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czywie pogłoska, że gubernator San
Sebastian, Ortega, przekroczył granic~
francuską z zamiarem wszczęcia za.
pośrlŁdnictwem francuskiem. wz,?lęd'
nie międzynarodowem. rokowan w
sprawie zawarcia rozejmu pomiędzy
obu walczącemi stronami. Ścisłości
pogłoski tej nie zdołano dotychczas
należycie stwierdzić.

Prowincja Tcledo
w

rękach powstańców

H e n d a y. (P AT) Główna kwatera
wojsk narodowych w Valladolid donosi, że oddziały legji cudzoziemskiej zajęły wczoraj teren ważnych punktów
strategicznych prowincji Toledo. W
czasie walki wzięty został do niewoli
cały pułk wojsk rządowych ze wszystkimi oficeramI. Zdobyto również kilka
armat, znaczne zapasy amunicji i liczne samochody ciężarowe.
Samoloty powstailcze zniszczyły
wczoraj jedyną fabrykę amunicji w
Toledo.
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5000 narodowc·ów wzięło ulIz'at w imponującej uroezysłości narodowej w Przytyku, z okazji poświęcenia i przejęcia sztandaru z roku 1906. Na zdjęciu fragment tej uroczystości
pod gołem niebem.

Powstańcy otworzyli

Madryt

ryż. (P AT.) Z Madrytu dono-szą, że posłowie I{olumbji, Danji, Fin-

P a

landii i Portugalji opuścili Madryt.
portugalski wyj echał wraz z całym personelem poselstwa do Alicante,
skąd uda się drogą. morską. do Lizbony.
Poseł

gwaHo wną ofensywę

Powstańcy wejdą

w posiadaAie wysIanego

Powstańcy zajęli historyczne miasto Orpea, w odległoŚ'Cł 100 km od
S e w i 11 8.. '(pATY. Specjalny wysłannik
agencji Havasa donosi o
gwałtownej
ofensywie wojsk powstańczych na Madryt.
Oddział płk.
Casteljon zajął o godz. 9-ej rano historyczne miasto Oropesa w pobliżu TaIavera de la Reina., w odległości 100

stolicy

Na obszarach, zajętych przez woj- .wały oddział rządowy, który pozostaska narodowe, przywrócono I komuni-I wił na polu walki 200 zabitych i około
kację telegraficzną.
1000 rannych. Podczas zdobycia Tala\Vczoraj przybył do Sewilli kontr- vera de la Reina wojska rządowe potorpedow.iec angielski n H 2", którego rzuciły czołgi, 3 samochody, 5 armat,
dowódca złożył wizytę dowódcy ma- 3 karabiny maszynowe oraz wiele karynarki powstańczej. W kierunku rabinów ręcznych i amunicji.
Toledo wojska powstańcze zdziesi~tko-

I

km od stolicy.
Gen. Quiepo de LIano komunikując
łę wiadomość koreSlJondentowi Havasa, oświadczył: Za kilka dni będziemy
w Madrycie pomimo kłamstw marksistów. Podczas walki wojska rzę.dowe
straciły ponad 200 zabitych,
w tern
Zacięta 1Dalka ~ odd~i ~erwonemi toc#y Bię na ulkach
wielu dowódców. Powstańcy wzięli
m,ioflJBta
0.0 niewoli bataIjon rządowy oraz
P
a
r
y
ż. (Tel. wI.)
Jak
donoszą. z Przypuszczalnie był to akt sabotażu.
kompanję, sformowaną z więźniów, a
Władze aresztowały kilkunastu podeJtakże
wiele armat i karabinów ma- Hendaye, akcja wojsk powstańczych rzanych
osobników.
szynowych. Zwycięstwo to jest nad- na wi:1Zystkich frontach ma pomyślny
zwyczaj doniosłe, ponieważ otwiera przebieg. Według doniesień prasy porRewi~ja w mieszkaniu
'drogę na Madryt.
Vi Sewilli panuje tugalskiej wiadomości z frontu brzmią.
por. Albareda
dla
powstańców bardzo zachęcająco.
nieopisany entuzjazm. Upadek Rio
p a ryż, (P AT). Źródła, zbliżone do
Tinto spowodował ciężkie straty w ... \Vedług tych doniesień oddziałom "frontu ludowego", donoszą., że pododdziałach rządowych,
złożonych
z powstańców udało sit: wtargnąć już czas rewizji, dokonaneJ w mieszkaniu
do Irunu, gdzie toczy sit: obecnie zagórników.
porucznika Ramona Albareda w San
cięta walka uliczna z oddziałami
Sebastian, wykryto wielką. ilość broni
czerwonemi.
Połączenie kolejowe i inBombardowanie lotńiska
ne pomiędzy Irunem i San Sebastian oraz listę, zawierającą nazwiska szeGetafe
regu osobistości, związanych z rujest .przerwane.
','
S e w i 11 a. (PAT). Rad.iostacJa poWojenne statki powstańcze ostrze- chem powstańczym w różnych prowincjach Hiszpanji.
wstallcza komunikuje:
liwały w ciągu dnia północne wybrzeWedle wiado.mości z tych samych
Na skutek bombardowania lotni- że kraju. Na odcinku frontowym pod
ska Getafe pod Madrytem oddział "mi- Malagą sytuacja narazie nie uległa źródeł znaleziono list, napisany przez
licji ludowej" miał odmówić wyrusz e- . większym zmianom. Powstańcy po 0- obecn~go dowódcę wojsk powstańnia ze stolicy na front. Do Burgos trzymaniu posiłków wznowili swoją. 'czy ch w Oviedo ppłk. Arahda do geneprzybyło
z Santander 300 gwardzi- ofensywę na miasto. Energiczny atak ra.1nego inspektora arrn.ii hiszpańskiej'
stów cywilnych. W m. Palma deI Rio przedsięwzięły przedewszystkiem. od- gen. Godeda. List zawiera informacje
w sprawie nastrojów politycznych w
odbyły się wielkie uroczystości patrjodziały hiszpańskich wojsk kolonjaltyczne z powodu wyzwolenia m.iasta nych, szczególnie leg.ia cudzoziemska. armji hiszpallskieJ i datowany jest z
z pod władzy czerwonych. Dopływ Oddziały pancerne miały już dotrzeć lutego br. Z listu wynika, że przy wódcy powstania już wówczas je przygowody do Irunu zostal odcięty i sytua- do podmiejskich dzielnic w ~.[aladze.
towywali, przyczem sądzili, że wojna.
cja jego obrońców uważana jest za
domowa potrwa około dwóch mie; Wybuch amunicji
beznadziejną.

Irun w rękach

Wojska powstańcze dążą
w kierunku Toledo
S e w i 11 8.. (PAT). Radjostacja po~stańcza komunikuje:

na arenie walki bPów
~ e t u a n. (P AT). Nastąpił wybuch

w

.z.a~m1pr,owizowanym

sięcy.

Zabiegi gubernatora
S
S b t\
. ' an e as lan
.

POmpCl}fczym ,
amunIcji' na aren~ walki by- . P.a r y z,. (AT,E)., N a pogramczu
Zginęło dwóch' wal'towllików.i Iran~~E:~o·JllSZpaDsklem., obiega UpoI:-

składzie

ków.

powstańców

złoła

P a ryż. (Tel. wł.). Z Burgos donoszą: komitet rządzący powstańczy
0głosił dekret unieważniający wszystIde operacje Banku Hiszpańji począw
szy od 18 lipca. Jako motyw dekretu
podano szkodl iwe dla gospodarki społecznej Hiszpanji trwające dotąd wywożenie złota banku zagranicę.
\V rozporządzeniu położony jest specjalny nacisk na stwierdzenie. że rząd
narodowy wyczerpie wszystkie środki.
by wejść ponownie w posiadanie wysłanego zagranicę złota hiszpańskiego.
Równocześnie zawiadomiono o tern
rzą.d francuski.
Nota podkreśla, że
rząd madrycki nie
reprezentuje Hiszpanji i zwraca się o przyjęcie przesyłek złota z Banku Hiszpanji w tymczasowy depozyt. W zakOllczeniu rząd
w Burgos podkreśla w sweJ nocie, iż

narodowa Hiszpanja pragnie utrzymać z Francją dawne serdeczne stosunki, jakie zawsze łączyły oba kraje.

Sukcesy wojsk

powstańczych

p a ryż. (ATE) Z Hendaye donoszą"
że podczas wczorajszych walk w górach Guadarrama powstańcy odnieśli
szereg sukcesów. Walczące po stronie
wojsk rządowych oddziały gwardji cywilnej przechodzą
gremjalnie na
stronę powstańców. Oddziały te umożliwiły m. in. wojskom powstańczym
zajęcie przesmyku górskiego Navaria
w Sierra Guadarrama, posiadającego
ważne strategiczne znaczenie dla dalszej akcji w kierunku Madrytu.
. Walka· na tym odcinku była . niezwykle krwawa. Przejście gwardH cywilnej pqechyliło szalę zwycięstwa na
stronę powstańców, których akcja popartą. została przez 3 eskadry samólotów, ostrzeliwują:ce wojska rządowe
2 , nieznacznej wysokości ogniem kar~
binów maszynowych.
.
Według doniesień z Coruna bombardowanie lotnisk madryckich przEłz
samoloty powstańcze wywołało w sto..
licy wielką. panikę. Panują tam obawy,
że w najbliższych dniach powstańcy
zaczną bombardować miasto.
Również w Asturji zdołali powstań~y osiągnąć szereg sukcesów.
Na Oviedo, oblegane przez milicję
IUd?wą, mas,zeruje silna kolumna
WOjsk powstanczych. Według donie~ień z Palma na Majorce, wojska rzą.
dowe, które lądowały na wyspie. z(}o
stały całkowicie
rozbit~ ,
.
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~lwietJ il~~il WJ~~leni~ lm[kielll nlrwelii
Takie osśwladczenie złożył rządowl No rwegj i, poseł sowiecki Jakubowi1cz

M o s kwa. (PAT). Agencja Tass
Rząd sowie·cki wyraża nadzieję, że
komunikuje:
rząd norweski nie omieszka wydać odZ polecenia rzę.du sowieckiego po- powiednich zarządzeń celem pozbaseł Z. S. R. R. w Norwegji
Jakubowicz złożył norweskiemu ministrowi'
spraw zagranicznych następujące o-

I

wienia Trockiego dalszego. korzystania
z prawa azylu na terytol'jum oorweskiem.

Czv spisek wczerwonej armii 1

świadczenie:

l-go grudnia 1934 r. w Leningradzie
zabity członek komitetu cen,t ralnego partji komunistycznej i czło
hek prezydjum centralnego komitetu
,wykonawczego Z. S. R. R. Kirow. Dochodzenie są.dowe ustaliło, że zabójstwo zostało dokonane przez członków
organizacji terorystycznej, mającej na
celu dokonanie zamachu na członków
rządu sowieckiego i na inne kierownicze osobistości. W końcu 1934 r. ze'Znał to przed trybunałem zabójca Kirowa oraz j'ego wspólnicy.
Dodatkowe dochodzenie oraz protes, który Odbył się pomiędzy 19 a 23
'sierpnia 1936 r. w Moskwie, ustaliły,
2e powyższa organizacja terorystyrzna została utworzona z inicjatywy
Trockiego, przebywają.cego obecnie w
Norwegji, który udzielał szczegóło
wych instrukcyj swym wspólnikom
w Z. S. R. R. w sprawie zabójstwa
,wodza Z. S. R. R. Stalina. komisarza
obrony Woroszyłowa, komisarza komunikacji !{aganowicza, komisarza
'ciężkiego przemysłu Ordzonikidze
oraz innych członków rzę,du i kierowniczych osobistości.
W tym celu Trocki wysłał z zagra~icy do Z. S. R. R. specjalnych agentów. Wszystkie powyższe fakty zostn.ły pOdczas pUblicznego procesu ~
sierpniu 1936 r. potwierdzone przez
wszystkich wspólników i agentó\\'
Trockiego, którzy stanęli przed trybunałem. 'V ten sposób można uważa~
za ustalone, że Trockjj, przebywający
obecnie w Norwegji, jest organizatok'em i kierownikiem aktów terorystycznych, maJących na celu zabójstwo
członków rządu sowieckiego i wodzów
sowieckiego narodu.
Zawiadamiają.c rząd norweski o po!Wyższych faktach, rząd sowiecki wyra,.
ta przypuszczenie, że dalsze udzielanie
Trockiemu, organizatorowi aktów terorystycznych, może zaszkodzić przyjaznym stosunkom, istniejącym pomię
dzy Z. S. R. R. i Norwegją i byłoby
eprzeczne z nowoczesnem pojmowaniem stosunków międzynarodo.wych.
!Można przypomnieć w tem mIeJSCU,
IŻe po zabójstwie króla Jugo.sławji Aleksandra i francuskiego ministra spraw
zagranicznych Barthou, stanowisko
ł"zą.dów wobec przygotowania na ich
terytorjach aktów
terorystycznych
przeciwko członkom innych rządów było bad'f.ne przez radę Ligi Naro.dów w
dn. 10 grudnia 1934 r., kiedy to. stwierdzono. obowiązek człanków Ligi Narodów w sensie udzielania. wzajemnej
!pomocy w walce z teroryzmem. Było
nawet uznane za pożądane zawarcie w
tym celu konwencji międzynarodowej.

Szef G. P. U. ma prawo aresztować każdego, kogo uwaia za
wroga Stalina - Przed procesem Radka, Bucharina
i Rykowa

został

Wplerwszą rocznicę śmierci
królowej Bel'oli

M o s kwa. (Tel. wł.) W stosunku wania każdego., kogo uważa za wroga
Bru k s e l a. (PAT). W pierwszą
do Radka, Bucharina, Rykowa toczy Stalina. Podjęta obecnie "czystka" w
szeregach komunistycznych jest naj- rocznicę tragicznego Zg0I!u kr~lowej
ąię śledztwo prokuratorskie, po ukoń
czeniu którego ma toczyć się proces większa, jaka kiedykolwiek odbyła się Astrid odbyły się w całe) BelgJI uroprawdopodobnie przy drzwiach zam- w Sowietach. Ma to wskazywać na da- czystości żałobne. Członkowie rządu,
kniętych.
.' leko posunięte przygotowania spisku korpus dyplomatyczny oraz. władze
L o n d y n. (Tel. wł.) Szef G. P. U. w armji czerwonej. Wśród ŻOłnierzy cywilne i wojsko.we złożyły dZl.Ś .zrana
na tajnej konferencji ze Stalinem miał rozrzuca się masowo ulotki, wzywają. w obecności rodziny krolewsklej hołd
otrzymać według informacji tutejce do buntu przeciw obecnym wład w gro.bach królewskich w Laeken.
szej prasy - pełnomocnictwa areszto- com Sowietów.

Aresztowania

Pogrom komunistów
wS.Qwieta[h
Kil1r-lt

komunistółD

filiskich

H e l s i n g f o r s. (P AT). Miejscowe
ko.la pe1ityczne poruszone zostały wIadomością. o aresztowaniu i wysłaniu
na Sybir naj wybitniejszych fillskich
działaczy komunistycznych Sowietów
Kullervo :r.Ianner, b. długoletniego prezesa so.wieckiej !{arelji, o.raz Rustaa
Rovio, b. szefa sztabu wojsk czerwonych w r. 1918 w Finlandji.
J p.dno.cześnie donosZf~. Q samobój-

~eslano

fińskich
na Sybir

stwie czło.nka zarządu oddziału fiń
skiego partji komunistycznej Lentomaki. Należy przy tej sposobności zaznaczyć, iż ostatnie zajścia w Mo.skwie
oraz proces moskiewski wywołały
najfatalniejsze wrażenie w miejsco.wej
partji i prasie socjalistycznej, która
w najbardziej o.stry spos(lb atakuje
Z. S. n. R. i rząd sowiecki.

Polska wobec wydarzeń
w Hiszpanii

OdlJou:ied~ )'~l{dupolskiego na inicjatywę francus.ką
stwierdził, że Polska, ożywiona przysię
jaznemi uczuciami dla narodu hiszficzna, w ko.nsekwencji przeprowadzo- pallskiego, nie mieszała się wcale do
nych między rządem polskim a rzą- tragicznych wypadków, jakie przeży
dem francuskim rokowań na temat "a Hiszpanja i powstrzymała się od
nieingerencji w walkę, toczącą się w ingerencji bezpośredniej i pośredniej
Hiszpanji, rokowa{l - jak wiadomo w sprawy wewnętrzne tego kraju.
zainicjowanych przez Francję z całym
Ponadto zQstalo przez rzą.d polski
szeregiem pallstw, pozytywna odpo.- stwierdzone, że zarządzenia, jakie od
wiedź polski sformułowana została i
poczę.tku tych wypadków powzią.ł on
zakomunikowana rządowi francuskie- samorzutnie, zostają w zupełnej zgomu. w dniach 22 i 27 b. m.
dzie z poszczególnemi punktami franW odpowiedziach tych rząd polski cuskiego projektu deklaracji o niein-

,v a r s z aPolska
wa. (P AT). Jak dowiadujemy
Agencja Telegra-

Pierwna

[hrześ[ijańska

Wytwórnia Bielizny p. f. ..Polska fabryka Bielizny"

~lftDK~W~łU, PAPIEW~KI

i ~-ka

wtoDZI. Ul. PIOTRKOWSKA 110

podaje do łaskawe; wiadomości PP. Kupców, iż posiada na składzie w wielkim
wyborze KOSZULE MĘSKIE różnych gatunków i najno.wszych wzorów

Wojciech uderzył zamszową. ręka
w kamienną barjerę mostu.
Pod mostem, głęboko w dole, płynęła
rozbulgotana woda. Wokoło tętniło ży
ciem piękne polskie miasto. Była niedziela, kościelne dzwoniły dzwóny. Po
prawej stronie miasta, na tak zwanym
deptaku, chodziły tysię.ce ludzi, postrojonych w odświętne ubrania. Jeden tylko Hilary, stoję.cy na mo.ście ź
przyjaCielem ze szkolnej ławy, wyrótniał się od tego otoczenia. Hilary miał
na sobie ubranie z grUbej welny, szot'stkie, na nogach nosił buty takie, jakie się kupuje na jarmarku, czapka
wiczkę,

-- Jak ci się powodzi?. .
. -'- Mnie? Dobrze mi się powodzi.
-'- Co teraz robisz?
- Oprócz złodziesjtw i świlistw
wszystko.
- Ożeniłeś się?
- Nie.
- Czemu? Przecież, o ile mi wia(tomo, miałeś narzeczonę. i to wcale

się z kobietami, ja cham, jestem szczęśliwy wszarem zwyczajnem życiu, ze-

na bok, na lewą
mi jest najlepiej,
wielki cywilizowany świat nie dla
mnie. Nie dla mnie kina, kabarety,
dancingi, nie dla mnie strojny, inteligentny,
zżydziały,
zapaskudzony
świat, należę do innej kategorji ludzI.
przystojną..
Do kategorji chamów, gburów, zapa.Hilary gorzl{Q się uśmiechnę,ł.
lellców wielkiej idei nieśmiertelne1.
- Miałem, tak, hyła przystojna, po'Vojciech spojrzał na Hilarego zdu(lobała się wS7.ystkim, jej się podobali miony.
wszyscy, 0l?r6cz. mnie, dlatego poszła
_ Co.raz hardziej cię nie poznaJę.
do wszystkIch, J.a zo~tałem sam.
,. Daję słowo, lIilek, co się z tobę. stało?
- S~rzywdpła ~1~?
.
Pamiętasz, jakeśmy zasiadali razem
- Nle., mÓJ Wo.JcIechu, sama SIę· na ławie szkolnej, zapowiadałeś się
.krzywdzIła.
inaczej. Teraz jesteś inny, nie wiem,
- Dlaczego?..
co cię odmieniło..
- Dlatego, ze Ja pomImo mego
nieznośnego. charakteru, braku inteli- Odmieniło mnie .żY?ie .. Zwy,czaJ,encji. nieumiejętll.Q~i obQll.Q9.~ID~ );leI ,QtdY-llarne1 QllaIllskle Zy_CIQ,.
•• ..Jj

szedłem,
uważasz,
stronę ulicy,
tutaj

I

-

gerencji, ktora przewiduje ni~wysył&
nie
broni
materjału
wOJennegp,
wszelkiego 'rodzaju sam~lotów .?ra~ 0.krętów wojennych do H1S~panJ~.
.
W dalszym ciągu stwIerdzIł rzą.d
polski, że uważać s~ę b.ędzie. ~a zwią.
zanego postanowiema~lll .0 .melllg~ren
cji w tej mierze, w JakIej ObOWIąZy
wać one będą. inne zainteresowane
państwa.
.
Wreszcie rząd polski wyraZIł gotowość przyłączenia się d.o akc~i wzajemnego komunikowama .soble kroków, powziętych n~ zasadzIe dekl~ra
cji o nieingerencJi, pod warunkIem
jednak udziału w tej akcji po.zostałych państw zainteresowanych.

