pewtur na jakie skazywał ją mąż, wniosła.
nie.
Ona sięgnęła po starą gazet.ę i za- nem wahaniem zeszli nadół, po schoprośbę o rozwód.
Siwa, niczem 70-letnia
- Ależ naturalnie, ma się rozu- staruszka, 27-letnia kobieta. drży na.
częła na jej brzegu
spisywać długą
dach. Na werandzie przechadzał się
kolumnę
drObnych cyfr. Zagadnęła zdenerwowany pan domu i krzątała mieć, jagody dzieci uzbierały w na- wspomnienie tych chwiL
szym lesie. Sprawy finansowe pań
męża z troską.
się jego małżonka.
Po kolei James zabił w spo~rzy żo
~ Jak sądzisz? Czy każą nam pła
I trzeba było drobnego, nic nie mó- stwo załatwili już przed chwilą, a te- ny Jedna po drugiej umieraly od uką-.
raz
prosimy
uważać
się
już
tylko
za.
cić osobno za kąpiel w jeziorze?
szenia ja'Clowitych gadów. Piąta żona Jawiącego faktu, aby nagle lody pękłyl
mesa wiedziała o jego "dziwnych zamiło ..
- A bo ja wiem? Pewno! Oni u- To Iskierka, mały, wesoły kundel, nic naszych, miłych gości.
I w niespełna godzinę zostało za- waniach" jeszcze przed zamążpójściem.
mieją liczyć. Nie wiem też jak umówinie wiedzący o troskach ludzkiego
Porozumiano się Brzydziła się tern. nieprzY'Pu~zczając jedłaś się co do pobytu w lesie, na wespołeczeństwa podbiegł ufnie do go- warte przymierze.
łatwo,
na
temat
wspólnych
trosk kry- nak, że za ,.zainte-resowaniami" zoologiczrandzie, w sadzie. Bo widzisz, jak po- ści z miasta. Obwąchał ich ubranie
nemi J ame&a kryje się najpotworniejsz&
zysowych
i
wspólnych,
lepszych
na- zbrodnia.
kój to tylko pokój.
zakręcił ogonkiem i wspinając się na
Tu też kied V lffiąŻ kazał iej wejść
dziei
na
przyszłość.
- N o tak! Przecież, gdy przyjeż dorbnych łapkach, czynił niejako hodo "laboratcrjum" dla doglądania płazów
Czarne, chłodne, pachnące jagody i gadów, odmówiła kategorycz~ie. Pot w 9 r dżają do miasta to też osobno muszą
nory domu, zapraszając do stołu.
leśne otworzyły serca
i rozwiązały ny mąż zmusił swą zonę terorem do wsa~
płacić za pobyt w jakimś ogródku przy
Na stole ogrodowym stała ogromna języki, a świergot, pOdlatujących wo- dzenia
do skrzyni z jadowitemi węża..
cukierni. Mój Boże!
miska z czarnemi jagodami, talerzyki, koło werandy jaskółek łączył się z mi. Nanóg~zczęście
węże nie Ukąsiły jej.
I popatrzeli sobie z troską w oczy. serwetki.
gwarem rozmów, które brzmiały ja- James rozzloszczony uporem żony i niepoA potem, w pociągu była jeszcze
wodzen:em zamierzonei zbrodni. udusił
Pani z miasta chrząknęła zażeno
mowa o tern, że tacy państwo we wła wana, zmięła trzymaną w ręku chu- koś bardzo szczerze i bardzo przYja- ja, poczem utopił w pobliskj~dzawce.
cielsko
w
cichy,
pogodny
wieczór'
lesnym dworze pewno nie będą się od- steczką i bąknęła:
Wszczęte po zbrodni dochodzenie polit.ni.
Wir.
nosili zbyt grzecznie do letników, że
cyjne doprowadziło do ujawnienia potwori służba każe sobie suto płacić za najnych oko!i-.:zności zbrodni. Obecnie ważą,

~~~
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drobniejszą przysługę.

Świst pociągu słychać było

wieczorem aż
Pani szepnęła
męża:

Boże! Jakież ja mam emocje!
Z pewnością ci letnicy będą nas traktowali jak handlarzy. Zaczną się rozpościerać po cały dworze i krzyczeć
na służbę.
- A no moja droga, co robić? To
nie są goście! Płacą nam za pobyt,
mają swoje prawa!
I równocześnie na niedalekiej przestrzeni biły naprzeciw siebie cztery

-
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.Nowo[zesny sinobrody

cichym
na stopniach werandy.
ze zdenerwowaniem do

Nie mial jednak racji stary Ben Akiba,
wszystko już było na świe
cie. Tak 1X>twornej zbrodni, jaką rozpa-truje obecnie sąd w LOB Angelos, jeszcze
nie było.
Ogólnie dla swych kreacyj w dziedzinie
kosmetyki szanowa.ny właściciel salonu
fryzjemkiego Robert James odpowiada ~a
usiłowanie zamordowania swej piątej żo
ny. W jaki sposób? Posłuchajmy!
Przed sądem staje główny świadek
o<;karżenia, druga żOJ1a Jamesa, 27-Ietnia
twierdząc, że

kobieta robi wrażenie ruiny życi·owej. Wy.
szła mlodJ za Jamesa, mając zaledwie 16
lat. Po 5 latach rozeszła się : nim. Te
pięć lat z młodej, kwitnącej kobiety zrobily staru.szkę. W kilka lat po ślubie. _
opowia.cta świadek, - James zaczął znosić do domu jadowite węże, pają!ci i sporpjony. Zdziwio-nej żonie oświadczył, że
zdawiendavrna był miłośnikiem gadów i
płazów i obecnie postanowił p;:owadzić
studja nad ich życiem. W tym celu jeden
z pokojów pl'zeznaczyl na ·" laboratorjum".

się looy OB'karżonego, którego
krzesło elektryczne, a:bo dom

czeka albe>
warjatów.

J~ż za czasów Ben Akiby skazywano
lu.dzI na lochy z pelza iącemi w nich jad"wItemi wężami. Jednak dopiero w wieku ~ajwyż ', zych
zdobyczy 'ywilizacii
?ZłOWIek nauczył się wykorzYi>tywać gady,
Jako narzędzie zbrodni.

Dlaczego knyczy?
. ,W biu~ze wynikła wielka awantura.

Obecny klient pyta ze ździwieniem:
Któż tak krzy('zy?
. - To mój c i c h y wspólnik - odpoWIada szef.
(Le Hire).