~I-'/-----'"

-

w Wierzd1osław'icacl1

War s z a w a. (Tel. wI.) Z powodu.
zajść w Wierzchosłowicach podczas
uroczystości 15 sierpnia zostalo aresztowanych 5 członków Zwią.zku MI~
dzieży Wiejskiej w Wierzch?słaWl
cach, podejrzany:ch o z~b~rze.me spokoju. Zostali om przewlezIem do dySpozycji władz śledczych. (w)

Min. Goebbels wWenecji

Wen e c j a. (P AT). Agencja Ste~a.
ni dono i: przybył tu samolotem memiecki minister propagandy dr. Goehbels w towarzystwie małżonki i szeregu oso.bistości niemi~cki?h: Na lotnisku powitał go. wIoskI mImster pr~
sy i propagandy Alper~, sz~reg osobistości wlaskich oraz hCZlll przedstawiciele kolonji niemieckiej w Wenecji. Publiczność zgot?wała min. Goehbelsowi gorącą o.wacJę·

Star·cia Arabów z Anglikami
Jerozolima. (PAT). W czasie
starcia żołnierzy angielskich z powstańcami arabskimi
ubiegłej nocy,
zabity został 1 żołnierz, drogi zmarł
wskutek odniesionych ran, a. trzej są.
ciężko ranni.
L Q n d y n. (Tel. wI.) W całe] Palestynie i poza nią. trwają. dalej. roz:uchy arabskie. W okolicach gorskIch
Kabor Tigor o.negdaj w nocy miało
miejsce starcie pomiędzy o.ddziałem
angielskich wojsk kolonjalnych i powstańcami arabskimi. W potyczce zabito
dwóch żo.łnierzy angielskiCh,
trzech dalszych jest rannych. Liczba
ofiar po stronie arabskiej nie jest znana.
\V piątek po południu podczas eksplozji bomby, podłożoneJ przez nieznanych osobników, zginęło w Tiberias czworo dzieci. W J affie ofiarą
podrzuconej i eksplodującej bombY
padł jeden z więźniów arabskich. Pod
Kalkilich wykoleił się pociąg, przyczem parowóz i cztery wagony, przewrÓCiwszy się, uległy zniszczeniu. Na
szczęście obyło się bez ofiar.
2
na ' głowie, pod marynarką. płócienna
koszula
dopełniała
całego.
ubioru.
Wo.jciech o.taksował go spojrzeniem.
- Nie wyglądam elegancko rzekł, spojrzawszy również na siebie
Hilary. - Ale, wiesz, nie zamieniłbym
się na role z tymi po tamtej stronIe
Ulicy za żadne skarby.
- Dlaczego?
- Bo tam ludzie chodzą. jak barany, prowadzone na rzeź.
Wojciech skrzywił się kwaśno. Obrażasz i mnie I
- Nic podobnego, jesteś człowiek
inteligentny, młody, na wyżf:zym stopniu społecznym. Po, iedz mi, jaką czy·
tasz prasc.
- !{ażdQ., żeby znać prącly polltyczne, .iakie nurtują. w Polsce.
- Dobrze, a jaki wyznajesz kieruJ
nek polityczny?
- Narodowy, bo on reprezentuJe
najistotniejsze potrzeby i cele narodu
pOlskiego..
- Czy w obozie narodowym udzIelasz się czynnie?
- Nie, bo .iestem zależny od siłY
wyższej i nie mogę.
- A czy tamci z tamtej strony ulicy SI;l również zależni?
- Nie wiem - Odparł krótko WoJciech.
- Nie wiesz, ty, czło.wiek inteligentny, to Ja, gb~ i cham, ci to po-
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ORĘDOWNIK, ponleazlaf!'K, Clnia. ~f sIerpnia. 19M -' ~Hrona

bezpłatnie '1\' łÓdZkiej

ochranie od maja

1908 r.

Informował o tydowBlkich organiucjach sjonistów - socjalistów i PoalejSyjon. M. in. doniósł o maiącem się
odbyć zjeździe tych organizacyj i o
udziale w niem dentystycznego techni,k a Szaimana. w skutek czego aresztowano około 10 ludzi.

Nie pracował bezpłatnie. Bo za cepracy w Ochranie i wydawania rewolucjonistów w ręce carskich siepa-

nę

co

pis~ą

inni

'rV "sanacyjnej" "Gazecie Polskiej"
pióra Otmara Bersona p. t. "Po moskiewskim wyroku".
Autor artykułu. niedawno kore~n
dent "Gazety Polskiej" z Moskwy z
pochodzenia Żyd, a więc chyba obznajmiony z tematem, zastanawia się w
swoim artyl~ule nad przyczynami
"tchórzliwego upodlenia" skazanych
w procesie trockistów.
"Czy aby nie grał tu roli strach, że
w razie krnąbrnego zachowania się na
,.jawnym procesie" - grożą. im bezterminowe tortury - po opublikowaukazał się artykuł

(przedsta wiony na naszem zdjęciu), który kursuje między dworcem a miastem.

Na uboc~u

Kłótnia W rodzinie
~ej

W żydowskiej "RepoubIice", wychod.za,-

w Łodzi, ukazało się ostatnio następu
Jące wspomnienie pośmiertne z racji zgonu Żyda Adolfa Żadziewicza:
"Liczne rzesze krewnych, ,przyjaciół,
znajomych odprov.adzały wczoraj na
miejsce wiecznego spoczynku zwłoki b.
,p . Adolfa Żadziewicza.
Szczery żal i
smutek towarzyszyły tej ostatniej ziemskiej wędrówce czlowieka, który pozostawi! po sobie ,pamięć gorliwego społecznika i dobrego obywatela.
B. p. Adolf Żadziewicz urodził się
w. 1 68 roku w Prużanach. Po ukończe
niu szkol.y lekarsko _ dentystycznej w
\Val'.szawle, zaczął praktykować samodzielnie w Plocku, a stamtąd. przed 40
laty przybył do Łodzi, by osiąść w naszem mieście już na stale. Tu w Ło
dzi ~oza ćm'y m prywatnym 'l'abinetem
P~zYJęć, Zmarły ~ałożyl: pierwsz&, łecz
n.lcę dentystyczną, a po pewnym czasie ,uZYSkał zezwolenie na otwarcie wyż
szel szkoly lekarsko - dentystycznej w

--

czy "- otnymaJ zezwolenie "na. otwarcie wyższej szkoły .\lekarsko dentystycznej w lA>dzi".
Oto mora'lność .. II. Republi~i" Szpicel o-chrany - "gorliwy społecznik i dobry obywatel".
Jesteśmy ciekawi, jak na to zareagują
socjaliści żydowscy, są su'porami wokolo
"Republiki". .,Głosu Porannego" i "Expressu". Czy nawymyślaja "polskirr:. towarzyszJm"?
W rodzinie powinna panov,,'ać zgoda.
osa

Zbrodnie czerwonych

Pomysłowy przedsiębiorca w I{ole zbudował na kołach samochodowych omnibus

!

kałów

niu komunikatu o wykonaniu wyroku
- gdy już umarli dla świata?
"Jest to tylko przypuszczenie, ale
przypuszczenie nie bezpodstawne. Egzekucje w Związku Sowiec,l<.im nie odbywają, się publicznie i zwłoki nie są.
~ydawane rodzinom. "Rozstrzelanego"
można również dobrze zwolnić, i pod
innem "nazwiskiem" wysłać . na odległą. prowincję (o ile sobie na to "zasłu
żył"), lub też można "żywego trupa"
przez długie lata "mieć do dyspozycji",
nie narażają.c się na żadną. kompromitacjQ wobec zagranicy. A jeśli nawet
śmierci

.~

tego rodzaju p<>głoska zacznie krą.żye
po Moskwie, to wpłynie co najwyżej
na zwiększenie straszliwego lęku przed
władz,. Wobec takich perspektyw może zadrżeć llajodwazniejszy człowiek
"Przypuszczenie to znajduje uzasadnienie w zachowaniu siQ oskarżo
nych we wszystkiCh lwlejnych procesach ; potwierdza je fakt odczytania.
przez komisarza sprawiedliwości Krylenkę,
podczas procesu studentów
Szterna i 'Vasilje,ya o zamach na radcę ambasady niemieckiej w r. 1932,
zeznall niejakiego Lwa Lubarskiego,
rozstrzelanego '" r. 1928 - złożonych
w kilka miesięcy po jego oficjalnej
śmierci".
Spostrzeżen ia

p. Otmara, stanowią.
ce poniekąd rewelację, winny otworzyć
oczy wszystkim "pracownikom kultury", którzy na zjeździe we Lwowie za.
inspiracją, bolszewickich wysłanników
protestov,:ali
przeciwko
urojonym
zbrodniom międzynarodowego faszyzmu, natomiast wzbraniali się zabrać
głos w sprawie potwornych zbrodni
dokonywanych przez czerwonych katów w Bolszewji.
Ironją. w tern wszystkicm jest fakt.
że milczenie naszych krajowych bolszewików demaskuje właśnie p. Otmar.

Śladami inż. Doboszyńskiego

Kilka kartek zhistorii Mvślenie
Małe powiatowe miasteczko podhalańskie Myślenice Słało s ię w ostatnich dniach czerwca
b. r. głośne w całej Polsce, jak o cel wyprawy inż. Doboszyńskiego - Miasteczko to ~ależy

do jenego z naj starszych w Polsce II. :
M y ś l e n i c e, w sierpniu
Mówiąc o powstaniu Myślenic. należy się przenieść myślą. w odległe czasy książę.t Piastowskich i si~gną,ć aż
do wieku dwunastego lub jedenastego,
w których cała ta kraina na południu
od Mogilan aż do granicy \Y(~giersl<iej
rozciągają,ca siQ, tworzyła niePI'zerwane dziewicze prawie bory. Zapiski i

W historji swej ma kilka kart ciekawych, z ktoremi
warto się zapoznać

dokumenty z trzynastego i czternaste-I
go wieku dowodzą niewątpliwie, że
Myśl0uice już conajmniej
w jedenastym wieku powstać musiały i stanowiły
podówczas
prawdopodobnie
skromną osadę myśliwslqt,
zawdzię
czaj~cą, s,,"ój roz,,"ój wyprawom my-

śliwskim

ksiażat krakowskich w te
strony. Kul t też' myśliwski dał przypuszczalny początek nazwie l\lyślenic.

Łodzi"

W odpowiedzi na to socjali.styczne pi-

~emko łorlzklC. redagowane również przez
Zyclów, zamieściło następujące uwagi (cy-

tujemy dOSłownie):
"W roku 19'28 wydana została w Piotrogrodzie książka o nagłówkach:
Komi.sarjat budowy do Spraw Narodowościowych, Komisujat POIBki Wydz!ał Prawno - POlityczny, (Prace
POIBklCj Komisji Archiwalnej w Moskwie) Materjały do historji rewolucji w
Polsce, Prowokatorzy ochrany i żandar
mer.ii króle.stwa Polskiego, Piotrogrod
W18 nakładem komisarjatu polskieO'o
cena 50 kop.
<>
Druk .,Raboczej Dieło" Iwanomska

Odbitka pieczęci raclzicC'ldej Myślcnic, pochodzącej z H -go lub 15-go wieku.
W,
srodku herb Myślenic (dawny): jedno
drzewo, a po bokach dwie siekiery.

'V dokumentach i zapiskach sądowych
a także i u Dlugosza spotyka się takie
nazwy dzisiejsz~'ch Myślenic: "Miśli
micz",
"Myślimicze",
"l\Iisslomicz",
"Myślovicze", .,Myśli,,-ice'·, naj starszą
zaś nazwę podaje nam przywilej z r.
1253, w którym l\Iyślenice nazwano
"l\Iiślimich·'.

li.
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książce

tej na str. 14 pod pozycja,

zna.iduj~nny:

Żadziewicz Adolf, syn Benjamina.
dentysta, pseudonim "nr. 27". Pracował

wiem . . Otóż tamci zależni są nawet
gorzej od ciebie.
Wojciech zrobił zdziwioną. minę.
- Nie rozumiem.
- 'Vidzisz, ty jesteś chory, twoi
zwierzchnicy tak samo i tamci z tamtej strony też.
- Rzeczywiście ciekawe opowiadasz rzeczy.
- \Vidzisz, społeczeństwo naszego
miasta jest chore, cały naród polski
przE:chodzi to samo, jedni jeno Żydzi
nie chorują, a całe narody wpędzili

w

tę

chorobę.

-

Nie rozumiem.

Widok na

górę Chełm

- Acha, jeśli chodzi o Żydów, to
wielu tego hie rozumie, ale mniejsza
o to. Przed czterema laty w naszem
mieście ogromnie się rozrosły "tancbudy". 'Vłaścicjelami tych bud i nauczycielami najnowszych tai1ców byli
Żydzl. Goje zaś byli uczniami. PojedYlICZY goj płacił panu mistrzowi 60
złotych na miesiąc lub dwa
za wyuczenie murzyń"kich wygibasów. NaJwiększą, tancbudę miał FJTdman, stary suchotnik. Ten na.h,,"ięcej robił obrotów. I wiesz, Fr~"dman po kilku latach
pracy dorobił "ię maj~tku.
tym roku wyjechał sobie do KI'yni('~r, a !'>ześciu jego ucwiów Polaków śpi snel}1
wiecznym; na tę "am~ zmarli chorobę.
'V tamtą. niedzielę i "obotę obszedłem
wszystkie lokale zabawowe i ,,,iesz, w
ten dzień prze"zło trzy tysi~ce na!'>zej
młodzieży
tańczyło
przy skocznrcll
dźwi\,kach .iazzu, w tern Ż~'dów
ant
na lekarstwo. a na Kolumnie pod Ła
gIdem na 'Viśniowej Górze pocI Łodzi{,\.
teg-o hałatajstwa jest jak mrowia. Na
salach tanecznych ścisk, dym, kurz,
brak słońca i gruźlica, a'po miejscach
wypoczynkowych rozwalają. "ię Zydzi.
'V polskich mia"tach deptakami defilują stada strojny('h haranów, prowadzonych na rzeź. ". kurzu błyskają.
jedwabie, srebro i (1I)tO. Żydy to wyprodukowały,
nauczyły
nas w tern
ehodzić,
świecidełkami
tandentneml
zasłoniły nam świat. Nasza młodziet,

"7
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Myślenicach

Nietylko jednak od myślistwa wywodzą. nazwę Myślenice. I tak " Tespazjan l{ochowsl<i przypuszcza, że nazwa ta jest wyrazem natQżenia umy-

źle odżywiona, strojna w liche świect
dełka, po całotygodniowej pracy
zapełnia
w niedziele i soboty ulice

miast, sale dancingów, czytuje "Bociany" i .. 'Volne Żarty", chodzi do kin,
a Żydy buszują. po Polsce, zakładają.
jaczejki komunistyczne, nas kantują
bezwstydnie, puszczają. nas na ślepe
tory, a my lecimy na świecidełka niby
ćmy w ogień. Ot, dlaczego narzeczona
mnie pUŚCiła kantem. dlatego, że ja,
niemodnie ubrany, ja, człowiek nieinteligentny, cham i brutal, ale powiadam ci, że w rękach tych chamów t
brutali spoczywa lo!'> przyszłej narodowej Polski! Przyjdzie czas, zobaczysz, że my te wszystkie świecidełka
spalimy w ogniu, a twórców tego
wsz~'stkiego i ich pachołków wygonimy z Polski.
Hilary zamilkł, po prawej stronie
Ulicy błyskał olbrzymi, barwny wą.ż
tysią,cznych tłumów. Po lewej stronie
sta ł sam Hil~ry i jedyny przedstawiciel tamtej "trony, jego były kolega
z ławy szkolnej, Wojciech.
Wojciech nic się nie odzywał, uderzał piękną. zamszową. rękawiczką w
kamienną, barjerę mostu. \V dole, pod
mostem, bulgotała rzeka. Na wodę
zapatrzył się Hilary. Po drugiej stronie ulicy strojny migotał tłum, skIerowany na niewłaściwe tory, a w
Polsce poza plecami prowadzonych nil
l'Zei baranów rozgrywa;Q. się wielki"

wypadki o znaczeniu przełomowem,
dziejowem i historycznem.
Ludzie tacy, jak Hilary, będą. w niedalekiej przyszłości decydować o· losach. Pol~ki, nawet i świata. Tacy synOWIe ojczyzny wyprowadzą swoje
narody z chaosu, tacy ludzie kosztem
swojego zdro,,~a lub życia ocałą. baranów. od zagłady, a barany chodzą
postrojone po ulicach miast i mia~teczek . i nie zdają. sobie sprawy,
Jaka o Ich skóry toczy się walka.
STANISŁAW

Pabjauice,.

STATKIEWICZ

mrona I - U"RĘDOWNJK,ponieClzIalelt, anIa ~f 'sIerpnia: 1936 '-.- Numer ~

po

Jagielle cesarz Zygmunt, Luksemburczyk, obawiając ' się przyjazdu do Polski i odwetu za swoje podstępy i zdrady, gdy staną.ł wraz z żoną. swoją. w
Sromowcach , (pod, Nowym Sączem),
zażą.dał od króla Jagiełły zakładników.
Zaproszony również na wesele i ba·
wiący 'właśnie w Krakowie (w podrózy
do Ziemi świętej) Eryk, król dUl1ski,
słysząc o tern, zaofiarował się sam za
zakładnika.

Typowa chatka pod

Myślenicami

,

~łu, które jakoby cechować miało tam.
tejszych ludzi. Przeciwnie zaś dr. Pie·
lrusiński w swojem dziełku "Podróże
fi przejażdżki" z r. 1845 przypisuje naEWę Myślenic stanowi osłupienia i
bezmyślności,
rozgniewany bowIem
zawodami, jakie go spotkały w Myśle
nicach i brakiem wygód, potrzebnych
'\li podróży, posyła tutaj na próbę Dantów, Petrarków, a nawet i Aryosta, aby się przekonać, czy i oni w Myślenl
~ach nie stracq. fantazji i nie pogubią
swoich myśli, ·tak, jak się to autorowi
:wspomnianemu ' przytrafiło.

RUINY 'ZAMCZYSKA
Na południe od Myślenic, tuż pod
miastem, za dr:ogę. do Pcimia, znaj au·
;). się ruin)' zamku, zwane obecnie
zamczyskiem, stanowiąc ciekawy zabytek arcb.eologiczny. Sądząc z dzisiejszych ruin, należałoby przypuszczać, że zamek ten przedstawiał się
właściwie jako wieża, mająca kształt
~y1indra, albo i nawet jako olbrzymt
kamień młyński, płasko położony. Zamek ów, jak przypuszczają historycy,
zbudował
któryś z książąt krakow.skich, aby mieć chwilowe choćby lecz
bezpieczne schronisko w czasie łow6w
po okolicznych lasach.
Miejscowy lud utrzymuJe, te zamek
był siedzibą rozbójników, czatujących
na kupców, którzy z Węgier przez Myslenice ku Krakowowi przeJeżdżall.
Krążą też podania o obszernych plw:nicach pod zamkiem i nagromadzonych w nich zaklętych skarbach, o
podziemnym krużganku, łaczącym 6w
zamek z zamkiem dobczyckim.
MYŚLENICE

Do roku 1342

pragnąc uczcić swoją.
czwartą
żonę
Zofję, księżniczkę kijowską,
zaprosił

Fragment rynku

wMyślenlcach
"

na koronację jej na ~zień 12 lutego
1424, w I{rakowie wyznaczoną, cesarza
Zygmunta, króla duńsldego Errk/l.
VIII, książąt śl~skich, mazowieckIch,
litewskich, ruskich i komturów krzyżackich, a zjazd Jagiełły
z cesarzem
odbył się wMyślenieach.
Długosz i inni historycy

że

r:u.

Przywiózł go do Polski
z Włoch
ksią.żę Zbarawski, otrzymawszy go w

darze od pewnej ksieni w \Venecji,
która znowu otrzymać miała obraz w
darze od papieża Sykstusa V, swego
krewnego. 'V przechowaniu tego księ
cia obraz pozostawał do roku 1624:.
Kiedy tego roku wybuchło w Kra-

Spaliwszy resztę sprzętów, udali się
słudzy do Łagiewnik, majątku księCia,
aby się tamże "wietrzyć". Wraz z ntmi podążył tam z obrazem Grabysza,
który też tam służył. W tych Łagiew
nikach miał się też objawić pierwszy
cud przy wspomnianym obrazie.
IOedy bowiem kucharz księcIa,
Gojsld, będący kalwinem, rysował w
sobotę przy kolacji nożem na kaszy
w misie rysy twarzy Matki Boskiej z
tego obrazu, każdy rys, zrobiony na
kaszy, zachodził krwią, którą. on sam
tylko widział, przyczem zdrętwiała mu
i skostniała ręka, z której mu wypadł
nóż,

Uznając w tern zjawisku cud Boski, przyrzekł zaraz Gojski wobec obecnych sług księcia: Jastrzębskiego
i Malborskiego, że powróci do wiary
katolickiej, po którem to oświadcze
niu odzyskał zaraz władzę w skostniałej ręce. 'Wskutek tego udał się nazajutrz Gojski do Kalwarji, gdzie błędy
swe odwołał, powrócił do Kościoła i
potem został karmelitą. Za jego przykładem
poszedł
również Malborski,
który ,,,stąpił do zakonu Bernardynów w Krakowie, zaś Stanisław Jastrz~bski

został

świeckim kapłanem.

r'

MIASTEM

ZJAZD KRóLóW W MYŚLENICACH
Z początkiem piętnastego wieku
'Myślenice podejmowały w gościnie cesarza niemiecIdego, kilku królów i
książąt.
Włarlyslaw Jagiełło bowiem,

aają,

CUDOWNY OBRAZ MATKI BOSKIEJ
W KOŚCIELE MYŚLENICKIM
W kościele w Myślenicach znajdUje
się słynący cudami obraz Matki Boskiej. Ciekawa jest historja tego obra-

księciu.

stanowiły Myślenice

krÓlewszczyznę
i
zostawały
pod
zwierzchlllctwem kasztelanów krakowskich, którzy tutaj za pośrednictwem
swych sołtysów, wedle pra,va polskiego, rządzili, W roku 1342 otrzymuJą
'Myślenice samorząd na prawie magdeburRldem.
Od nadania prawa magdeburskiego
:rozwijają. się szybkim
krokiem. bo
~uż naprz~'kład w r. 1365, gdy Kazimierz 'Vielki zniósł apelację miast
polskich do :Magdeburga i Halli i zaprowadził osobne sąd~' apelacyjne w
Krakowie, Poznaniu, Sandomierzu i
Lwowie, wówczas. ustalając skład
wyższego sadu w Krakowie,
zaliczył
'Mvślenice do tych miast, które do są
OU tego wysyłałać miały ławników w
celu roz~trzygania apelacyj wedle prawa niemieckiego.
Pierwszym wójtem myślenickim 1,0stał na podstawie przywileju Kazimierza Wielkiego Heincon (Hanco), czyli
'J an syn 'VIIhelma, mistrza gór wielickich. Ten to Hanco już w roku 1355
lest szlachcicem i dziedzicem Zaklfczynn. Jako górnik z zawodu. wziął
Hanco mvślenicki za herb godło górników, t. 'J. trzy trąby i stał się protoplastą możnej fami1.ii Jordanów.

\

Król Jagiełło wysłał więc w towarzystwie biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego króla Eryka do
Zygmunta, ten Jednakże, za",,'stydzony, zrzekł się przyjęcia tak znakomitego zakładnika i wyruszył natychmiast z żoną swoją, Barbar:;t, z królem
dUllskim, biskupem krakowskim i znakomitym orszakiem do Krako'va, skąd
również król Polski wybrał się na
spotkanie aż poza Mrślenice.
Pop rzywitaniu się wzajemnem w
czystem polu, zaprosił Jagiełło cesarza do Myślenic na obiad i na nocleg
i oba orszaki noc najbliższą w Myśle
nicach przepędziły. Nazajutrz cały ten
orszak świetny, .otoczony coraz bardziej wzrastajl;l.cemi tłumami rycerzy
i ludu, wyruszył z M~'ślenic do Krakowa.

kowie morowe powietrze, polecił ksi,,żę Zbarawski
spalenie swych sprzę
tów jako zapowietrzonych. PomIędzy
sprzętami znajdował się także ó.braz
l\Iatki Boskiej, l<1óry słudzy kSlęcta
wynieśli wraz z inn~mi sprzętami za.
bramę wiślanę. w Krakowie, na mieJsce, . przeznaczone na palenie rzeczy
zapowietrzonych, Przed spaleniem jednakże zjawił się tam Marcin Grabysza,
mieszczanin górnego przedmieścia Myślenic,
a zobaczywszy piękny obraz,
prosił sługi księcia, by mu ten obraz
darowali. Słudzy wydali mu obraz pod
warunkiem nie rozpowszechniania o
tym fakcie i niepokazywania obrazu

zdradliwy i

opowia·

niedowierzający

Kościół

mieściu

Myślenic.

Z biegiem czasu zapomniano o
tych wydarzeniach. Obraz ~ozostaw~ł
w domu Grabyszy. W dmu 1 m3:Ja.
1633 roku zaszła twarz Matki BoskIej
i Pana Jezusa jakby mgłą., poczem na.
włosach Matki Boskiej i Pana Jezusa.
okazały się krople, wielkości ziarnka.
siemiennego. Wydarzenia te powt8;rzały się przez szereg następnych dm, ~
gdy w tym czasie szere~ choryc!l.ludzl,
modląc się przy obrazIe, powrocIlo do
zdrowia, zebrał się na. wieŚĆ o tem w
niedzielę 8 majlll. tłum ludu prz~~ mieszkaniem Graby!!w.Y i w proceSJI przeniósł obraz do kościoła. farnego, gdzl.~
przechowano go w skrzyni w zakrystJI
aż do przeprowadzenia dochodzeń inkwizycyjnych.
Na podstawie inkwizycji, po nara.dach teologów, ogłoszono uroczyście w
dniu 2 lipca 1633 roku obraz jako cudowny przy nadzwyczajnie licznym
udziale pobożnvch.
.
'
Odtąd pocz~ly się mnożyć cuda lAk,
te w ciągu 8 lat zapisano ich w prot-okółar,b kościelnych i mieJsldch 1:428.
() ' slawf~ obrazu świad'czył też bardzo
bo~aty 's ka'rbiec:
.
.
.
.
Z obrazu Matki Boskiej w Myślenl
cach sporzą,dzono też kopję dla ko.:.
ściola w I<alwarji,
a jest nią. słynny
obraz cudowny w KalwarH Zebrzydowskie.i.
Wy.iątki

przemysł

ma zaszczyt

W a r s z a w a w sierpniu.
Wiadoma rzecz. że Polacy posiadają specjalną. zdolność krytykowania.
Zwłaszcza spraw i rzeczy powstałych
u nas Mówi się że niby jesteśmy pod
wielo~a względami daleko w tyle za
innemi narodami, że to i owo, że przedewszystkiem lepsze są towary zagraniczne od rodzimych. Słowem, potwierdza się znane powiedzonko: cudze
chwalicie, swego nie znacie...
Pewnie, jako młode państwo nie
możemy w niejednych dziedzinach odrazu dorównać innym państwom. Ale
na niejednych polach nie jest wcale
tak źle. o czem przekonuje nas otwarta w stolicy przed kilkoma dniami
wystawa przemySłu metalowego i elektrotechnicznego, która potrwa aż do 11
października b. r. 'Vystawę zorganizowano pod hasłem: Polska musi posi.adać silny i niezależny od zagranicy
prze~ysł! To też wędrówka po terenach wystawowych, zajmującYCh dawny ob zar Pallstwowych Zakładów
Lotniczych i C'7.ęŚć Pola Mokotowskiego, pozwala zOl'jent()wać się, co ju:i: w
kraju prodnkujemy, a czego jeszcze
brak. Po dwugodzinnej w~c1rówce po
licznych pawilonach i stoiskach spostrzegamy objektywnie, że braki owszem - są, jednak w wielu wypadkach przemysł polski wyrabia rzeczy
niezwykle pożyteczne, o których nigdy
nie więdl:ieIiśmy.
Główne wejście na wystawę prowadzi od placu Unji Lubelskiej. Na
wstępie "wita" nas wysoka żelazna
wieża do przewodów wysokiego napię
cia/ \-vygllłdajllca niby nowoczesna h1'''~

Myślcnicacb

Przez pięć lat był ów obraz w przechowaniu u Marcina Grabyszy w La..
giewnikach, a następnie przez. cztery
lata w jego domu na górnem przed-

.,Myślenice"

Polski

w

z książki" dr. J, W. Kutrteny
Kraków 1900.

przedstawić się •••

I

ma triumfalna. Za chwilę wkraczamy
do długie~o pa~vi1om:, ~dzie wśród .huku p~acuJe ~llkadZlesIąt ~szelklego
rodzajU obrablare~, precY~YJnych maszyn do przeróbkI metah, prasy do
blach, maszyny wyrabiające gilzy i
wiele innych, na których widok szeroko roztwieramy oczy, niedowierzają.c
jeszcze, że te przemyślne,. tak dla. nas
skomplikowane mechanizmy, są. tWClrem polskich inżynierów i polskich fabryk. Urasta nasza duma L. przechodzimy do następnych pawilonów.

FrapnMt wyst/nłly

li

Zachwyt zamienia się w entuzjazm,
a entu~jazm w ~zał. Chcia~Qby się wyskoczyc na chwIlę zag;ramcę, załapa.ć
g~upę Francuz~w, NIemcó~, ..Anghkow, lub Szwedow, sprowadzlc Ich ~lIo
wystawę i" drżącym głosem powledzieć: Patrzcie na nasz przemysł, na.
pracę naszych ludzi nauki i twory
polskiego robotnika, patrzcie na dorobek młodego państwa o przeszło 33
miljonach mieszkańców.
A zagl'aniczniki pokiwałyby głowami ze zdziwienia, pomruczały: "Po"

1

pawilonem radiotechnic:;n.ym.
Fot.

PAT~

....
"\

@

OkretoClJa Sp~łdzlelnla Mleczarska z. o. o. Cd Łodzi
poleca swoje mleko butelko.BDe, mechanicznie ezyszczone

i pssteuryzowane, oraz inne artykuły nabiałowe. Cena mleka
w butelkach W' sklepie 25 gr. za litr. Prosimy żądać wszędzie.
Adre.:

Sen$acjq wystawy jest wieża do $koków spa·
do€hronowych wysokości 25 mtr. Amatorzy
emocji korzY$tajq z okazji.
Fot. E. Fikus

patrz, popatrzl" i wyjechały z przekonaniem, że po obu stronach Wisły
JJ1 ieszka jednak naród mądry, zdolny
i pracowity. Tylko - ci Żydzi!
Bo o naszych zdolnościach, o pracowitości mówią długie szeregi maszyn tkackich, suszarek, pralni automatycznych, gaśnic, csłodni elektrycznych, stołów operacyjnych najnowszej
konstrukcji, kilometry przeróżnych
rur, zwoje blachy i dziesiątki stoisk
ciężkiego, średniego i drobnego przemysłu, produkty olbrzymich fabryk o
miljonowych obrotach i fabryczek lub
zgoła
warsztatów rQkodzielniczych.
Pokazano niemal wszystko, co zdobyliśmy w dziedzinie metalurgji, elektroi radjotechniki.
Milo jest sercu Polaka wędrować
poprzez pawilony hutnictwa, elektra.
techn iki z armję. wszelakiego typu radjoodbiorników, przez halę poczt i telegrafów z precyzyjnemi maszynami,
automatami telefonicznemi, dalopisami i maszynami telegraficznemi nadawczemi i odbiorczemi. A kto ma
czas, może w tym pawilonie posiedzieć dłużej, przyjrzeć się, jak Radjo
Polskie nagrywa. niejedne reportaże
lub słuchowiska na płyty, lub poznać
pracę speakera i orkiestry salonowej,
część pawilonu bowiem zamieniono na
podjum-studjo, skę.d transmituje się
kilka razy dziennie program na całą
Polskę.

Te wszystkie nadzwyczajności, choć
podziwem, zacienione sę.
samolotów, zgrabnemi sylwetkami samochodów lub bryłowate
mi konturami lokomotyw. Wiadomo,
ludzie zawsze ciągnę. do rzeczy wiel-.
kich duchem lub rozmiarami, zwła
szcza, gdy są one aktualne.
. Tej a-ktuaJności nie można odmówić stuprocentowo polskim samochooom osobowym, ciężarowym, sanitarnym, zgrabnej tankietce, ani też olbrzymiemu czołgowi do cl~gnięcia
transportów. Czy można p'Tlejść bez
zainteresowania obok powł9ki z"ycię
skie!\,o balonu "Kościuszko", lub starej
"R. W. D. 5", na której mjr. Skarżyń
ski przeleciał Atlantyk?
A "RWD.-13", trzymiejscowa maszyna turystyczna, lub "RWD-8" pre-

oglądane z
skrzydłami

I

ul.

Gdańska

126/8

dystynowana do zrealizowania hasła
..Uczymy się latać", jako zllak l
maszyna szkolna? Czy znajd~ie się
ktoś, kogoby nie zaciekawiły nowe samoloty wojskowe? NaprzYkl:
.
Jak błyskawica, myśliwski "P-U CH,
albo "P. W. S.-14", lub zgoła "PZL23" pierwszy polski samol(lt bombowy
na trzy osoby z ki Ikoma "tanowiskami dla karabinów maszynowych, w
tem jedno pod skrzydłami ~ kształcie
oszklonej gondoli. no i szybkość 275
km na godzinę. To nasz naj nowszy
dorobek.
Niemniejszy efekt" wywołuje stoisko
Ministerstwa Komunikacji. Na przedzie lokomotywa i wagon, modele
z przed 40-tu laty, a za niemi kilka
"stalowych
rumaków"
olbrzymich
kształtów, ze stajni H. Cegleklki lub
Chorzów, zdolnych wyciągnąć tempo
ponad sto kilometrów na godzinę. Obok wygodniutkie wagony pulmanow-

'Iele:foD 211-&&

skie Lilpopa, a w samym ko/lCU terenów wysta\vowych rO'lmait?go typu
elektrowozy, lux-torpedy o kształtach
opływowych, motorówki i np.)nowsze
pociągi
elektryczne i 10kOlllOtywy,
przeznaczone do obsługi zelektryfikowanego węzła dyrekcji warHawskiej.
Są to cac~a, zasługujące każde z osobna na obszerne opisanie. Przedstawiaję. wielk<} zdobycz naszego kolejnictwa i są. dowodem postępu ...., tej dziedzinie.
Największą sensacją wystnwy jest
25 ID wysokości wieża żelazna, przeznaczona do skoków spadochronowych. Za drobną opłatą. może zwykły
śmiertelnik zaznać tej lotniczej rozkoszy. Powodzenie jest. Tłum ciekawskich przygląda się ze śmiechem każ
demu skokowi, a śmiechowi towarzy~zy ogólne życzenie: Niech mu ziemia
...mięką będzie

ELLIOT.

Najnowsze; konstrukcji torpeda kolejowa o linjach opływowych. Szczyt techniki
i komfortu, chluba polskiego kolejnictwa. Szybkość 125 klm na godzinę.

Fot. E. Fikul!

Za parę dni rozpoczyna się nowy rctk szkolny. Ożyją
znów pustkami dziś świecące mury szkolne.
. Wobec nowego roku każda ",iemal rodzina słoi przed
koniecznością dokonania pewnych zakupów. Trzeba uzupeł
nić garderobę dzieci, kupić książki, przybory szkolne. U progu nowego roku szkolnego niechaj rodzice nie dają złego
przykładu swym dzieciom, zaopatrując
się
w potrzebne
przedmio·ty u :i:ydów. Nowy rok szkolny trzeba otworzyć nowym zwyczajem, a zwyczaj ten, to narodowy nakaz kupowania i popierania wyłącznie firm chrześcijańskich~
Niechaj dziecko polskie, biorąc do ręki książkę, czy zeszyt, nie ma poczucia, Ż2 jego rodzice skrzywdzili polskiego
kupca, rzemieślnika i robotnika. Niechaj nie staje im przed
oczyma bezrobotny Polak, głodujący na własnej ziemi A dzieci polskie nie będą miały tych obrazów przed oczyma,
gdy książka do nauki, czy ubranie nabyte będzie u Polaka.
Gdy tysiączne rzesze rodziców spełnią swój obowiązek
wobec narodu naleŻYCie, czyniąc zakupy dla swych dzieci w
firmach polskich, Więcej będzie radości w życiu polskiem,
wzrośnie polski stan posiadania, niejedna polska rodzina
kupiecka, rzemieślnicźa i robomicza znajdzie lepsze warunki bytu.
A zatem każdy grosz, przeznaczony na zakupy szkolne,
może tylko iść w ręce Polaka!

-

.
lałobna rocznica
."
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Już krótki okres czasu dzieli nas
od dnia 13 września b. r. W dniu tym
całe narodowe Podhale i Polska część
Śląska Cieszyńskiego odda hołd i czeŚĆ
pracy, zasługom i cierpieniom Ś. p. ks.
Stanisława
Stojalowskicgo, którego
25·letnią rocznicę śmierci, właśnie w
dniu 13 września b. r. obchodzić bę.

dziemy.

Świetlana naprawdę postać Ś.

p. ks.

Stojałowskiego żyje dotąd w pamięci tutejszego ludu. Był On jednę. z

Stan.

tych nielicznych jednostek, które nie
się zejść z wygodnej drogi
"naj mniejszego oporu", drogi, która
daje wszelkie wygody życiowe, a niejednokrotnie prowadzi nawet do zaszczytów i dostojeństw - i idą za glosem i przykladem Boskiego Mistrza z
Nazaretu, idą. do tych najbiedniejszych, najwięcej opuszczonych, ażeby
ich uczyć, oświecać, pocieszać, bronić
i wskazywać im drogę do lepszej przyszłości. Do tych nielicznych jednostek
należał też i Ś. p. ks. Stanisław Stojałowski. Szedł on bowiem do tych, do
których nikt dotąd nie przychodził,
nikt się nimi nie interesował, a jeśli
ktoś interesował się i przychodził, to
tylko po t(), by ich wyzyskać i wyko.rzystać, a
potem znowu zostawi~
wzgardzić i zapomnieć, jak o jakimś
starym, niepotrzebnym przedmiocie.
Ks. Stan isław Stojałowski, szedł do
tych biednych mas ludności miejskiej
i wiejskiej i niósł im w ofierze swe
młode niespożyte siły, niósł im swą.
wiedzę i zdolności , a nadewszystko
darzył ich swem sercem goreję.cem
jasnrm płomieniem miłości bliźniego.
Pozostał też aż do śmierci ich wiernym
przyjacielem dobrym przewodnikiem i troskliwym ojcem ... Nic t.eż
dr.iwneg-o, że stał się bożyszczem licznych rzesz robotniczo - włościańskich,
które z wdzięczności za okazywaną im
miłość wybudowały Mu w swoich
sercach niezniszczalne ołtarze prz-ywiązania i miłości l
p ł o c k, 29. 8. - We wsi Batogowo,
gm. Perzanowo, pow. makowskiego..
mazow., w~rnikł pożar w stogach zbóż
czterech gospodarzy. Zbiory spłonęły
doszczętnie.
Mieszkańcy
wsi spostrzegszy ogień natychmiast I>Oi!Pieszyli z ratunkiem. Nadbiegli ujrzeli,
że od płonących stogów ze zbiorami
ucieka Jeden z właścicieli tych stogów;
Feliks Perzanowski. Sę,dzę.e, że widz,
przed sobę. sprawcę pożaru, gospoda.~
rze schwycili Perzanowskiego i wrzuci! i w płonę,ce stogi.
W tej samej chwili przybyła straż
ogniowa, a wraz z nię. i policja. Z p'ło
mieni ofiarę samosę.du wydobyło moono poparzonego, ale tem samem Ul"8.towano mu życie. Włościanie w pierwszej chwili sądzili, te Perzanowski,
mając w tym roku znacznie gorsze
zbiory od swych sąsiadów, powodowany zazdrościę. stogi ze zbożem pOdpalił, oni zaś nie zastanawiają.c się co
czynię. chwycili go i nucili w pło
mienie .

wahają

..

.

Gen. RYdz - Sm'lgły

w Wiedniu

w i e CI e ń.

(P A 'li Dziś rano przydo Wiednia generał Śmigły-Rydz
z towarzyszl}cymi mu osobami.
O godz. 8 gen. Śmigły-Rydz pnyj')ł
w wagonie salonowym posła R. P. w
Wiedniu Gawrońskiego, w toyva1"Zl:stwie którego wraz z towarzyszącymi
mu oficerami opuścił dworzec, celem
dokonania w charakterze ezy!'lt.o prywatnym przejażdzki samochodem po
był

mieście.

acer .po
Jak "Lewe Fronty"

U

wejścia

na

wystawę

przemy!lu metalowego

i elektrJtechnicznego w Warszawie, wznie·
6iono .. luk rriumfnlnv" w pO$taci wieży do
1I,:r.ewodó.w wysokiego n,apięcia.
Fol. E. Fikus

Prasa socjaltstYczna, komunizują
ca i rzecz prosta, żydowska wszelkich
odcieni - od zachowawczej "Agudy"
do komunizującego "Najes Folksblat"
- rozbrzmi(lwa hymnami pochwał na
cześć t. Z\\. "Frontów". A to, że raj,
że zjeJn.oczenia uczch yeh (?) ludzi,
że tam niema antysemizmu (tu cię
boli!) że ... że ... zachły s tuje się poprostu z nadmiaru entuzjazmu. Są.dzi ona, że nikt nie pamięta przeróżnych
wyczynów, dokonanych zaraz po wojnie czy nawet w dobie obecnej. Pamiętamy, proszę panów, pamiętamy i
zrobimy spacerek po państwach europejskiCh, w których niegdyś albo na-

dostawały "W skórę"

wet i teraz siedzą szlachetni ludzie z
Ligi Obrony Praw Człowieka - t. zn.
Żyda i Komunisty. Ruszamy!
HISZPANJA
Dokładnie jak i co, dlaczego 1 powyłożyliśmy w artykułach "Zem-

co,
sta Żydów" i "Podłość na czele Hiszpanji·'. Teraz tylko przypominamy,
że lewica rządziła od 1931 roku, każde
święto pl'oletarjatu uświetniając paleniem kościołów i t. d. kulturalnemi
rozrywkami. Ale w końcu Hiszpanie
powiedzieli: - Stop! Nie chcemy, aby
z kraju robiono lunapark i luna.PARCH, - Rządowe komunisty znala-

zły MOLA, co
aż się kurzy
tamten świat.

ich gryzie i zwiewają.,
Francji i FRANCO na
Jak było w istocie w
Hiszpanji - charakteryzuje najlepiej
moskiewska "Prawda":
"Masy anarcho - syndykalistyczne
są na drodze do zast~pienia rządu
Frontu Ludowego przez Juntę rewolucyjną, sowiecką". Wyraźniej nie trzeba. No, ale już koniec - jeszcze tydzień, czy miesiąc, czy kwartał i porZl;ldni ludzie dojdę. do władzy. Jesteś
my o Hiszpanję spokojni. Wyzdrowieje!

9-0

FRANCJA

U władzy "Front Ludowy" -

ści-

~fl'ona '8 -

nttl'{nOWNII\, poniedziałek', dnia !1 sierpnia 193~ -

Numer 2M
J

ślej Żyd Leon

(Lejba) BIum f Jego
Ja'ewne i Współplemieńce. Wkrótce po
objęciu rzą.dów przez Bluma lewicowe
brukowce Z'ach wy cały się jego karjerą.
i nadzwyczajną uczciwością., a nawet
nędzą.. w jakiej musi pracować· politycznie. Nie od rzeczy zatem będzie
przyjrzeć się bliżej dochooom "Wielkiego Męża".
Pan Blum jest milionerem. Posiada fabrykę samolotów, ściślej mówil!-c
motorów samolotowych. Firma ta nazywa się "Weiller et Co" wyrabia motory "Juppiter". Gdy zostało zawarte
przymierze z Sowietami za rzą.dów
szajki BIuma. firma. Weiller otworzyła filję w Soietach. Dyrektorem tego
oddziału został syn Leona Bluma Robert BIum. Jest Ó'n inżynierem, a
swoją życiową karjerę rozpoczą.ł w firmie ,.Peugeot" (znana marka samóchodowa), której głównym akcjom~
l'juszem jest znowuż pan premjer
BIum, a jednym z wspólników słynny
bankier-oszus,t Oustric. Ostatecznie, je..
śli ktoś oszczędzał pienią.dze, może być

akcj<marjuszem kilku firm i premjerem. Tylko dlaczego ten miljoner ideowy socjalista pobierał miesięcznie ja.ko poseł 60.000 franków, a ponadto
34.664 franki z racji swego stanowiska
"Maitre de Requetes Honoraire" w radzie stanu 'I Dlaczego urządzono skład
ki na kształcenie jego dzieci 'l Dlaezego w okresie strajków, gdy pan Blum
przyjechał do sWffj fabryki i zastał
strajk, kazał policji siłą. usuną.ć strajkujących? To jest grubo nieł3idnie,
towarzyszu redaktorze "Tygodnia Robotniczego", tak samo, jak nieładnie
jest kłamać o biedzie i ideowości tow.
Bluma na szpaltach swego pisma.!
l jeśzcze jedna histortjka.: towa}"Zysze z Francji składa.li ciężko zapracowane pieni~dze na pomoc dla towarzyszy z Hlszpanji, ale dzięki tow. BIlimowi zakupiono za nie w jego labry.
ce samoloty i wysłano do Hisżpanji.
Zarobił na tem pan BIum - dlaczego?
- bo sprzedał za grubI!- forsę samoloty przeznaczone na szmelc I Że tam
Towarzysze Hiszpańscy kark skręcą.,
to trudno. najważniejsze, że Lejba zarobił.

mała

I

llO'wina., a

właściwie

niesłychana moe ducha zawodników,
którzy dzięki wierze w ducha. swego
narodu pokonali zawodników, nieraz
znacznie
silniejszych. I na.jważniejs.za.
zniechęcili do siebie ludność. Wtedy
młQdy wódz partji fa.szystowskiej Be- rzecz: przyłączył Hitler bezkarnie. pas
nito Mussolini zdecydował się na wal- neutra.lny w Nadtettji, złamał wszelkie
kę Ó włl\dzę. Na Czele swoich zwolen- traktaty, krę-puję,ce Niemcy, zbroi ha,..
niltów :rus~ył na Rzym, zdohył do pra- ród na. potę-gę i dą.ży ótwarcie d~ kowie bez walki i zaczął rządzić. Zastał lonij. Czyż te czyny nie sf} dla Niemiec Ledwo zdołała ostygną.ć
naród leniwy, biedny, o opinji natodu wielkie? - naturalnie, p,atrżą.c na nie Berlińska kompromitacja z punktu niemieckiej racji stanu?
A juz na nowO' kiełkuje
złodziei, muzykantów i brudasów. A
SpO'rtówa biurokracja:
jaki tetaz panuje sąd o Italji? Z poINNE PA1tST'WA.
Spisano ukaz w stolicy
gardzonego państwtt, z którym nikt
Protokół na cztery strony,
W roku 1919 Bela Run (prawdżhve
się nie liczył, uczynił Mussolini ImpeWyrok wysokiej instancji;
rjum Rzymskie, które było zdolne nazwisko Aron Cohn) wywołał na W ę
Heljasz na rok zawieszO'ny!
przeprowadzić kosztowną. wojnę zdogrzech rewoltę socjAtistyczno - komu..
bywczą, mimo gospodarczej blokooy. nistyczną.. Węgrzy dosyć długo cżeka. Spisali punktów aż dziewięć,
A tO są.dzi o nim naród? Znam jedne- li na wielkie czyny .,Towatzyszy z pod Skazańca by dO'wieść winy: .
go Wł-oeha, ha:uczyciela. języków, za- czerwonego sztandaru", ale wkl'ótt~ że to - że tamta -ze oWO' mieU dosyć 7;ydmvskó ~ komunistycz- Motywy - pO'wody - przyczyny ci~kłego socjalistę, kt6ry musiłiI uciekać z kraju. Kiedyś nie nazywał Mus~ nych 1'Zl1dów i wypędzili VI 8zybkiem
Lecz chociażby wypisali
solinie.go inaczej jak bandytf} ....... teraz tempie zwolenników III Międzynaro
inkaustu pełen kałamarz,
wita swoich znajomych w Polsce fa- dówki.
Jedno w tej sprawie jest pewne:
szystówskiem pozdrowieniem i niema
To nowy dla sportu blamaż.
W Austrji t5 i 16 7. 1927 roku prówiększego czciciela Benita nad niego.
bowali socja,1iści tteż.yni6 tamach sta- Zawsze się będzie toczyć
To uczynił faszyzm i tak wielki czło nu, ale wiedenczycy powiedzieli: Nie! W kolo odwieczna racja:
wiek przekształcił swój naród!
i zamach, a raczej socjalistyczna farsa Co siła i rozum zdobędą.,
nie udała się,
POpSUjB znów biurokracja.
NIEMCY
W Pólsce mamy soejalistom do zaCóż znaczą. wszystkie re-kord1.
Gdy .. wł,adza" wyrO'k wygłOSi...
Jak fut kiedyś pisaliAmYi na.Jwięk wdzięczenia Kasy Umarłych, według
Cóż żnaczy, że Heoljasz strzela sZe korzyści pll"zyniosła porażka Nie- popularnego dowcipu, rózne. tłu!Jte p6p, Z. L. A. kule nosi...
miec w wojnie światowej - Żydom. sadki dla. rodzinek i .td,łtje Idę, że ni~
Tak polski spO'rt dzisiaj doszedł
Opanowali wnet po 1918 roku wszyst~ więcej.
WNIOSKI
Do dwó<;,h wspaniałych wyników:
kie urzędy, naturalnie te, ważniejsze,
Kr6tko: możemy powied:a~Ć, te' VI HeJjasz ma rekord w kuli,
wzięł1 "w pacht literaturę, sztukę, teatr, kino, słowem - uczynili z Nie- kaMem państwie, gdzie próbówali rzą. A "Związek" w strz&laniu byków!
miec swoją "Ziemię obiecanę,". Przy- dzić socjaliści, c·'/;y komuniści, rezulARTUR MARYi\:.
szedł kierunek narodowych socjalitat był jednaKOWY: ludzie mieli 'ich
stów z Hitlerem na czele i zwyciężył. dosyć i szybko nPfześwięcali" amato- P~eblyski
Od 3 lat Niemcy były pozbaWione do- rów rzę,dowych synektil'.
pływu surowców i dewiz, pieniądz ich
27 września odb~dę, się wybory do
spadł katastrofalnie na giełdach świa Rady Miejskiej Vi Łódzi. Pokażę. one,
""" Powiadam Wag, Li~ye, łatwIej
ta
jednak budują autostrady, co myśli o różnych' towar~yszaćh "z tlmrne~ na ~UpieIŻ, ja.tk od WaB wydostat te
zmniejszyH w olbrzymim stopniU bez.. pod ciemnej gwiazdyCl SJ)<Yleczenstwo ~atszywe pię.ćdziesiąt złoty ...
..... JesteŚcie cóś zabatdzo dawoipni, Kal'Oboćie, ostatnio urządzili z niesłych~
L6dzkie. Pokażą lIne, e~y ludzi jeszcze
nym przepychem Olimp jadę, którą można nabrać na kłamUW'e hasłlł ży gaono-wicz, 1)56jdziecie ezybkG umrzeć, jQlk
objektywni ludzie uważają: za naj- dowsko - SOCjalistyczno - kÓIDlJnistycz- kMda gie.njalha jednostka...
..... MOIŻe'hno, s.ie nie martwię, nie :bęldQ
wspanialszą, ż:
Olimpjad nowoczes- ne, czy nie.
;pótrze<hO'wał was oglądać ...
nych. Jak silnie zakorzeniła się idea
Zobaczymy t
...... To ma być jeszcze jeden dowcip, co?
Hitlera w sercach Niemców, świadczy
IACEK NOWICKI.
~ A je~eIi d,o wcip, to co? Płakać m~,
WŁOCHY

skończeniu wojny światowej
władzę ol;jęli socja1i$ci, którzy szybko
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Zwyzszych sfer
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Jesieil za pasem

pokol'-

he zapytanie pod adresem tow. redak.

torów z prasy socjalistycznej: Co slę
śta.ło, że nagle przestaliście pisać o
tow. Jacquesie Doriot? Przecież był
nawet w Sowietach, mianoWano go S~
kretarzem generalnym Komsomolu: we
Francji! Co się z nim stało'? - Ano,
l'>rzemawiaj~c W kwietniu b. r. z bal~
konu merostwa w Saint Denis, powiedział: "Jestem komunistą, ż~dam sprawiedliwego ustroju, ale nie chcę, aby
chłopi i robotnicy francuscy dawali
się zabijać ku chwale Rosji Sowieckiej. Imperjalizm rosyjski nic nas nie
obehodzi". I 00 najgorsze, że niś miżecie tow. redaktorze powiedzieć, ze
Do:ri,ota. przekupili kapitaliściI nie mozede zaprzeczyć, że Vt/ cza.sie manifć
stacji "Frontu" w dniu 14 lipca tłumy
ludzi wołały: "Niech żyje Dorioit
Precz z sojuszem z Sowietami!" '.tak
tn przykre, gdy nie wolno pisać prawdy, a tylko trzeba kłamać, bo inaczej
nie sypną się sowieckie rubelki! To
przykre, towarzyszu!

nej

Niestety,
nie mogę

of~rty,

gdyż

Wasza

przyją.ć

*

-" Samo.bó.fs.t:wo?
- Prawie. Sis zaręczyła z tym warja-

t6m Móńkiem tublineremf
- Co cóś? Z ·p owodu trup?
- Z powodu, te on leży na piętnMcie
procelltl
.
- Ona jut leżała na sto procent i to
to drugi dzień ...

*

::.o; Cześć obywatelu Złotopol..ki! P'ó dob.
no pan kandydUjesz do rady?
- 'To cO?
~ Ale nie od naszych, tylko z pepe-

MU?

-

To co?
Ale oni z nam.i nie id3t razem?
'- To co? Dziecko jesteście, cholera
,p siakrew? Sie nie idzie razem do wyborów,ale ju~ tam w radzie nie b~dzie tadnej przesz,kody. Te chamy goje nie b~dą
mieli nic do gadania ...
- To co? A,le jak oni p6>tem z.łapią
swoich macherów od polii,t yki?
- To co? Mnie bić będą. po mordzie na
ŚIniert? Ichl
- Ale wyście idziecie z iC'h listy'
"-' To Jak ooi mnie wyJ:Jior9" ja mo,gl.
przejM do lIlaBzych...
- T& wy lepiej id~cie odra'LU do szpi..
~

11i:SZCZE SŁONKO PRZYGRZEWA, lESZCZE ZIELENI4 Sl'ł
L4KI, JESZCZE' PYSZNIĄ. SI~ KWIATY SWgMI BARWAMI ALE JUŻ WIECZORY STAJĄ. SI~ DŁU.zSZE I WICHER HULA
PO POLACH. TRZEBA WI~C ZAWCZASU POMY~LEC Q TEM,
ABY ZAOPATRZYC S[~ W WARTO~CIOWĄ. I GODZIWĄ. LEKTUR:tl!

talar

Sto

~blimyl

rozpocznie niebawem druk nadzwyczaj pięknej pow1eś'ci, k1,órej ŻYWa, niezwykle
ciekawa 3'kcja trzymać będzie w napięciu uwagę
wszystklch naszych Czytelni:czek I Czytelników.

KriSlłwska.

= Panie

raz jeden przeCQtai nadlt
- ten pozostaje wiernym Czytelnikiem "Orędownika"
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tyłko "OrędoWnlk"!
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w nagie.

IDem mordowat ,
'-'Rękie lbyłbY'm
~ n/lltomiast balltka
się

hie

-
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I!taroza,konny, ~o mnie koKop !pa'n sobie grób I
'- UIŚ, al'yjczyk znalazł sl~, ! A apropo
~. JaJk IPMl będziem; mnie od starozakonnych wspominał, to SMn pan pamiętaj
o 1J'l"00bief
..... Z powodu idziesz mnie pan JXIgl'o-

pIesz 'Pan

powieść

P'rosimy pamiętać: na JesIeń

Rabinowicz! Gd1:ie my sif:

To wy teraz w Uxlzi mie.sZikacie?

lI:i.;I

t<ł.o

Objęciu urzędow.ania musiałbym uwi~
zić conajmniej stu bankierów, .. to

*

~at.

'- Nie. na ksi~~ycu.
W bawelnie rOlbicief
- Nie, w Mtronomji.
'-' :Po<tyczcie do jutra piętnaście złoty?
~ Nie, lepiej ipO~ycz~ Wag lekkiej
śmierci, Pa! Pa! Pa... szoł wont!

,,-ORĘDOWNIK"

tej zaMlczytw kilka godzin po

narazie nie jest wskaZ'atle.
Taka odpowiedź wystawia. na.jleps!6
św iadectwo przyszłemu kierownikowi
Belgji - LeonoWi Degrel~ j. J~~n
koWi~ ja.ki reprezentuje. .
_"

To nie

=- Rozenber2anka cóś WM powiem moje z wami uszanowanie - czy wyście
znaliście , Manię Szmonces? .
- Cóśkolwiek przY'Pominam, ta,ka ruda?
- Ta: sama. To ona wczoraj przestała
być Szmonces, a jest trupI

usłyszał taką. odpowiedź:

-

łJa,d~my !przyjaciółmi.~
-' Pieniądz.e to m01te jMzcze was kiedyl){Glwie'k oddam, ale tełly:m ja miał mieć
takiego 'pr;ilyjaciela, ·tQ>by:m ..,zedł :ze wetydu sie spalać. Zwyczajny poką.tniarz i
mój przyjaCiel? Przecie1: dosyć ,popatrzeć

sie na wasz dyskonterski pyskI
twarz, ale mianowicie potwarz...
- Policja! Pogrom!._

BELG.tA.
Najpotęzniejszą. part ją BelgJt była.
part ja socjalistyczna z Emilem Van":
derweldem na czele. Wódz belgijskiej
Międzynarodówki jest tak samo, {ak
jego , francuski kolega Żydem i mi joner,e m. Kr6tko można go scharaktć·
ryzować, jako ~ belgijskiego Bluma,
a. to daje dostateczne pojęcie o jego
etyce i zdolności do kombinowania.
Napisaliśmy, że w Belgji SOCjaliści
"byli", a nie "są", najpotężniejszą. partjl!- - bowiem obecnie prymat obejnmje powoli part ja ideowych, walczą.
cych katolików "REX" z Leonem D~
graIlem na czele. Człowiek ten nie zna,
00 maćzy kompTomis: walczy z katdem łajdactwem, nie oszczędza niko-go. Part ja. "Rex" powstała zaledwie 9
miesięcy temu, a w wyborach 3 miesią.ce temu zdobyła. 22 mandaty do
parlamentu na ogólną. ilość około 150.
Naturalnie, zd-Obycie w eią.gu :Pół
roku takiej ilości zwolenników musiało wywołać pewien oddźwięk. Gdy
król zwróCił się przeto do Degrella,
proponując mu tekę spra.wiedliwości,
Mość,

.na. was spoglądając? Wasza nieboszczka.
.mamunia dość się napłakała, widzlłC taIIde przystojne dziecko.·..
- Nie w ylNuczone, te siQ zdenerwuje
i dl!iID was trochę po pySKU ·ogtatecZlIlie...
-"" I 'Pójdziecie zgnić do kryminala. To
jut lepiej oddawajcie mo-je :pienia,dze i

_

_

to

!prZewróci!
Stary ka wał!

bM!bym. się 'Zawala'~
wasza. w swoim gro..

A coście chCieliŚCie, tabl babka WaM,
mIody kawalt . ' . .....
m-t

był
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Czy jest

SIrons ,

'

3

Echa pogrzebu śp. ks. prał. Wyrzykowskiego

coś więcej

ad siwych dali,
wspomnieniem,
~zy drga coś mocniej albo gromem wali
lNaremnic w serca trwogę,

Na filmie zgóry: na cmentarzu w Zarzewie, wieniec od Stronnictwa Narodowego,
delegacja Stronnictwa Narodowego ze sztandarem, oddział żellski S. N.; zdjęcie
(Iolne: wyprowadzenie zwIok śp. ks. prałata \Vyrzykowskiego z lód
katedry

!pQją.cych duszę

!Niż życie?

!Czy jest szept nad serc pożogę
Falący skryciej?
Czy jest płacz nad łzy radości
[ ponad szczęście czy ktoś ci
!Mocniejszy?
l1est dźwięk nad krzyk,
!Nad miłość, nad gorączkę głodu
!Palący glębiej:

Pobudka narod u ,
JAN DROZDOWSKI.

oorganizację·

kulturv narodowej
Ruch narodowy w Polsce nie jest
Jest
to światopogląd, zmierzający do trwałego i jasnego ustalenia wszystkich
zakresów życia duchowego i materjalnego narodu, ich duszy narodowej. Aby osiągnąć najwyższy poziom kul tury
kluszy zbiorowej narodu, trzeba rozpocząć
od uprawy dusz poszczególnych. Musi sil,) to odbywać z planem
i organizacją, jeśli istotnie rhcemy
stworzyć
typ Polaka i siłę kultury
polskiej.
Na brak takich organizacyj cif'rpimy. Obóz Narodowy jest bardzo silnie
zaangażowany na froncie polityczneJ
;Wlaki, choć prowadzi też wie!kie
azieło wychowa·wcze. Trzeba jednak,
~by zająć się specjalnie
organi~acją.
kultury narodowej. Trzeba z wieln powodów. Przedewszvstkiem każda kultura musi mieć plan i cel. Jakże może
Istnieć kultura n a r o d o w a (a ,,' ięc
zbiorowa) bez planu i celu? Po:eganie
na fnstynktach w dzisiejszym czasIe
gwałtown~-ch
przemian i goqr.vch
pokus może okazać się złudnem. Nal'ód, to jest także szkoła, która mulO t
mieć idee niet~'ll{Q polityczne, ale ł
kulturalne. Obóz Narodowy ma ambic.ię
kierowania życiem due!lo\yem
Polsld. Nie możemy pozwoli,\ by w
(łomu
polskiego
czytelnika
obok
\,Warszaw~kiego Dziennika Naro.-lowc·150" czy "Orędowni.ka" znaJdowały !\i~
."Wiadomości Literackie",
"Sygnaly"
lub "Życie Świadome".
Duchow~' ch dróg narodu TI!e wolno
:pozostawiać
przypadkowości.
Tylko
zbiorowa praca, a więc org-aniimcja.
wskaże kierunek tych dróg. Trzeha pop:łębić też
nasze potrzeby kulturalne.
To za mało stawiać sobie za reI og!.'>lniki: "narodowy" i "katolicki". Trzeba
'dalej przełamać szale.ią.cy ter(lr kulturalny marksir.mu i jego ek~poz~.. tur.
Prawie wsz~'stkie pisma literackie w
Polsce są w rękach tego frontu . Na<;z!!
opieszałość w:d{orz~' stuje ten obóz ,10
'rozbijania świadomości narodowej i
kulturalnej Polaków, nie poz',>:a lają.c
przebić się talentom narodow,,· m i reklamując potworne lichoty. \Vvtwarza
się taki stan, że w Polsce bardzo duż(l
ludzi CZy. ta ksią.żki i pisma literackie,
złorzeczę.c ich kierunkowi.
Po inne
organizacją wyłącznie polityczną.

często si~ga się zagranicę.

•

Dokąd

zmierza Związek
Nauczycielstwa w Kielcach
Wyjaśn.iajq

'

I

'

'Ii

de~ydeł'aty ~Wiq#ktł

Związku.

3. Zorganizowanie wspólnego związku stowarzyszeń i ludzi, których ideologja jest pokre'wną ideologji Związku
do obrony przeciw zakusom kleru i reakcji.
4.
Natychmiastowe
przerwanie
\ prenumeraty i bo.ikotu pism klerykałnych i reakcyjnych.

dla

c~lonków

5. Popieranie prasy postępowej,
solidaryzującej się
ż
postulatami
Związku w dziedzinie oświaty' i dążą
cej do niezależności ruchu oświatowe

K i e l c e, 29 sierpnia
W dniu 21 kwietnia 1936 r. okr<;g
kielecki Związku Nauczycielstwa, na
którego czele stoją pp. Jan Kupiec jako prezes i St. Chyży jako wiceprezes,
powziął następujące dezydel'aty jako
wskazania dla swych członków:
1. Odmawianie wszelkiej pomocy
\V pracach sekcyjnych
ol'ganizacjom
społecznym, a w szczególności Stow.
Kat. Młodzieży Męskiej i Zeńskiej,
Al~cji Katolickiej
i innym, według
wskazan zarz~dów i oddziałów powiatowych Związku.
2. Zorganizowanie zebrań i podjęcie uchwał, solidaryzujących się ze
stanowisIdem Zwią.zku w sprawie
"Płomy1<a."
i innych wydawnictw

go w Polsce.
Uchwaly powyższe wskazują jasno, do czego Związek Nauczycielstw~
zmierza. Staje on wyraźnie do walki
przeciwko duchowiellstwu katolickiemu, zamierza zwalczać organizacje
katolickie, natomiast jednoczyć się
z ludźmi o "pokrewnej ideologji", Jak
ta ideologja wygląda, wyjaśnia stanowisko zwią.zku wobec pisemka dla
dzieci p. n. "Płomyk", które zostało
skonfiskowane za propagandę bolszewizmu.
Oto, dokąd zaszedł Zwią.zek Nauczycielstwa, pozostają.cy doniedawna
pod wpływami "sanacji", Opinja publiczna musi. z tych faktów wyciągną~
jak naj prędzej właściwe konsekwenCje
i zażądać od kogo należy, aby ludzte
pokroju pp. Chyżych i Kupc6w nie
mogli mieć żadnego wpływu na wychowanie naszych przyszłych pokole!'l..
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Własny wyrób wszł'lkich fartuchów wsyp i ar łyk. bawełnianych

OI~a H
~

a~

J- e k

Hurt

I

"ódż, ul.

~

P.·otrkowska 199 ~~.

Detal

~

Doskonałe źródło zakupów dla sklepów i kupców jarmarnnych ....
Zamiejscowym wysyłamy towar pocztą. Ż ą d aj c i e cenników - b e zpła t nie ~
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Szczegóły

potwornego morderstwa

/ HordeJ'cam,i 60-letniego GrocTIOU'sldego oka~ali się dwaj

cz-lo.nkowie P. P. S-u

Tymczasem jest wieJe sil w naro'dzie, jest "trle mnogo ludzi". Trzeba
"śpiące pobudzić" i trzeba zaopiekować się ludźmi dobrej woli. Że ludzie
są., Świadczy chOĆby ta spora grupka
poetów, której rękę podał "Orędow
nik" (Dobrzyński, Statkięwicz, Mazur,
Hanka, Optołowicz).
Postulaty w dziele organizacji kullury narodowej ,są takie: 1) szeroka 01'~anizacja, obejmuj~ca literatów,
publicystów, art~' stów i dziennikarzy.
Próba takiej organizacji powstała na
terenie akademickim w Krakowie,
przybrawszy nazwę "Koła Twórczości
Narodo,,,ej". Bardzo pilną. jest też organizacja narodow~'rh pisarzy ludowych. \V mloclem pokoleniu jest wielu
pisarzy wiejskich-narodowców. Zorganizowani przeCiwstaWiliby się skutecznie wpływom komunist~'cznym róż
nych Napraw etc. Taka też organizacja "narodowych literfltów ludowych"
powstaje na Podhalu. Głosimy to, czekając na odzew.
JAN BIELATOWICZ

DymisJa premj"era Tata~scu
'I

to

Z d u ń s k a Wo l a. (Tel. wł.) Przed
kilku dniami donosiliśmy o potwornem morderstwie popełnionem na 0sobie członka Str. Nar., sześćdziesięcioletniego starca śp. Michała Groc:howskieg'O.
Dzięki energicznemu śledztwu P. P,
już na drugi dzień ujęto sprawców votwornego morderstwa. Okazali się nimi: Grynik Antoni, zamieszkały przy
ul. Sieradzkiego 38, zatrudni.ony przy
robotach publicznych oraz Jagiełło
Władysław (Sieradzkiego 78), bez stał6go zajęcia, kilkakrotnie katany za
kradzież i oszuka11skę. grę w "trzy
karty". Obaj sę. członkami tutejszego
l<ola P. P. S.
Jak wynika z ich zeznań, ofiarę potwornego mordu zwabili oni do mieszkania Gryninga i tam po zakneblo"aniu Grochowskiemu ust, powalili na
ziemi~. Jagiełło skopał i zbił llieszczęśliwego do utraty przytomności, a na-

I
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stępnie Gryning zacisną.ł pętlę . ze
sznura na szyi ofiary, aż ten zmarł.
Po obrabowaniu Grochow: ł iego,
zwłoki znieśli mordercy pod ~zetkę,
a następnie wieczorem o godz. 23,30 w
worku wynieśli na łąkę i tam ukryli
w stogu siana.
Zamordowanemu Grochowskiemu
złoczyńcy zabrali 1900 zł gotówki i na
10.000 zł weksli, Weksle zniszczyli, gotówh.~ zaś podzielil się, zakopUjąc pieniądze w ziemi.
Myśl o zamordowaniu starca mordercy podjęli już 0<1 tygodnia i ułożyli
sobie szczegóły morderstwa, Po dokonaniu morderstwa, gdy do Zduńskiej
Woli dotarla wieść o znalezieniu
zwłok, Jagiełło znalazł się jako jeden
z pierwszych na miejscu straszneóo
odkrYCia i wespół z pozostałymi widzami głośno wyrażał swe oburzenie
na sprawców ohydnego- zamachu.
---

ilgła koksu -I drzewa ~
Skład W
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ZYGMUNT KAŹMIERCZAK

B u kar e s z t. (PAT). Oficjalnie
komunikują., że po posiedzeniu rady
st. Chojny, Łódź, ulica Mazurska 8 - telefon 190-44
ministrów w Sinaia premjer Tata,rescu ł
poleca ze składu najlepsze ,atunki wegla z kopalni "Jll)jUSm"', "KazimiE'rr;" - "M:odrz-ct€w",
TVlddał si" do dymis,j'i. Król powierzył
"Niwki" oraz drzewo sosnowe z d08tawlł do domu wlasneml koAmi Na rogu Rzgows"'eJ
~J~
't
i Mazurskiej lJSyld wsbie.
ng 16117
mu sf~~ulowanie nowego gabinet~ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Odznaczenie (f-ra Ool'eżala
\Y ar s z a w a.
(PAT).
"Monitor
Polski" z dn. 29 b. m, zamieszcza zarzą
dzenie iPrezydenta Rzpltej o nadaniu
krzyża komandorskiego z gwiazdą. orderu Odrodzenia Polski za wybitne zaslugi dla pallstwa dr. Franciszkowi
Tomaszmyi' Doleżalowi, podsekretarzowi stanu w ministerstwie przemysłu
i handlu,

Bez lwol,ennik,ów i pi1eniędzy
Jak donosi agencja "Presse", "w ostatnich miesiącach zarejestrowana
została w Polsce znaczna ilość nowych
ugrupowań politycznych. Szczególny
urodzaj na "part je" zaznaczył się w 0kresie w 10sny.
"Obecnie z nadejściem jesiennego
sezonu politycznego okazuja się, że
nowe "partj e" nie są zdolna do podj ę
cia jakiejkolwiek akcji propagandowej i organizacyjnej, cierpiąc na dotkliwy brak z,volenników i pieniędzy.
\Y najbliższ~'m czasie oczekiwać też
należy likwidacji świeżo powstałych
ugrupowań politycznych.
Jak slychać, likwidacji uledz ma
również pol ska part ja radykalna zało• żona przez b. a~basadora Filipowicza
i b, ministra Czechowicza. Part ja ta.
przechodziła w krótkim okresie swego
istnienia kilka przesilełl wewnętrz
nych. Obecnie również przeżywa ona
kryzys".

N:owe l,aJścia an1yźydiow'skie
War s z a w a, 29. 8. - Jak donosi
prasa żydowska, "onegdaj "'ydarzyły
się
znów zajŚCia antyżydowskie w
szeregu miejscO\vościach.
,,\Y "Yyszonce (pow. "Yysoko Mazo.
wiecki) grupa, złożona ze stukilkudziesięciu osób, przeważnie młodzieży
wiejskiej, podzieliwszy się na kilka
grup, zdemolowała przeszło 30 sklepów i mieszkań żydowskich,
",Y związku z ekscel"ami policja
aresztowała 10 członków Str, N arodowego.
•
"Na jarmarku w Pułtusku pod
\Varszawą zOl"tało pobitych kilkun.astu Żydów, przycze~ kilku z nich
ciężko poraniono, w ciągu nocy zaś
wybito kamieniami szereg szyb.
.."y kilku !'klepach zniszczono doszczętni e zapasy towaru, Szereg kup'ców wstalo poszkodowanych.
,,\Y toku śledztwa poli~ja aresztowala niejakirgo ViTiśni e\,· .:Ski ego. '
,,\Y związku z zajściami, ludność
żydowska zwróciła się do władz w

~~j~:i~ ~w~~~~~~~~ ~tOtrt;r~~~~yu &~~~
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10 policjantów. P. starost9. zarządził,
abX s!ale informować go Q sytual'ji W'

I

mieŚCle

"Jak' dalej informuje praslot tydowska. zajścia wy>i.~r,zy(y się także w J~błonce ItO'~Ci"!ń"";, Piekucie l' Mifis.icu
VJ
Mazowieckim' ---- -..
,
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35-ta Loterja Państwowa
W dodatkowem ciagnien;u powakacyjnem 35tej loterj'i paJ1.stwowej wygrane paJ!y na numery następujące:
20.000 zł na nr. 88636
Po 5.000 zl na nr. 28979 55261 89435 95723
120i9i 157763.
Po 2.000 zl oa nr. 20773 43319 801li1 143534
165472 165940 184590 186105 188036.
Po 1.000 zł na nr. 1485 liG2 23Z-d i7Q6 8661
129:>3 li060 19332 20310 2' 050 2222~ 2J537 278.')9
30609 30631 36751 36794 37037 38561 3\161\0 40506
42695 42946 44975 51395 52496 5280fJ ·;"3\)26 5{j2~
5''-086 57J<14 57946 59016 61003 61170 ;3069 64232
6511;; 65780 670"23 67415 68765 6978;; 7lJ59 71746
75322 75702 79537 79960 8n75 84024 '3:)8<J9 92616
~3670 93851 96659 101126 104817 105080 108793
109020 111130 114303 115154 116029 117);:35 118393
123992 126 7 5G 128432 1294; 7 132583 132732 134583
139882 1404.61 146411 150509 151249 132943 153343
103·170 1.:>B947 154711 154834 15(1)81 163427 1f>8945
169196 171404 172391 175930 180537 181185 183212
184025 184j4Q 186497 188881 192116.
Po 200 zŁ na nr.:
130 351 723 840 1117 855 91U 2057 80 932 3016
139 347 672 4052 132 723 5557 663 794 t.:l14 24 391
7126 403 7Z3 73 995 8025 9099 920 100'\'! 262 333
44 1143'2 543 12594 13537 14957 15001 1')753 17610
777 916 18429 952 19323 :W077 21343 734 864 22167
:ł4i 666 23363 425 7U 2:5772 26027 29~ 394 422
679 983 27122 711 29164 31342 830 33614 997 34126
~43 9H2 71 35902 36L5[j 692 736 37 4;;~ 524 933.
39319 403:51 403 41 662 4~33P 452 794 44029
863 45301 96 46640 47025 126 935 4'l53 1 770 49230
~80 693 810 930 50103 29 94 734 917 51141) 561 762
,52105 576 667 740 47 89 8% 53739 814 56131 9·U
67103 55 ::87 58576 6039n 570 793 61011 883 62129
491 63693 64055 564 Gi171 6b182 284 377 567 69414
657 905 71d17 554 625 72S33 64 73 73493 74922
76253 42"2 651 77146 686 78083 102 41 493 985
79494 911 29 80820 82151 275 527 950 83035 177
266 533 84617 85100 981 86045 377 89 511107 88332
643 53 929 89636 43 90043 541 91242 61 434 92663
736 93054 280 379 944U4 517 761 95122 96504 794
000 97894 98225 525 949 99337 79 :0010G 483 613
3G 101019 197 233 103396 S3!! 45 104141l 253 4~
756 105397 916 106083 499 ;;37 870 108020 179
~23 351 470 551 703 109924 110004 160 339 880
111140 797 980 112102 439 765 979 113103.
114-317 686 729 66 115095 104 847 1:..6057 970
117889 118582 705 973 120406 516 617 ~21527 695
W5 122003 62ii 123067 97 120 00 629 67 80 800
124613 093 125223 703 126206 3501 33 925 31 127292
;)i57 725 50 128632 851 129402 929 1301bIJ 540 7()2
937 96 1311115 344 450 132822 133720 811 905
.134931 60 135182 703 136314 5{j S23 137044 23~
373 138034 436 42 702 Hi 1394&3 97 110a92 141347
917 142375 465 576 143164 2..53 344 995 14<-50fJ3 143
70 414 784 146885 147038 237 148854 149125 150004
624 726 956 65 151287 590 851.
1ii2436 77 624 871 73 U3115 ?84 472 154100
29 252 373 653 762 953 153385 902 ~56777 901
157&82 158i63 924 159905 1{)0052 546 161043 569
623 726 162157 351 545 853 1633(;;) 903 164032
i165021 541 16[j176 94 880 167482 941 1()8723 871
H\!1020 122 289 170949 1710;;7 87 919 172109 !Jfili
<173;;:50 021 29 175494 606 8·51 901 17(;206 ~{2 177167
407 178190 944 17-9607 856 57 915 180064 393 181403
183144 704 18'11360 899 185195 241 664 186193 50fi
18'70'51 205 4Q 18812,6 323 65 427 6~ 54 61 861
189776 89.
190305 847 59 191;;57 777 192095 3t"2 532 703
869 193145 672 977 W4006 223.
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kierunku ściśle naukowym. Usunięcie
tych niedomagań może jedynie przyczynić się do poprawy stanu publicznego pow:;:zechnego szkolnictwa w naszem mieście.

Gdzie będziemy kształcić nasze dzi~ci?
Łodzi, jak wiadomo, poza szczupl~~ licz:
bą gimnazjów państwowych męsl-i:lch. l
żeiiskich, znajduje się jeszcze szereg gimnazjów prywatnych na pełnych prawach
państwowych.
Do najlepiej prowadzonych i cieszących się największem zaufaniem i frekwencją należy gimnazjum że}'ł
skie imienia Marji Konopnickiej (Wólczań
ska 123). Gimnazjum to jest własnością
grupy nauczycieli' i powstało za ich inicjatywą.. Na czele tej uczelni stoi od szeregu już lat p. dyr. Manugiewiczowa, pod
której energicznem kierownictwem gimnazjum stanęło na obecnym poziomie. Miarą wartości tego gimnazjum może hyć
fakt, że w ubiegłym roku szkolnym 86 procent uczennic ósmej klasy zdało maturę.
Wspaniały gmach, obszerne i widne sale
wykładowe, nowcześnie urządzona i we
wszelkie przybory zaopatrzona sala gimnastyczna, piękny ogród, oraz wysoki poziom nauk, wykładanych przez pierwszorzędne siły pedagogiczne, składają się na
to, że gimnazjum im. M. Konopnickiej w
Łodzi cieszyło się zawsze i cieszy mianem
prawdziwie nowoczesnej i popularnej uczelni tego rodzaju.
\V

--żałosny koniec "Oazy"

War s z a w a, 29. 8. - Syndyk ma~
sy upadłości popularnego swego czasu przedsiębiorstwa gastronomicznego
i dancingu "Oaza" w 'Varszawie, zlikwidował ostatecznie dawne przedsię
biorstwo. Wierzyciele "Oazy" otrzymają. minimalną. część swoich należ
ności, gdyż na 800 tys. zł pasywów,
zdołała masa wywindykować zaledwie
40 tys. zł. Z pieniędzy tych w pier~
wszym rzędzie pokryte będą. należno~
ści personelu, po potrą.ceniu zaległych
podatków, tak, że inni wierzyciele 0trzymają. tylko 4 do 5 proc.
,;\Vielka idea" pod kocem.

Tajemni[ze zniknięcie ambasadora
sowieckiego w Londvnie
P,J°awd01Jodob'l.-"i.e agen,c'i G.
L o n d y n. (Tel. wI.) Tajemnicze
znikniQcie ambasadora sowieckiego w
Londynie Majskiego i kierownika sowieckiej misjj handlowej Ozerskiego
wywołało tu duże poruszenie.
W kołach prasowych podkreśla się

P. U. ~,nllies~1.-odli.wili" go
- mimo zaprzeczel'ł urzędowych kół
sowieckich - że l\-1ajski i Ozerski jako
podejrzani o współudział w spisku
przeciw Stalinowi, zostali przez wladze sowieckie odpowiednio unieszkodli,vieni.

Po 100 zl na nr.:
84 212 44.1 95 506 30 81 617 36 867 976 1109
444 602 14 32 56 81 995 2036 240 351 799 817 21
3234 376 762 66 814 69 913 4036 79 144 254 347
94 473 9777 5012 231 85 333 41·3 70 539 775 6013
22 92 229 34.5 464 590 646 91 724 827 920 7151
92 230 346 62 447 667 734 83 814 929 35 8041 196
203 2J. 57 4:52 619 834 910'7 212 83 311 830 10115
Za kilka zaledwie dni dziatwa wypełni tu już o lo, że dzieci początkowo będą
8" 3QO 5~ 74 742 819 57 11173 329 422 80 97 511
klasy szkolnI', hy rozpocząć nauki w roku miały trudne zadanie przystosowania się
6(2 814 41 12C\6G 202 37 35;; 8S6 92"3 82 13070 2,0
do nowej pisowni, ale chodzi o to, że trze-7J 8(i 402 5,6 l.4.QOl 225 309 14 35 95 531 687 TS7 szkolnym 1!J36-37, Jui obecnie kierowni9':' 864 905 46 15059 220 564 657 736 52 62 820 91
cy poszc.zególnych szkót zwolują narady ba zmienić wszyslkie podręczniki szkolne.
~04 ~3 59 16C51 116 200 373 756 81 851 .9010 152
Rodziny, posiadające kilkoro dzieci, a
nauczycielskie nad organizacją szkolnic67S 7Ql 13 805 29 20069 117 95 355 77 479 597 732
twa na rol< szkolny, zapowiedziane są niezbyt za.możne. prakl~'kowaly z reguly.
60 21(!~2 86 407 SOl 707 14 79 849 22257 563 95 konferencje kierowników szkół z inspekże podrr,czniki używane w jednym roku
637 753 839 82 900 33 64 2300 323 47 U6 541 666
przez starsze dziecko, w następnym dawatorami itd.
777 800 994 24085 312 445 502 43 89 756 810 23
pIerwszym rzędzie stwierdzić trze- ły młodszemu, który znalazł się w tej sa44 95 944 61 250-1'3 112 283 379 477 82 e13 26319
ba, że mimo zamiany kilku nowo wynaję mej klasie. Obecnie, wobec zmiany pisow40 473 62Z' 750 63 91 907 31 27496 770 89 850 67
tych przez zarząd miejski lokali, naogół ni, wszystkim dzieciom trzeba sprawić no28061 3-~ 531 607 834 29869 30125 252 337 511
2' 615 793 838 43 89 975 31.404 40 79 950 77 32276 J!omieszezenie szkolnictwa powszechnego we l,siążki, a to dla robotnika. utrzymuniedomaga. Sytuację pogarsza szczupość jąC('go z 15-20 złotowej t~'godniówki ro635 613 90 989 3304.3 93 145 285 472 864 6.5 95
personelu nauczycielsl<iego. Ostatecznie dzinę, jest \y~rdatel( olbrzymi.
34429 7S5 844 67 9D4 07 35002 50 121 87 315 87
Te
niedomagania
szkolnictwa po004 IUl 36076 8\1 425- M 82 639 967 37207 441 96 wiadomo już jest, że liczba nauczycieli
dla Łodzi powiększona zostanie o 5 eta- wEzechncgo powodują, że nawet mniej zaó53 70 76 742 835 97 991.
38406 35 607 7064 803 9:<' 39'~7 649 881 910 26 tów, jak to projektowano z końcem roku
możni, odmawiając sobie najkonieczniej4COll 306 81 407 517 4'12\12 480 501 304 834 97
szkolnego i że zabiegi Zw. Nauczycieli nie szych potrzeb, posyłają dzieci do prywat4~1!};i 379 530 921 ł3117 75 226 75 412 720 74 44160
odniosly skutku. \V ten sposób przecięt nyeh szkól powszechnych. .Tuż w 1935-36
122.3 427 74 6(}9 754 881 90~ 45079 172 364 581 613
nie na jednego nauczyciela w klasie przy- roku szl\Olnym liczba uczniów w prywat72 704 46 952 46001 41 112 75 235 320 812 76 47035 . pada 56 uczniów, ale są wypadki, że w
nych szkolach pows7.ecbnych wzrosła na
·131 321 444 805 979 480D1 105 37 63 200 332 423
jednej klasie znajdzie się i ponad 70. terenie Łodzi od 1.600 do 11.000, podczas
, 31, 704 919 74 49021 91 123 325 762 940 50001 106
Rzecz prosta, w tych warunkach nauka gdy w szkołach pubJicznych bylo 74.000
09 304 47 90 ~2 587 759 811 5102:2 53 ~27 70 504- musi mocno szwankować.
dzieci. 'Yplywa na to również wydatne
739 52075 237 ~4 592 711 43 927 31 36 43 53 119
Nauczycielstwo łódzkie powtórnie po- obniżenie opłat przez szkoły prywatne,
37 214 15 41 87 425 94 515 621 80 769 7:.; 848 910
dejmuje u wladz szkolnych w Warszawie które zarazem tworzą dla siebie kadry do
71 54086 :Z84 397 701 807 907 22 99 5501Ą. 179 499
ó83 702 56085 119 35 465 582 761 814 57102 285 interwencję o zwiększenie liczby etatów gimnazjów.
by podnieść
'Vszystkie powyżej przytoczone oko675 662 '110 89 58035 201 47 380 4W ~ 54 64 nauczycielskich dla Łodzi,
warunki nauczania.
liczności wskazują,
że szkolnictwo
po~61 85 889 59289 505 733 60042 473 547 61052 100
Ze
strony
rodziców
znów
wysuwane
są
wszechne w Łodzi szwankuje, a to z bra43 255 904 56 62183 313 407 500 16 57 789 63025
pytania zasadnicze, jak w związku z wpro- ku odpowiednich lokali, niedostatecznej
~33 37 333 490 532 37 87 623 83 766 881 64080
200 739 806 79 931 66 65005 183 215 90 311 459
wadzeniem nowej pisowni ułoży się sy- liczby nauczycieli i wadliwego systemu
Q3 513 851 6!i066 103 94 294 315 749 72 963 68023 tuacja?
nauczania, jak np. nadmiernego obciąża
462 957 61 77 89 69026 153 207 40 401 600 702 834
Pytanie to jest szczególnie drażliwe dla nia nauczycieli pracami binrowemi, przez
81 914 75 70401 00 637 56 71135 271 327 82 470
uboższych a licznych rodzin.
Nie chodzi co oczywiście zmniejsza się ich energję w
671 84 749 72161 434 736 964 73187 457 671 704
821 945 77 741~5 759 75196 244 73 464 586 730 50
76032101 203 51 485 612 713 804·915 77105 434 120059 90 159 206 549 744 876 934 121009 123 65
152091 502 734 79 1;;3187 664 72 705 Siiil 72
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Wiele wygranych pada

w kol. Dzierianowskiego

GNIEZNO, Chrobrego 2

W'ypadek samochodowy
min. Kościałkows'klego
\V a r s z a w a. (Tel. wł.). 'vV
botę około godJ.. 9 rano, kiedy min.
ściałkowski wracał
samochodem
swojej willi w Leśnej Podkowie,

' soKoze
na
szosie pod Nadarzynem kierowca samochodu zauważył w pewnej chwili
przeszkodę.
Nie mógł jednak z powodu wielkiej szybkości samochodu zahamować i skręcił do rowu. Na szczę
ście wypadek nie miał poważniejszych
następstw i po wycią.gnięciu przez okolicznych wieśniaków samochodu z 1'0,vu minister mógł jechać dalej do Warszawy. (".)

Tenisowy

turnie j mi1ędzynarodowy
B y d g o s z c %, 29. 8. - W sobotę
rozegrano na międzynarodowym turnieju o mistrzostwo Polski szereg gier
niedokOl1czonych w pią.tek oraz pozo:::tałe gry świerćfinałowe i w niektórych konkurencjach również już pół
finały. Te ostatnie zwłaszcza wzbudziły duże zainteresowanie, a licznie zebrana publiczność niejednokrotnie ży~
wo oklaskiwała piękne zagrania. \Vyniki były następujące:
Gra poj. panów: Tloczyński i Lund
6:4, 6:1, 10:8, (spotkanie dokollczone w
sobotę)· Półfinał: Hebc1a i Tłoczyński
6:4, 6:2, 6:0. Tarlowski i Witman 6:1,
6:4, 6:3.
Gra poj. pań (półfinał): Keppel l
Jakobsell 6 :3, 6:2. Niemka spotka się
w finale w niedzielę z Jędrzejewską.
Gra podwójna panów: Denker i
Lund - Spychała i Beldowski 6:4, 4:6,
7:5, 6:4. Tarłowski i Bratek - Hendewerk i Falk 6 :2, 6 :2, 6 :1. TłocZYllSki i
Hebda Neiss (Sop) i Neumann
(Król) 6:1, 6:1, 6:2.
TłoczY11ski i Hebda Majewski i
Witmann 6:4, 3:3 oraz Lund i Denker
- Brat~k i Tarłowski 6:3, 6:0, 6:6. Oba
powyższe spotkania półfinałowe, prze~
rwane wskutek ciemności, dokończona
wstaną w niedzielę.
Gr a m i e s z a n a:
Si,oclówna
Bełclowski - Putrówna i Ks. Tłoczyń
ski 3:G, 6:2 i 6:4; Bokowa i Lund - De.nenfeld i Herdegen 61, 6.:2. Keppel i
Denker - Bok i Lund 6:3, 6:2. Jaśko
wiakówna i Majewski - Głowacka i
Horain 8:6, 4:6, 7:5. Jakobsen i Tło
czyński - Kindennanówna i Bratek
6:0, 6:3. Keppel i Denker - Jaśkowia
kÓWna i Majewski 4:6, 6:4, 6:4. Jędrze.
j.owska i Hebda - Siodówna i Bełdow~
ski 6:1, 6:2.
. G:i" a p o d w ó j n a p a ń: Łuniew
ska i Neumanówna - Andrutowa i
Bokowa 7:5, 6:3. Matuszewska i Denenfeldowa (Tor.) - Głowacka i Wey~
nerowska 3:6, 7:5,6:4. Neumann i Łu~
niewska - Siodówna i Putzówna 6:2,
6:4. Jędrzejowska J. i JakobsenowaM,atuszewska ~ l{onopacka i Denenfeldowa 6:1, 6:2. Keppel i Jędrzejowska.
Z. - Bielawska i Dessinowa 2:6, 7:5,
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Na marginesie charakterystycznej konfiskaty - "Pokój zapanował w Afryce" - "Pan Tafari - hand'larz niewolnikami" - Krucha spuścizna MEnelika - Czego domagają się szczepy Galla 1 - Odwieczny konflikt koptyjsko-mahometański
R z y m, w sierpniu.
Przed kilku dniami obiegła prasę
europejską niewielka notatka, donosząca, że we Włoszech uległ konfiskacie tom czternasty urzędowej encyklope-dji włoskiej, zawierający w rozdzialt "Etiopia·· o ~ s geograficzny i polityczny pa11stwa nieszczęsnego negusa.
Drobny ten kilkowierszowy komunikat
zawierał przecież ogrom treści: raz jeszcze uzmysł o wił nam nicość traktatów, uświęcających granice państw,
prawdziwą wartość zamaszystych podpisów i uroczyście wyciskanych pieczęci pod traktatami przyjaźni, nieży
ciowość genewskiego systemu "bezpieCZN1stwa zbiorowego". Bo okazało się,
że monografja zaprzyjaźnionego kraju,
.sporządzona przez wybitnych uczonych
i wydana pod auspicjami rządu w
ozdobnym tomie encyklopedji, już po
upływie czterech lat kwalifikuje się
tylko do konfiskaty, gdyż zawiera opis
państwa, które tymczasem wymazane
zostało z mapy świata ...
Pamiętamy jeszcze dobrze te niedawne czasy, kiedy każda dyskusja kawiarniana sprowadzała się nieodwołalnie do zagadnienia: czy Włochy rzeczywiście zaatakują Abisynję, czy odważą się na otwarty zatarg z Ligą Narodów i jak się to przedsięwzięcie dla
nich skończy. Dziś świat ma już inne,
nowe kłopoty; sprawa etjopska przestała już budzić zainteresowanie mas.
Także Włochy nie zaniedbały niczego
dla jak najbardziej stanowczego podkreślenia, że okr

go od chwili ucieczki stale nazywa tu- dodać zachodnie i połUdniowo - zachodnie połacie Amhary i niektóre
tejsza prasa.
zachodnie part je Harraru, to okaże się,
Przeglądają· c dzienniki, bezustannie
napotykamy ślady owej "dziaialnog-ci że dopiero mniej więcej dwie trzecie
pacyfikacyjnej'". To dowiadujemy się dawnej Abisyn.ii znalazły się do tej
o utarczkach pod Dedżiam, to o rzeko- ' chwili w rękach włoskich.
Do dnia
znów o

Patrol armii gen. Geloso wdziera

się

wymordowaniu załogi samolotu wło
skiegu po wylądowaniu w okoliCY
Dżimmy... Aby fakty takie zrozumieć
i należycie oceni.ć, trzeba zdać sobie
sprawę z włoskiego terytorjalnego stanu posiadania w Etjopji i planu, stosowanego tam dla dalszego podboju
kraju.
Przedewszystkiem należy przyznać
Włochom, że Abisynja cesarska była
istotnie bardzo luźnym zlepkiem podbitych (głównie przez l\Ienelika) plemion i szczepów, uciskanych nieraz
srodze przez "króla królóW" i otaczają
cych go dostojników - rdzennych Abisyńczyków pochodzenia amharyjskiego. Dla tych właśnie szczepów bylo
wkroczenie wojsk wioski ch niejednokrotnie oswobodzeniem z niewoli i okolice takie stanowią. dziś dla Włochów

I"CZUJ-CZYNu
Łódź,

w bezTcresne pustkowia Sidamo •••.'

piero zimę. wznowić będzie można d:tia.łania wojskowe na większą skalę. Ponieważ Włosi dysponują. w Afryce takiemi silami, jakich nikt jeszcze w historji podbojów kolonjalnych nie uży
wał, przeto nie można wątpić, że i drugą fazę "sprawy abisyńskiej" zakończą.
pomyślnie dla siebie, pomimo piętrzą.
cych się jeszcze olbrzymich trudności.
Potrwać to tylko może znacznie dłużej,
niż się zwykle przypuszcza.
JAN KAWCZYŃSKI.
!!!!!2!3

DzIś

start

o puhar Gordon

Bennetła

r

wojny skoncentrowali Włosi W Afryce
ponad 300 tys. wojska, nie licząc for- Pilot Tilgen]{amp '(SzwajcarJa)" poleci
macyj askaryjskich, oraz prawie 200 na balonie "Zurich III", wykonanym
tysięcy robotników dla budowy dróg.
w Polsce.
Z tej liczby odesłano dotąd do' kraju
Fot. FIKu'!.
zaledwie kilka dywizyj wojska regularnego i milicji faszystowskiej, oraz
r---~
akademickie formacje bojowe. Ubytek
l
ten został prawie calkowicie wyrówna11Y nowemi transportami, w;T słanemi
jeszcze w ub. miesiącu do Asmary, to
też stan liczebny garnizonów afryk ań
skic;h pozostał właściwie bez zmian.
\Vedług wiadómości, r6źneIhi drogami nadchodzących do Rzymu, uży'to
pi~ć dywizyj na obsadzenie i zabezpieczenie spokojniejszych już i pewniejszych okr~gów Tigre, Godżiam i Aussa.
Pozostałe siły podzielone są. na trzy armje, z których pierwsza operuje w

Spółdzielnia harcerska

ul. Piotrkowska 146, telefon 233-99

poleca na SEZON SZKOLNY
na mundurki, mundurki, czapki, fartuchy, odznaki szkolny, P. W.
i Innych organ.. kostiumy gimnastyczne, sprzęt sportowy, turystyczny, poń
czochy, skarpetki, chustki, Własne pracownie: krawiecka, czapnicza, haf·
ciarska i rymarska.
materjały

PomniT, !t1eneliTca w Adis Abebie.

do przeszlości i że "pokój zapanował w
Afryce", jak to oświadczył Mussolini
pamiętnego wieczora,
gdy do RzymU
nadeszła wiadomość o zdobyciu Adis
Abeby. od tej chwili, choć toczyły się
jeszcze krwawe walki i rozgrywały
wielkie bitwy, dzienniki włoskie określały wszelką akcję wojenną już tylko
jako "działalność pacyfikacyjną" i "unieszkodliwianie band rozbójniczych".
Negus Negesti Haile Selassie stał się
zaś "panem Tafari", "zbójem", lub nawet "handlarzem niewolnikami", jak

prawrIziwe punkty oparcia. Natomiast
właściwa Abisynja:
terytorja amharyjskie pozostały cią.gle jeszcze ośrod

kami oporu.
Dekretem z 2. 6. rb. EtjopJa podzielona została na pięć prowincyj wojskowo - .<tdministracyjnych: Erytreję wraz
z Tigre, Amharę, Harrar, Somalję, do
której włączono Ogaden, i piątą: Galla
i Sidamo. Ostatnia, prawie w całości
nie zl)stała do tej pory zajęta, a stanowi ona bezmała czwartą. część dawnego imperjum negusów. Jeśli do tego

Niezawsze szczere okrzyki powitalne n4 czeić negusa :lUtqpilo
pozdrowienie . ••

dziś

!lUzy,towski.

Hararze i ma za zadanie zajęcie r0szty
tej prowincji, druga zaś, w oparciu o
stolicę i autorytet wicekróla, ma obsadzić zachodnią. Amharę.
Najtrudniejsze zadanie czeka trzecią. armję, posuwajacą się wgłąb krainy wielkich jezior: okręgów Sidamo i Galla. Armja
ta składa się z dwóch silnie zmotoryzowanych korpusów, pozostających
pod dowództwem gen. Geoloso, wyznaczonego na gubernatora tej prowincji.
Tu, nad granicą sudańską, leży tajemnicza miejscowość Gore, siedziba rzekomego powstańczego rzą.du abisyń
skiego i tu opór będzie najsilniejszy.
Dopiero przed kilku dniami czytaliśmy
w prasie, że szczepy Galla zwróciły się
za pośrednictwem swych wodzów do
władz angielskich z prośbą o wzięcie
ich w opiekę i objęcie nad niemi protektoratu ...
Wielkie znaczenie dla Włoskiej akcji okupacyjnej ma także kwe.stja odwiecznego konfliktu religijnego koptyjsko - mahometańskiego. Władze wło
skie naogół bardzo umiejętnie zatarg
ten wykorzystują, przyczem poparcia
raczej udzielają stronie mahometań
skiej, która też odpłaca się więks~ą
życzliwością dla nowego porządku rzeczy w Abisynji. Gorzej bywa z klerem
koptyjskim, z którym oslatnio np. miał
marsz. Graziani poważne kłopoty, kiedy duchowni tego wyznania przez dłu
gi czas stanowczo opierali się wprowadzeniu modłów za pomyślność swego
nowego cesarza Wiktora Emanuela...
Obecnie tempo akcji pacyfikacyjnej,
tego drugiego, "pokojowego" podboju
zwyciężonej Etjopji osłabło
znacznie
wskutek nastania pory deszczowej. Do-

Dekoracja ulic7.na, reklamuję,ca w naj~
ruchliWSZYCh punktach \Varszawy zaWOdy balonów.

ZI?-akomity pilot belgijski Demyter,
wH'lokroLny zwycięzca. puharu Gordon
~enetta, poleci na "Belgica".
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Zwycięstwo szydełka

Czy' wiecie, że
Ze owoce są zdrowe, to wszyscy dobrze
wiamy. Część swych od:tywczych 1 leczniczych właściwości zaChowują nawet :przegotowane i za,k onserwowane. Warto więc
wiedz.ieć jakie właściwości posiadają, poBZczegó~ne owoce;
a,grest zdrowy jest przy chorobach gruczołów;

wiśnie i czereśnie czyszczą krew;
'Poziomki przyczyniają się do tworzenia
się czerwonych ciałek krwi;
jeżyny zdrowe są dla niedokrewnych.
Zawier.ają bowiem dużo żelaza 1 fosforu;
malmy dzialają na opadnię,cie gorączki
Jeśli wyciśniemy z nich sok i zmieszamy ~
wodą. U zdrowych natomiast działają pobUdzająco na pracę jelit;
,przy porzecz'k ach trzeba j, jna,k zachować miarę. Zawierają one bowiem dużo
!kwas,ó w owocowych, które w małej ilości
działają dodatnio na przemianę ma terji,
lec:z w większej wywołują objawy chorobowe;
dzieci niech ,pIuczą gardło! dobrze jest
przyzwyczajać
dzieci możliwie jak najwcześniej, aby
przy każdem myciu ust
płukały gardlo.
Jeśli nawet pominąć
wz,ględ~ czystości, to ,płukanie hartuje
gardło l uodparnia na za ,każenia. Na wy·
padek zaś chorOby gardła ułatwia się pracę ł~karzowi, który może wtedy z powodze'lllem stosować płukankę leczniczą, ,p odczas gdY dziec,ko nieprzyzwyczajone do
płukania robi to powierzchownie i bez dodatn,ieg'Q s'kutku;
siemię lniane to mało dotychczas znanr, a dobry środek regulujący wypróżnie
ma. ~łucze się fiUżankę ciepłą wodą, tak
ałl~ Sl~ dobrz~ ~oz,grzała. Następnie wsyp~Je Się ~o mej łyżkę czystego !>iemienia
l~lla~ego l zalewa ta:ką ilością wody, aby
sle~lę .zakryla: Filiżankę się nakrywa, a
po Jakichś dZiesięciu minutach rozparzone siemię rozmięknie i można je jeść.
~macz.niejsze zaś jeszcze i skuteczniejsze
Jest to .lekarstwo.. jeśli zmieszamy rozparz~>ne SIemIE) z kilkoma łyżk8!mi kompotu
z JabJek lub śliwek i zjemy przed spaniem'
marjanek jest starem lekarstwem do~
mowem na chroniczne schorzenia dróg oddeehowych. Wdychuje się 'Parę z gorące
go wywaru majeranku, zrobiwszy sobie w
braku innego wpara;t inhalacyjny z garnuszka nalkry,t ego przewróconym lejkiem
(w ostateczności ,p a.pierowym);
g'Qrąca woda to również jeden 'Ile 6ta!rych ale wypróbowanych środków na zatamow8illie krwi z ran ciętY'oh;
bóle żołądka łagodzi ,przY'kładanie worecz,kó.w ~ gorącym lPias,kiem. O ile jednak m~ Jest to jakaś przemijająca niedy.
spo~ycJa,. lecz ciel'pienie u:porczywe, trzeba
koniecznie pomocy ~ekarza.

Szydełkowe

odcydziela wY'Parly w tym sezonie wszelkie inne ręczne pt'8.~e. NI etylrobimy szydełkiem, lecz także w
mieszkaniu roboty szydełkowe zastąpiły tak modne jeszcze niedawno siatki _ filet.
Na reprodukCji podajemy pi<}kną serwetę, robioną szydełkiem o łatwym do wykonania wzorze.
ko nasze ubrania, wszelkie drobiazgi i do datki

SÓL W OKU NIEMIEC:
Wierny chyba WlSZy.sCy
O tern już mniej więcej Że jeden z traktatów
Bardzo korci Niemcy_
Marzeniem Berlina
Jest - nazwę "wersalski" Zamienić pa.prostu
_
W "Traktat R e i c hs wehr-s alaki";

nR~tn ~~W~lf(HHA I mMHAlJUM l~H~M,A~UHlA KU~[~W
M.

ŁODZI
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ULICA NARUTOWICZA 68

przyjmują .z apisy

nowych kandydatów. Egzaminy odbywać się będą w dniach:
3, 4 i 5 września r. b~ o godzinie 4.ej popołudniu

ng 16330

Dyrektor, Antoni

Idźkowskł

SEZON OGóRKOWY:
We znaki się daje
Loo satyrykowi Kiedy j aż nadejdzie
Sezon ogórkowy:
Nic się nigdzie jakoś
Nie dziej~ na serjo Trudno coś zarobić -'
Czego tkniesz - mizerja.
W i e r s z: Stanso. I l u s t r.: Wit.

Powstaniec Wielkopolski
Dwutygodnuc

pierwszych najsta.!'IS!lycn
Towarzystw Uczeetników
Powstania Wlkp. 118/19 oraz Towarzystw,
Powstańców i Wojaków. Do nalbycia.
we wszystkich kioskach "Ru.chu" w więk~
szych księgarniach i agencjach naj[JOo4
czytniejszych pism. Cena 20 groszy. Ad..
ministracja i ekspedycja: Drukarnia La_ zarska, Poznań, Kanałowa 17.
_.
~ 40S/ą

i

Dr. med. H. ZIOMKOWSKI
specj. chorób skór. wener. i moczotdciowych
Łód~, 6. Sierpnia 2,
tel. 118-33
pr'llYJmuJe9-1 2 i 3-9 w niedzielę: 9-12
n 13046

Amoniak

na usługach

ł1ieUzny

Bielizna żółknie, mimo najstaranniejszego, domowe'go ,p rania, sumiennego płu
kania i farbkowania. Nasze praczki skłon
ne są zawsze do konszachtów z chlol1kiem,
owego t. zw, "florkowania". Jakże często,
gdy wejśŚ po~cza~ ,p rania do kuchni, IPrzykro uderza Jakas ostra, gryząca woń. _
To tyl'ko mydHny - a naprawdę to wła
śnie ów chlorek, który. zwłaszcza przy
CzęstBzem użyciu, ogromnie niszczy bieliz-

GawęckL

NADZIEJE SEMITÓW:
PowoI i semici
Dochodzą do wniosku =
Że sprawa ich wisi
Na cieniutkim włosku.
Wszak łudzą się jeszcze
Naiwne żydzięta Że przyszłość poprawia,
Młode p a r' cholęta.

mCKIEWICZ O PARYLEWICZU:
"Zrodzony ,z protekcji
(Któż z niej nie korzy's ta!)

największych

-. -x·

Zarabiałem nieżle

(Bokiem - oczywista!) ,
Za fałdami żony,
W bezpiecznem ukryciu Jedną li po,sadę
Taką miałem ',1 życiu".

nę, przepalając włókna.

1 est p~zecież środek ni e dr()gi , łabwy w
~owamu, absolutnie niesZikodliiwy dla

amonja"k. Racjonalne pranie
amonja,k w dość znacznej iloŚC1 przy ka.ż.dem praniu. Jednakże wszelkie nowe zd'o bycze przyjmują się Ipowoli.
jesteśmy:......:. nies,tety - mocno ikonserwa.
tywne, wi-ęe i ,pranie w naszych domach
odbywa się według starej metody '- od
pr.8.lbabci. Spróbujmy jednalkże, bez z.mieniania zasadniczego BiPosooo prania, odświe:tyć naszą bieliznę (lPowiedZ/my 2 razy d'O ro'k u), wybielić ją, odnowić nieoma.l.
Do wa·n ny zimnej wody wllewamy sz.klankę (1) amonjaku, mieszamy i w wodzie tej
m{)czymy bieliznę na noc. Rano bieliznę
wyjęta z wody oddajemy do prania jak
zWY'kle.
, . ~rubieg ten mo'żemy IPOwtarzać l ez~
ŚCIel" zwla6zcza prześcieradła., mocząc w
roztworze: Yz szklanki amonjaku na wannę
wody. Hezultat będzie wyraźny, {)6zcz-ęd
ność na pracy i bieliźnie (t. zw. docieranie
na tarce mocno niszczy bieliZ'l1ę) - olbrzymia.

/
/

bielIzny -

u~zględillia

POMYLKA. CZY.~ ISTOTNIE?
W pewnym magistra'cie
W czasie posiedzenia
Taka się pomylka
Wkradła od niechcenia:
Sprawozdawca - zanim
Rozpoczął swą mowę,

"A teraz .-"- rzekł - podam
R a - b - u n k i kasowe.

PO GLOS KI O DYMISJACH:
A propos dymisji
Wicemin. przem)'lSłu,
I{rążą już ploteczki
O dalszych dymisjach.
Jeśli zatem Wierzyć
Można tej ploteczce
Lada dzień się zaczna,
Jut "skoki" o t e c z c e

=

_.Re~acje dziany'ch ubrań

1'; ~est('t v , nal\et \Y najdl'028zyl'h trykotowych ulJl'aniar:h Pl'z)'(nll'i .;;ip, nam Llz ;ura; czy to będzie przetarcie czy uhaC7.en'p cn \nclszcie n iez J10śn y mól 1V.\~ryzie. (rzekł umit'(~ zanl,hif : UZ;UI'<; tuk lla /l":l\\iC abl 1l1 fl źli\\ie f. Oi'l t a l niewidoczTIy
ś:aJ, :\a 'ulOgraf;! od le\\ej: 1. clzial'E~ należy opruć wZIJluż 1 \', szen i jJl'z,l';ągm\ć pi011 0\\0 n itk i, 2. po jJI'H\\e; 5ll'OlJip "nuć
iglą ściegi, któl'e imitują ściegi, rubiou!:! .ną drulll,ch Yi pl'fl,\\o. Fu logI'. J-.i-§.-G wokazują obrazowo jak uprawić dziu·
rę Yi ky_~~.§ B I).Q'~,§ ~ld~...
- --- . -_.
,

Czas już pomyśleć o cle'P1yck sukienkach
dola naszych milusińs'kich, chłodne bowiem
i ,p ochmurne dni będą .i'UŻ teraz coraz czę
ściej się powtarzały.
Rzeczywiście trzeba
wybrać mater.ial cieply i praktYczny, taki
aby suk; nnk ę z niego uszytą można było
łatwo wyprać.
Najpraktycz.niejszym dla
<kieci {)-kazal się aksamit do ,p rania łączą
cy w somie te dwie zalety. Na załą.czonej
fotografji m{)del 7..grabnej marszczonej su.
kienki z aksa.mitu dla dziewczynki. Ma~
ly biały kolnierzY'k i haft łatwym kruor.Qot
wym ściegiem zdobi cało~ę.

Numer

;

2~

-

ORĘDOWNIK, poniedziałek,

dnia 31 sierpnia 1936 -
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Wielkie zebranie pań. Staraniem Wydziału Gospodarczego Str. Narodowego w Łodzi odbędzie się w niedzietę,
30 b. m. o godz. 3 po południu w sali przy ul. 11 Listopada
nr. 21 Wiel1kie Zebranie Kobiet Polek, poświęcone sprawschód 4,59
Niedziela
zachód 18,i6
wom glospodarczym i wyborom do Rady Mi1ejski,ej - Na
dnia 13 g. 51 min.
\\srhód
zachód 2,07
zebraniu przemawiać będą wybitne działaczki Obo~u NaFaza: 2
przed
rodowego. Prosimy o wzięcie jaknajliczniejszego udziału
Idr~ redak[ji i a~mini~tra[jj Wtg~r,
w zebraniu.
telefoll redakcji ladminiatraeJI 173-55
Piotrkowska 91
Wydział Gospodarczy Str. Nar. w Łołlli, Piotrkowska 86.
Kalendarz rzym.-kat.
Niedziela: Feliksa m.
Poniedziałek: Rajmunda
Kalendarz słowiański
Niedziela: Szczeonego św.
Poniedziałek: Ś więto.sła\\a

Słońca:

Dlugość
17,2ł.
dzień
pelnią.

Księżyca:

Godziny przy Jęć dla inter_tóe

od 10 -12

me

NOCNE

DY~URY

APTEK

Nocy dzisiejszej riyżuruią apteki: Duszkiewiczowej. Zgierska 87, Hal'tmana (Zyd)
Brzezilldka 24, HiszpaIiskiego, f.-Iut.: Wolności 2, Perelmdna (żydowska), Cegielniania3", CYILe'!'a WólczaiJska 37, Danieleckiego, Piotrko\\s·ka 127, Wcjcickie.go, Napiórkowskiego 27.
Pogotowie miejskie: tel. 102-90.
Pogotowie P. C. K.: te-l. 102·4C.
Pogotowie ub .. a.pieczalni: tel. 208-10.
Straż: tel. 8.
Cyrk "Arena" (Wólczańska 111/113)
przedstawienie o godz. 8,30.

Dziś

KINA

ŁÓDZKIE

Adria--Metro - "Wielki plan".
Corso - "Sekrety marynarki wojennej"
i .. Skandale miljonerów".
CapiłoI ,.Promenada miłości".
Ikar - "Jeslem ~biegiem" i .,Niebezpieczny kochanek-·.
Miraż "Bohaterowie Sybiru".
Mimoza - "Czerwony sultan".
Oświatowy ,,)'1a1a mateczka".
Przedwiośnie "Wesola rozwódka".
Palace - ,,!l1iłość cygańska".
Stylowy - "l\Iarzenia miłosne".
Rialto - "Komedjant".

POGODA WCZORAJ
Komunikat lódzkiej s·tacji m~teorolo
gicznej przy ~Iiejskiem Muzeum Przyrou·
Iliczem w Parku Siekiewicza. Temperatura w ciągu cloby ubieglej dnia 29 bm:
najwyższa temperatura: plus 19.9 st.; naj·
n i ż s za: plus 8.D sto Barometr: li9.D. tend alJcjD: n ieznaczny spadek ci ··nienia.

JAKA
\V

BĘDZIE

ciągu

uuia

dość

POGODA
pogodnie i cieplo.

KOMUNIKATY
Piegrzymka do TUD1U i Lęczycy. Obywalelski Komitet Odbuuowy Archikolegja'
ty TUnJ~k i ei organizuje na. dzielI G wrześt:ia br. \\ ielką pielgrzymkę z Łouzl do Tumu i Łęczycy. Pątnicy wezmą utlział w
uroc zystem nabożellsl wie w Archikolegja·
cie Tumskiej, poczem zwiedzą starożytną
ś w i ątYl1 i ę. skarbiec. mieszczący w
sobie
bezcenne pamiątki historyczne i odrestaurowane wieże kościelne. \V godlinach po
poludniowych pielgrzymi będą na nabożeJlstwie RóżaJlco\'vem w kościele Farnym
w Łęczycy oraz zwiedzą ruiny zamku królew kiego. Zwiedzanie zabytków historycznych odbywać się będzie pod fachowem
kierownictwem czlonków Tow. Historycz·
nego Łódzkiego. Karty uC7.estnich"a w cenie zl 2,- nabywać można w se;uetarja'
cie Akcji Katolickiei - ul. Gdańska 111
(tel. ;:':20-11) \\. godzinach biurowych. oraz
we wSZJ slkich parafjach łódzkich i kościołach filialnych.
Ze s~koły Sztuk Pięknych im. Norwida.
Sekretarjat szkoły komunikuje, że dnia
1 września rb. rozpoczynają się wykłady
w szkole. Zapisy w l,ancelarji codzienni!'
od godz. 11-13 i od 16-18. I,ierownikiem
szkoły jest art.-malarz \Vacla w
Dobrowolski.
Szkoła micści się w lokalu przy ulicy
Piotrkowskiej 132, lewa oficyna, I wejście,
III piętro.

KRONIKA POLICYJNA
Nożem

w plecy. Onegdaj na ulicy 1Hy·
narskiej polduty został nożem w piersi i
plecy, w czasie bójki, Józef Picll'ykow ki.
zam. przy ul. Młynn.rskirj 9:1 Hn1lJwgo 0pa trzył Jelwl'z pogolowin..
Bandycki napad. \Yr wsi Sa czyn pod
Łod7.if1, pięciu osohników napadlo na zagr0Clę Fmncis7.ka Kusobrodzkiego.
Babu·
sil' zngroziJi śmiercią napadniętym i za··
żucIali
wydania pieniędzy. W pewnej
chwili córka ]{usobrockirgo, Józ!'fa wyskoczvIa okn('1l1 i ,,",,;zc7.(:ła a larm. Band\'ci ela'li do niej kilka str7.alów. raniqc J3,
śrnicrt-clnic w glowę i klalkę !lif'rsiową,
poczem 7.hiegli. Hnnna 7.marłn. wkrótce.
Zarząc17.011e c1ocho!lzf'nie (loprow/ulzito do
ujęrin. l,ilku rodejrznll~' ch o>,ohni kt'lw.
Tragiczny skok. Nn. lO1'7.e w pOlJliżu
wsi Gaiki poci Lodzin, ull'g. wypadkowi 27letni Stanisław Rybałc Wybral on się na

],radzież węgla z pociągu, zdążającego do
Łodzi, lecz został spostrzeżony przez straż

ników, którzy strzelili do niego. Rybak
i skacząc z wagonu.
wpadł pod koła, ponosząc śmierć na miej·
scu.

ratował się ucieczką

OFIARY KRYZYSU
Dwa omdlenia z głodu. Na ul. \VólczaJlskiej 72 zemdlał w bramie żebrak, 50·
lctni Adam Kalkus. Odwieziono go do
szpitala zapasowego. Identyczny wypa·
dek zdarzył się na ulicy Łagicwnickiej 15,
gdzie zemdlała z głodu i wyczerpania bezdcmna Jadwiga Chmiel.

KRONIKA MIEJSCOWA
Doroczna S-dniowa uroczystość Matki
Boskiej Pocieszenia paraf.ii ś"". \\'oicieclia
w Choinach rozpoczyna się 30 bm. Porzą·
dek nabożelistw je t rastępujqcy: pier\\'sze nieszpoJ'y z pt'ocesją o godz. 6.30 w SD,
botę 29 sier'pnia: 30 sierpnia prymarja o
godz. 6 rano. druga :'>lsza św. o godz. 9
rano, trzecia lO-tej suma z uroczystą procesją i kazan iem, nieszpory z kazaniem
i procesją o godz. 4-tej; w następne dni
rano Ul'OczYsta Msza św. z kazaniem i
procesją o godz. !) rano \\Ticc7,Orem o godz.
6.30 litanja do ;,[alki Boskiej, kazania i
procesja.
4. 5 i 6 wrze~nia 40-godzinne nabożell
stwo, 6-go ~"J'7.eśnia ut'ocz~'stn suma z kflzaniem o gorlz. 11.:ł0. O go(h. 6 \\'ieczorem
uroczyste znkol'lczenip W-godzinnego nnboże1'lstwa i OkUlWy Matki Boskiej Pocieszenia.
Wielkie widowisko religijne w Lodzi.
\V nirdzielę, fi wrz('~nia na hoisku sportowem \Vic1zewskirj Manufaktury (ul. Rokicińsku 82) starani!'m komitelu budowy
kościoła odbędzie się wielkie widowisko
na wolnem powietrzu wspaniałego miste·
r.ium religijnego. którego trr~ć zaczcrpnię
ta jest z cza ';ów wojen l,rz~·żolyych. Przygolownnia (\0 tego niez\\"~'klrgo wic1owisl,a
są jur. w prln~'m toku. Hrżysrrja i insce·
l",izacja spoczy",a w )"(:1,<1('11 znanego rlobrzfl 10c17:iDIlOJIl h. dyr. Tpatrów Popularnych .T. Pi la J'::.ikit'go. CalliO\\"it~· dorhócł z
"'idowiskD pl'zeznaczoll~' zostfll na rzpcz
bu d OI\"\T kościola św. ["aziJllicrza w Łodzi
na Wif]zewir.
Zasiłki dla bezrobotnych.
V\pdłuJZ dan~' ch statystycznych woj. biura Funduszu
Pracy w J~Orl7.1 w ok/'(~~ic od 10 rio n hrn.
wypI"acono zasil ki ustuwowe 830fi brzrobotnym. w trm 12139 nowoznl·ejrslrowallym.
\V poró\\'nan iu z okrcspm )1o!wzNlnim.
stan liczebny pobirraia.c~' ('h zasilki ustawo\\"r zmniejsz~' ł się o -1,00 o ·ó1J. zcljr.l\'Ch
z ewirlrncji naskulrk skierowanifl do prHcy zarobko\\"rj względnie naskutek wyczerpania prawa do zDsilków.

°

NOTUJEMY
Wyjaśnienie. W związku z notatką w
j('r!n~' m z poprzednich numcrów
naszego

pisma p. t. .. Zamiast inwalirly wojennego
- Zyd" - wyjaśniamy, że radny gm.
Chojny p. Gabinowski, nie ma z tą sprawą
nic wspólnC'go.
Odebrane mundury. Po pogrzebie śp.
ks. prałata \Vyrzykow:ókiego w J~odzi, w
którym, jak juź podawaliśmy, brały u·
dział umundurowane oddzia ly Stronnict\~-a Narodowego, urzędnicy policji śled
czrj i mundurowej, odprowadzili kilku
członków Stronnictwa
arodowego do ul"7.ędu śledczego, gdzie im mundury odebrano i wypuszczono na wolność w koszulach.

SYTUACJA STRAJKOWA
Tramwajarze radzą. Odbyło się z~ro
madzenie pracowników tramwajów łódz
kich podmi!'jskich, na którf'm omówiono
i'iytuację, jnl<n. wytworzyła się ohecnie na
tt-n;nir tramwajów. Dyrekcja tramwajów
nic' oLlrowit'd7.iala na żn,danic. 7.10żone
1·l"zez z\\"ąizld zawodowe w s)1J'awie unormowania plac, awansów, urlopów ild. ZVl'omad7.pnie uchwaliło rezolucję i zło ·
żyło ją pl'zrz . pecjalną dC'legację w UJ'zę
d7.ie wojewódzkim, IV znl"ząd7.ie m. Łodzi
i w in!'pektOl'ucie pracy.
Zebranie metalowców. Związek robotn i ków Pl"ZC'Il1~',;11I meta 10Wt'gll r07.począl
akcję o 7.awlncie umowy 7.hitll·owPj 7. ccc.hami pl'zenlyslu nwlalowl'go. Pl'zedsla""'ici!'le cechów na konft'rencji otlpowiedzirli, że 7.godnie z prz!'piHami statutowemi nit' mają prawa z:lwif'l'flĆ umów 7.bioJ'cwycll. \VollI'c t('go w dJliu :10 hlll. zwołano walne zebranie robotnikr'nv przemy·
słu metalowego, na którem sytuacja zo-

stanie omówiona i proklamowany ma być
strajk w mechanicznych warsztatach rzemieślniczych branży metalurgicznej.
W przemyśle drzewnym. Związki robotników przemysłu drzewnego podjęły
(,becnie akcję, celem zawarcia umowy
zbiorowej. Ponieważ wniosel( robotników
rozpoczęcia rokowań został przez przemysłowców zbyły milczeniem, zwołano waln .') zcbranie, które ma uchwalić rozpoczę
cie strajku. Uprzednio związki zwrócą
się jeszcze raz do swoich związków z żą
daniem wsz.częcia rokowano

PRZED WYBORAMI
"Jedynka" jest! \V dniu wczorajszym
Głównej Komisji ,"Vyborczej zglosił listę kandydat6w na
radnych niemiecki
zwiqzek ludowy ,.Deutscher Volksverband ". Listy zostaly zgłoszone w dziewię
ciu okręgach za wyjąlkirm IX, otrzymując numer 1. Zgłoszenie list w poniedziałek zapowiedziały inne ugrupowania.

do

JUDAICA
1:Yd 1:ydowi... Ze składu żydowskiej fabryki Bracia Cylryn, przy ul. \Volborskiej
nI'. H. ~kl'adziono tO\\'aru wartości około
!?O.OOO złotycll. W,;zczęte przez policję dochodzenie doprowadziło do odnalezienia
części towarów, wartości około 5.000 zło
I~'ch w mieszkaniu żydow!'kiego
szewca
Altmanna przy ul. Franciszkallskiej 44.
Zatl'z~'mano również 6 sprawców kradzicż~', których nazwiska ze względu na prowadzoJln dochodzenie trzymane są w taje:mnicy.
EMIGRACJA 1:YDÓW Z POLSKI
DO PALESTYNY
W przy~zl:rm miesiącu wyjedzie z Polsl<i do Palestyny 1.100 emigrantów żydow
skich IV dlyócb gru/,iich. Piet"\\";;za grupa
odjcdzie 1\' piel'lI",.;zym tygodniu września,
a UI'Ul!u w oslntnim. Obie I!t·upy skict"oll"aI~e hędą przl'z Rumunję na okrr.tach linji
(,dynia - Ameryka.

KRONIKA GOSPODARCZA
SPRAWA TARGOWISK
W WOJEWÓDZTWIE LÓDZKIEM
Samol'ządy wielu. mia;:;t \I woj. łódz'
kiem pl'Zrniosły tarl!o\\i~ka ze l\"Zglr.dÓw
e6tet~'cznych i 7dł'0\\"oll1ych
na
kralice
mia.'il. Zarząclzl'nia le jednak spotkały się
z nieprzycllylnem .<;tanowi.,kiem ;:;fer go;:;podarczych i luclno'ci, utrudniały bowiem
r.nacznic zaopatrywanie się w arlykuły
spożywcze wiejskie, przy\\"ożone gló\vnie
Ila te tar;::-owiska. \V zlYiązk u z tcm wydano obecnie nowe zarzqdzenia dla pOBZCZCgólnych samorządów, nal,azujące utrzymanie targo"'isk \\' centrach miast, jako
najodpowiedniejszych miej;;.cach hanulo·
wych.

Gry sportowe na boiskach. Po kilkudnio'lIej przerwie letniej IV mistrzostwach
rozpoczynają się IV dniu dz ibiejszym dalsze
mecze w grach sportowych w Łodzi. Tak
więc dziSiaj rozpoczyna się II runda mistrzostw szczypiol'nia·k a klasy A, zaś za
tydzień rozpocznie się ll1istrzostwo klasy
B oraz gry sportowe. W szczypiorniaka
- jak \I'iemy - prolyadzi IV tabeli klasy
A Ł. K. S. przed I. K. P. i S. K. S-em.
Program zawodów z pływakami ameryUstalony zostal już dokladny
'p rogram IYiełkich międzynarodowych zawodów w Łodzi z udziałem znakomitych
.pływaków amrrykailskich
i najle-pszych
plywaków pol.skicll. ;\fianolvicie pływacy
zagraniczni starto'\\' ać będą w na6tępują
cych konkurencjach: iOO mtr. stylem dowolnym; 100 mtr. stylem grzbietowym. 200
mtr. stylem klasycznym. 100 mtr. stylem
dowolnym, sztafeta 4 X 200 mtr. oraz skoki. W konkurencjach tych będzie startowal najle.p.c;zy zawodnik Łodzi Elbncr z
Ł. K. S-u. Poza tern w .konkurencjach lokalnYCh odbędą się biegi: 100 mtr. st. klasycznym, 200 mtr. st. do\Yoln~·m. 200 mtr.
st. klasycznym pall i sztafeta 3 X 100 mtr.
stylem zmif'nnym panów. Do konkurencyj tych zostali zaproszeni r ' lYnież plYI\"acy lokalnych klubów, posiadających sekcje plywackie. PłY\\'acy amerykallscy do
Łodzi przvjadą bezpośrednio z Wnrsza wy
torpedą, przyczem w imieniu miasta powita ich ,przed zawodami tymcz. pl'CZ. miasta. Zawody udbędą się 1 września, o godzinie 17,30.
Komisja P. Z. T. K. na zawodach kolarskich w Lodzi. Na niedzi elne za \\"ody torowe w IIeleilowieprzy udziale kolarzy
drużyny narodowej iprzyjedzip. z 'Varszawy
specjalna lwmisja P. Z. T. K., która oceni
formę kolarzy stołecznych
przed wyści
giem Berlin - Warszalwa. Wobec tego iż
niedzielne zawody kolarskie w Łodzi należ~' u\\'ażać za ostatnią. 'Próbę do El..~zaminu
pned wyścigiem Berlin - \Varszawa, spodziewane są na ogól niezwykle interesujn,ce wyniki. które będą decyd ·waly o braniu udziału w tym gigantycznym wy·ścigu.
Widzew na czwartem mlęJscu. W.
Sierakowie pod Poznaniem zostal~r zakOllczone piłkarskie mistrzostwa Polski
dla junjorów. Tytuł mistrza zdobyła Wisła krakowska, bijąc w finale poznm'lską
'Wartę 3:0. Łódź reprezentowała drużyna
robotniczrgo \Vidzewa, która w walce o
trzrcie i czwarte miejsce uległa H. K. S.
ze Szopienic, 7.ajmujqc w rezultacie czwar·
te miejsce. Widzew do harcerzy przegral nieznacznie 2:1
Trójmecz lekkoatletyczny w Lodzi. Jak
się dowiadujemy, Łódź czeka znów ciekawa impreza lekkoatletyczna. Mianowicie
w pierwszych dniach września sekcja lekkoatletyczna L. K. S. organizuje trójmecz
lekkoatlrtycwy L. K. S. - Boruta - Wars~ ... wianka w Lodzi.
\Val'szawianki zapewnia prz~' słanie do Łodzi swei najsilniejszrj drużyn~' ze znakomitymi zaworlnil,ami
Girl'ultą, Fieclorukiel11. Lokn,iskim,
Bra·
chr-cki11l. SzeClel'l'm, Zawieją, 8koll'rOl1skim, \\"i:<niel\'skim, \Virkuscm i in.
Kalisz bez toru. Lóc1z,ki Okręg owy ZI\ ia,zf'k Kolar;;ki zamierzał \\"zno\\'ić działal
ność nieczynllC'go już od paru lat toru kolar.,kicg-o \\. I"ali,-,;zu i na otwarcie jego miały się odb~' ć zawody kolal'llkic ))l·Z.\' udziale czolol\"ych za\\"oclników łódzkich i miejscowych. Jrclnakże tak otwarcie toru jak
i zawody ostate cznie nie d06ZI~' do skutku
wilkutek trudności technicznych i I~ ' ąlpli
wem je6t CZy tor ten w bieżącym se-lonie
będzie \\'ogóle ul'Uchomiony.
kańskImi.

Na srebrn!l'ł'ł't eT.-raHie

"Sekrety wojlennej ma-rynark' ł" i 1,Skandale miłjonerów"
1

SPDRT
Otwarcie sezonu bokserskiego w Lodzl.
Oficjalne otwarcie sezonu ŁÓdzkiego Okrę
gowego Związku BokserSkiego n~stąpi w
cl~iu. 20 \~Tześnia.
Dnia tego odbędn, się
ehmmacYJne za wody bO.k serskie, na których dojdzie do szeregu bardzo ciekawych
walk czolowych pięściarzy łódzkich. 'Zestawienie opar dokona kpt. zw. Ł. O. Z. B.
Na podsatwie tych zawodów będą ustalone
składy reprezentacyj naszego miasta na
mecze międzymiaBtowe z Poznaniem i Bia-

Kino "Corso"
Dwa dOBkonale filmy.
"Sekrety wojennej marynar.k i" to zwarty w tt"eści i czasie film z życia marynarki
wojennej U. S. A. Cała akcja toczy sic: w
ciągu nieBpelna doby i odl'azu widz jcst
Ip orwany w wir zdarzeli. Film jest sensacyjny, ale zupelnie prawdopodobny i, co
najważniejsze,
ZdjęCia dobre

-

zręcznie wyreżyserowany.
\\'n-aźne i na wct efek-

towne, jak na.prz~·,ldad nocna kanonada
na pancemiku. Obsada bardzo dobra, czołową. rolę g-ra Robert Taylor ten naj'Przysto.jniejszy z filmowych artYB.tóW.
łymstokiem.
Prócz niego szereg pierwszorzędnych sit.
Odczyt o OlimpjadzIe. W lokalu K. P. Treść je.st umiejętnie urozmaicona epizoZjednoczone przy u!. Przędzalnianej 68, o <Jami humorYBtycznemi, co rpoz'l\"ala wigodz. 19 IV dniu 3 września, t. j. w nadcho- dZowi oderwać s i ę od zbyt sugestywnego nastroju sensacji i wypocząć.
dzący czwartek, odbędzie się odczyt wice"Skandale miljonerów" to również do
pl'czesa klubu p. Aleksandra Kordasza o
olimpjadzie, na której był obecny. Dzię,ki pewnego stopnia sensacja. .T e.st to film z
inicjatywie lóc1zkich władz bokserskich w :i.ycia nie t~' le milj{lllerów, co amerykaJlskich cl7.iennikarzy - rolę czołf'l\"ą r'edakodc~ycie tym specjalnie obszernie uwzglę
dniony będzie olimpijski turniej bokser- tora pisma gra Clark Gable i trzeba przyznać, że gra bal'dzo doibrze. Jest to bodaj
ski.
najlepsza 2 j go kreacyj. Ten artysta
Kwaśniewska
w Krakowie. W dniu odznaczający się wogóle ogromną swobodą
dZisiejszym, t. j. w niedzielę, 30. b. m. przed objektywem, co jeBt rzadką - ' na
odhędzie się w
Krakowie tt'ójbój o mi- ogól biorąc - zarletą śród kinowych ..sta"trzostwo Polski. Na trójbój ten wyjeż rów", t)l1m razem /przewyższył \Y.sz)\st.k ie
dża z Łodzi KW8IŚniewska z L. K S-u. któd<ltychczasowe swe .role. Treś~ bardzo dora jeł.lt mistrzynią. a zarazem rekordzist- brze pomyślana, pelna napięcia i rozmaka, \V tej konkurencji. Kwaśniewska bę chu.
dzie hroniła B\\ ego tytułu i ja.k wiemy bę
Trzeba uzn . LĆ {rn program za bardzo
dąc IV doskonalej
formie, napewno za- szczęśliwy - seanB trwa ·t rzy godziny.
trzyma go i tym razem dla siebie.
m-t.

Nasi czytelnicy wszelkie zakupy uskuteczniają
w firmach chrześcijańskich, ogłaszających si~ w "
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Groźny

Bankruci i polityczni oszuści
Socjałiści'

L ó d ź, 29 sierpnia.
wypisali na swoim czerwonym sztandarze następujące naczelne hasło: "proletarjusze wszystkich
krajów łączcie się!" Wogóle słownik
polit. socjalizmu gęsto naszpikowany
jest wyrazami: "proletar,iusz, proletarjat" i t. d. Gdyby zapytano pierwszego lepszego z brzegu wyznańca
Żyda Marksa co to jest proletar,iat odpowiedziałby napewno: "Ja nim jestem". To znaczy - kto? - CzlowieJ{,
który walczy z kapitałem, przypisując
temu potworowi właściwości spychania robotnika na dno, nędzy, wyzyskiwania go w na,inikczemniejszy sposób. - Zgódźmy się na taką odpowiedź i zapytajmy socjalistę: "Ale z
jakim pan walczy kapitałem?" - Obojętnie z jakim walczę z kapitałem
wogóle ...
Dziwna rzecz: socjalista, wyznawca
doktryny Żyda ł,'larksa, wypowiada
walkę
kapitałowi,
wiedzę,c i widząc
naocznie, że tak w Polsce. jak i prawie
na całym świecie znajduje się on przeważnie W rękach ... żydowskich. Teorję walki
z kapitałem żydowskim
stworzył Żyd Marks!
Jakiż straszny
absurd mieści się w tem zdaniu I A
jednak. .. A jednak socjaliści wierzą
Marksowi i w swej bezgranicznei głu
pocie pod przewodnictwem Żydów
"walczą" ... z Żydami!
Czy naprawdę z Żydami walczą?
HObotnicy, kto Was prowadzi pod
czerwonem1 sztandarami?
W Belgji przywódcą socjalizmu jest
żyd-miljoner Vanderwelde. we Francji
Żyd bankier ł fabrykant broni Leon
Blum, w Niemczech na czele czerwonych "towarzyszów" stali Żydzi: bankier Simon, miljoner Rozenberg, Kurt
Eisner, Kohn, Bernstein. Lowengart,
SChlesinger, Herzweld i t. d, - VI' AustrJi socializmem kierowali żydzi:
Adler, Deutsch, Bauer, Austerlitz i t. d,
- w Polsce kierują Polską. Partją Socjalistyczną (PPS)
Żydzi: Liberman,
Drobner, Urbach, Grass, Szreiber, Pragier. Papiar, Ehrenpreiss, Izraeli Rin'gelhelm, Bauch6wna, Osiek, Pozner,
Lechman,
Ciołkoszowa.
Deutscher,
Montag, BirnhoJz, Klein. Winterok,
Cohn, Hanman i cała plejada pejsatych przywódców. Czy ci wszyscy panowie - to także proletarjusze'...
Socjaliści walczą z kapitałem, a
ponieważ kapitał znajduje się w r~kach żydowskich - logicznie rzecz
biorąc powinni walczyć z Żydami.
Czy tak jest w rzeczywistości?
Nic podobnego! Przywódcy socjaJizmu, Żydzi, powiedzieli sobie: musimy otumanić polskie masy robotnicze.
bo gdyby' one ruszyły przeciwko nam
- kapitał żydowski zostałby zmiaż(\żony, a my jako Żydzi - zostaliby§my wyrzuceni poza nawias polskiego
Socjaliści

życia.

Na szczęście większość warstwy
i robotniczej zrozumiała
ten niecny chwyt żydowski, przeciwko wyzyskowi i kapitałowi żydowskiemu coraz głośniej podnosząc protest, aby wreszcie w zorganizowanym
Obozie Narodowym jednym wysiłkiem
zlikwidować ż~r do-komunę. Szeregi socjalisf,yczne
także
gwałtownie
się
zmniejszają, gdrż robotnik polski sp 0strzegł,
że
zakłamane hasła socjaJfstyczne prowadzą go do walki w obronie i tak już bogatych Żydów.
. Doktryna Marksa jest t~rpowo żyoowska. Żydzi chcieliby, aby polski
robotnik stale nazywał się proletarjuszem i 00 niczego w życiu nigdy nie
aoszedł. Kapitał, fabnrki, majątki _
to dla Żydów, robotnik zaś winien
stale żyć w nędzy i nosić miano "proletarjusza". Kiedy Obóz Narodowy gl 0si i wprowadza w życie hasło "chleb
dla Polaków", kiedy mówi i pomaga
robotnikowi w twor7.eniu własnej placówki handlowej, własnego warsztatu
- Żydzi podnoszą gewałt, a socjaliścI
im w tem pomagają..
Stawiamy kwe s tję jasno: w Polsce
mus7.1;l. mieć chleb w pierwszym rzęozie PolacyJ Żydzi zaś mus7.1;l. oddać
to, co drogą podst~pu ,i różnych kombinacyj zabrali Polakom. VV tych warunkach przect robotnikiem polskim
stają dwie rzeczy
do wyboru: albo
pójść po linji żydowsko-socjalistycznej i nosić miano proletariusza, albo
chłopskiej

wzgardzić
żydowskiemi
hasłami
i
pój~ć po drodze, wiodą.cej do poprawy
jego bytu. Tl'7.Efciego wyjścia ruema.
Zastanówmy się jeszcze chwifę nad

wyrazem "proletarjat"...

Pro1etarjat

jako gos podarze m.

Statek naj'echał na ł'ódŹ

Łodzi

L o n d y n. (P AT). Statek norweski
"Gaustal" najechał dziś zrana w pobliżu Plymouth na łódź, które,i dwóch
pasażerów utonęło, a trzeci został cięż
ko ranny.

- jako grupa walcząca - bynajmniej k'o wzruszenie ramion i śmiech. Wianie jest potrzebny robotnikowi, lecz dorno bowiem, kto prym wodzi w PPS
tyllco żydo-komunie. Jeśli weźmiemy i komu sluży ta part ja. Co więce1 pod uwagę doktrynę Lenina, według mamy dane na to, że socjaliści łódzcy
której proletarjatem w żargonie bol- porozumieli się z Żydami i zmienilt
szewickim nazywa się nie masa robot- taktykę wyłą.cznie na ich życzenIe.
niczo-włościańska. leez jedynie i wy- Poprostu Żydzi powiedzieli: dla rozIą.c:mie part ja komunistyczna, r'zl;ldzągrywki z "endekami" wystawcie sw 0ca temi masami w myśl marksistow- je listy, a my was poprzemy głosami.
skiej teorji "dyktatury proleŁarjatu" Podobny zresztą "kawał" zrobioil0
- łatwo zrozumiemy. że żyda-komuna już w Zgierzu, gdzie - jak łatwo byna karkach mas robotniczych i wlo- lo stwierdzić przy obliczaniu kartek
ściańskich pragnie
stworzyć
klikę,
wyborczych - Żydzi i komuniści maktóra przy pomocy bata d:).ży do za- sowo poparli swojemi głosami listę
pewnienia sobie ciepłych posadek i socjalistyczną. ...
stanowisk. " Rosją. bolszewicką bySześć lat rządów czerwonych wład
najmniej nie rządzi proletarjat, lecz, ców na ratuszu łódzkim tak ich skomjak chciał Lenin, part.ia komunistycz- prornitowały. że obecnie siłą rzeczy
na, złożona z szeregu zamożnych żyd- muszą coś nowego wykombinować, aków. . •
by zn0WU udało się im dorwać na cie-'
Socjalisci łódzcy, orjentuJąc się, że płe posadki. Miasto doprowadzili do
walka z Żydami objęła już w Polsce ruiny, "proletarjat" wepchnęli jeszcze
prawie cały naród - zręcznie zmieni- bardziej w nędzę, magistrat zaż~rdzilf,
Ii tal,tykę, by z wyborów wyjść cala... sami ulokowali się na intratnych staPodali 'mianowicie do wiadomości pu- nowiskach ...
blicznej, że nie łę,czą się z nikim, a soNie, to już wszystko było... \V
cjalistom żydowskim złożyli życzenia 1936 roku trzeba użyć do walki nozwycięskiej walki w imię interesów. '.
wych metod, nowej taktyki. Może się
klasy pracuj:;tcej. Socjaliści sądzą, a uda. Nie zaszkodzi przecież spróboco śmiegzniejsze, innym jeszcze wma- wać ...
wiają, że ten chw~' t to ich pomysł.
Socjaliści w Łodzi tak pod wzglę
Takie koncepty mogą się zrodzić t~rł- dem gospodarczym, jak i pol ityczko w głowach ż~'dowskich, Na szczę-I nym okazali się zwykłymi oszustaście Dodobne kanty wywołują. już tylmi.
OSA.

Kałolicy

Pożar

J,eSlcze

"Wspólnota' Interesów"

K a t o w i c e. (Tel. wł.) W zwią.zku
z zamierzonem przeniesieniem części
załogi kopalni "Mysłowice" na kop.
"Ferdynand"
(kopalnie
koncernu
"Wspólnoty Interesów"), zapowiedziano na tej ostatniej kopalni wprowadzenie 3 miesięcznych urlopów terminowych. Załoga "Ferdynanda" przystąpiła do strajku.
Sprawą zajął się komisarz demobilizacyjny, który postanowił zbadać
sprawp. na miejscu i nie poOzwolił na
wypowiedzenie w międzyczasie pracy
mają.cym pójść na turnus robotnikom.
Niewątpliwie strajk w związku z tern
zakończy się·

Strajk robotników

wBerlinie

Francja, 6IeT.lsyl.·, Hiszpanja ... - Od li'berali'zmu dQ lwmunizmu - S€{ t!łllw dwa światlI

religją·

Tak było w ' Meksyku, gdzie rząd
demokratyczny i liberalny odrazu energicznie przystąpił do ostrej i bezwzględnej walki z Kościołem. Nie było tam 'bolszewizmu, a jednak kościoły płonęły i księża byli przeŚladowani.
Podobnie działo się i w Hiszpanji na
długo przed dojściem
do władzy komunistów. Już od kilku lat jeden po
drugim kościół padał pastwą płomieni,
a kler był prześladowany. Jeszcze w
tym okresie istniała demokracja, w
kortezach zasiadały rozmaite part je,
co ważniejsze, najliczniejszą z nich
była part ja katolicka,
a mimo to
przywódca jej Gil Robles raz poraz
musiał interwenjować w sprawie czynnych ataków na katolicyzm. Demokracja nic nie pomogła, Dopiero czynne
wystąpienie nacjonalistów
położyło
kres niszczeniu religji i katowaniu
wyznawców w szeregu prowincyj, zajętych dziś przez powstańców ...
Teraz niema już wyboru - komunizm czy nacjonalizm? \Vszelkie pr6by op:!lrria rZl;ldów o demokrację zawodzą . NajbardziPj pod tym względem
klasyczny przykład demokratycznokatolickich rzą.dów w Austrii zakoń
czyI się przejŚciem na nacjonalizm!
I{av.dy uświadomiony i m~rRlący
katolik wie. że demol iberalizm jrst
poprostu pomostem, prowadzl;l.cym do
komunizmu i czynnego, walczącego
be7.hożnictwa ...
D7.iwnie w tem świetle wygląda rola łódzkiej chadecji. .Tej ludzie walczą'
z ru chem narodowym! Są. skłonni do
współpracy z "sanacja.", która w"hodowała
bezbożniczy
"Legjon Mło
dych"!
Prorządowy
Zwią.zek
Nauczycielstwa Polskiego wydaje jawnie ąntyre
.ligijny i probolszewicki tygodnik "Płomyk" dla młodzieży, który nawet jest
konfiskowany za bolszewickie art y-

I

kuly.

Prorządowy

"Związek

War s z a w a. (Tel. wł.). Niemiecka prasa emigracyjna donosi, że wybuchł strajk w Berlinie mimo, że strajki są zakazane. Zastrajkowali robotnicy fabryki "Deutsche Kabelwerke" w
Berlinie, ponieważ dyrekcja zapowiedziała obniżkę płac z 1.30 mk. na 1.17
mk. za godzinę. Strajk obją.ł przeszło
400 wysoko wykwalifikowanych robatników. Strajk wybuchł mimo inter·
,vencji "Frontu Pracy" przeciwko ob·
niżce. Interwencja byla bez p.owodz~
nia. Przeciwko strajkującym dotychczas żadnych represyj nie poOczyniono.

Polskiej

Młodzieży Demokratycznej"
zupełnie
wyraźnie
napastuje religję i stoi na
gruncie bezwyznaniowości. Działacze

"sanacyjni"

propagują. "świadome

maa stronnictwo, które samo siebie nazywa chrześci,iańskiem,
itlzie z nimi razem? ..
Co o ich "chrystjanizmie" ma. s~
dzić przeciętny wierzący i uczciwy katolik?
Czem się w poprzedniej radzie mieJskiej skończyło przejŚCie "chrześcijań
skich" radn~r ch na "sanacyjne" podwórko? - Tern, że głosowali oni na
subsydja dla żydowskich organizacyj
ze szkodą dla instytucyj katolickich.
Popierali
subs~rdjowanie
"Wolnej
'Vszechnicy", która jest awangardą.
ruchu WOlnomyślicielskiego! - Przypominamy, że ostatnio Zwil;l.zek
nomyślicieli
został
rozw'ią.zany
za
cierzyństwo",

Do pp. Kupców, Przemysł,,,,,,
ców i Rzemieślników chrześci
jańskich w Łodzi

"'01-

Jak

już donosiliśmy, "Orędownik"

przystąpił

działalność komunistyczną!
Nadchodzą nowe wybory i zno\vu
organizacje ' rzekomo Chrześcijańskie

idą ręka w rękę z "sanacją.", rozbiJają.c jedyny antykomunistyczn~T, ant yżydo'wski
i
antywolnomyśli cielski

front Obozu Narodowego.
W chwili, gdy dochodzi do decydującej walki pomiędzy broniącym praw
relig-ji Obozem Narodowym i socjalkomuną,
wspieraną przez żydostwo;
Chrześcija11ska Demokracja usiłuje 0- '
degrać rolę dywersan.ta, oslabiająceJro
antykomunistyczny i antyżydowski
front całego polskiego i katolickiego
społecze11stwa!

W poprzednie.i radzie mieJskiej
radni chadeccy, po zerwaniu z Obozem Narodowym, odrazu prze1.z!i do
bloku żydowsko-socjalistyczno-"sana
cyjnego". Dziś już przed wyborami ci
sami działacze zawczasu próbują porozumieć się z "sanacją" i żydowskim
kapitałem. - Ilu członków i zwolennikó'w zyskają przez takie postępówa
nie?
Ilu UCZCiwych katolików~robotni
ków pójdzie na pa. ku pachołków "sanacji", zżydzialego kapitału i "czwarto-bryp:adowców?
Pójdzie ch~rba ten, komu dotychczasowa ?O"pOclal'ka "sanac.ii" i ż~'do
stwa w Polsce przypadła do smalnl.
Z jPdnej strony w~'zysk robotnika i
nę~lza a z clrugiej zabiegi o głosy
nan"nych ...
Stary ]cawal!
ha.

Wal'ka Z pornograf.ia
War s z a w a. (Tel. wł.)'. 'V roz.maitych miejscowościach, jak: LubIinie., Piotrkowie, Częstochowie. Łodzi,
Katowicach przeprowadzono rewizję w
księgarniach w p'Oszukiwaniu
1it~ratury porn'')3Taficznej, (w)

lasu w w'ieluńs'kiem

ł, ó d Ź. (P AT). W lasach państwo·
\\lrch nadleśnictwa 'Vęglowice. pow.
w'ielUllskiego na sImtek zaprószenia
og1!ia wybuchł pożar, który rozszerzył
się na przestrzeni kilku hektarów.
Ogień został w porę spostrzeżony
przez służbę leśną i przy pomocy straży pożarnych stłumiony, zanim zdołał
przybrać
poważniejsze
rozmiary.
Pewna ilość drzewa uległa zniszczeniu.

wobet ałaku lewicy

L ód ź, 29 sierpnia
~T ostatnich latach sytuacja zupelnie się wyjaśniła. Likwidacja państw
demokratycznych postępuje bardzo
szybko, a na ich miejsce przychodzą
rzą,dy bądź komunistyczne, bądź nacjonaJistyczne. Czegoś trzeciego do
wyboru niema.
Jednak pomi~dzy dawną. demokracją a kosmopolityczną i skrajnie liberalistyczną.
demokracją.,
która jest
stanem przejściowym do komunizmu,
istnieje zasadnicza różnica. W Pal1stwach demo-liberalnych przed wojną
religja nie b~T ła prześladowana. ~Tprost
przeciwnie, w takich naprzykład Stanach Zjednoczonych na szykany narażał się obywatel, który nie należał do
tego czy inne~o kościoła. Natomiast
nowoczesny demo-liberalizm odrazu
przystępuje do ostrej 'i jasnej walki z

wybuch

S z a n gh a j. (PAT). W m. Czun~
king (prowincja Seczuan) nastą,plł
groźny Wybuch. Jest 178 zabitych.

I

do opracowania i wydania.
na rok 1937 specjalnego KalendarzaPrzewodnika dla chrześcijańskiego
przemysłu, handlu i rzemiosła. I{alendarz-Przewodnik ukaże się w pierwszych dniach grudnia rb. w nakładzie
gwarantowanym 120 tys. egzemplarzy.
Zapowiedź powyższa
wywołała w
szerokich sferach Chrześcijańskiego
przemysłu, handlu i rzemiosła i w samej Łodzi oraz w innych ośrodkach
kraju, a w szczegÓlności w Polsce
środkowej i na ziemiach zachodnich,
stosunkowo najwięcej zainteresowanych chrześcijańskiemi placówkami
gospodarczemi w Łodzi, wielkie zainteresowanie.
. Nasz Kalendarz-Przewodnik
ma.
wypełnić istniejącą poważną lukę w
naszem życiu gospodarczem, polegają.cą na braku dobrze zorganizowane.
go chrześcija11skiego pośrednictwa, Do.
redakcji "Orędownika" codziennie napływają zapytania:
Gdiie to czy owo kupić z pominięciem placówek żydowskich?
Gdzie szukać takiej czy innej chrześcijańSkiej hurtowni i fabryki 'l
Na te pytania niezawsze mamy odpowiedź gotową" I to właśnie stanowI
przyczynę,
dla której postanowiliśmy
wydać specjalny Kalendarz-Przewodnik.
Ze względu na duży nakład Kalendarza-Przewodnika zmuszeni jesteśmy
zamknąć przyjmowanie zleceil na ogłoszenia i adresy do KalenearzaPrzewodnika już w końcu września.
Dlatego też apelujemy do chrześcijań
skich Kupców, Przemysłowców i Rzemieślników w Łodzi o łask. jak najrychlejsze nadsyłanie zleceń, które
przyjmuje administracja "Orędownt.
ka" w Łodzi, ul. Piotrkowska 91, tetefon 173-55.
Na żą.danie wysyłamy prospekty
i akwizytorów.

ORĘDOWNIK, ponieCJziałeli, tłnia M sierJ)nła tMtf -

Num8r 202 -

Strona tS

2

OGŁASZAJĄ(~. SIĘ

POPIERAJ(IE FIRMY

W"O RĘ DOWNIKU"•

lI"

Centralny Magazyn Piani n
Łacia

Chmara

Poznań,

ul. Br. PleracJdego 11.
generalne przedstawicielstwo fabryk! naszej na Poznań l wojew.

'I
Poznańskie.

&z.an. Klijentów naszych i w81lyS'tkich kupnem pianma Zari.ntereeO'wa'n yeh Pl'08imy
() łukawe zwracanie się z calem zaufaniem do wyżej wymienionej finny. a p. Loeja
Chmara. byla długoletnia wspólpraoowruc2Jka powałnej fabryki pi.a.n.im. dołoży stuatl. by fachową pOO"adą I ['wtel'llą obs~ugą pogłębić nasze tra.dycyjrrie dobre &t06un.k,i z liczmą !'Ze&!:ą
naszych 8zalll. Sympatyków.
Pom imo llotrlZyma.rua ogólnie I'.Ina'nej dobroci nuzycb j,Mtrumentów obniżyliśmy ceny
i przea. wprow:!r!zemie jeszcze dogodni.ejsozych warunków 8P/8JŁy umożliwiliśmy naby~ie pis-nina
rólll' ruież mniej ZamQżnym.
Największa

w Polsce Fabryka Forteplan6w l Plum

"Ar.Dold Fibiger"

Kalisz, ul. Szopena nr. t.
Dostawca PolskJego Radja, Szkół Muzycznych l Statk6w MorskIch.

.

Powołując sie na powyższe zawiolldamnm uprzejmie. ile dnia 1. 9. br. otwieram
maguyn fortepia,nów i pi8Jnin w Poznaniu PI'ZY ul. Br. Pierackiego 11.
Po!e-cam ostlltnie modele przodującej w po!sktm proomyśle fOf"tepiallWw)"ID bbryki
.. Arnold F~biger" '" Kali&zu, a fachową i staranną obe!Ugą oraz poradą pragnę zdobyl' Bobie
z.aufanie . zadow ()I e-n.ie wg,zys~ki~h Zlnawców i entuzjastów dobrej muzyki.
P~ uprzejmie G łaskawe pOPIIJrcie
N& Iii 303/4

CeDtralDY _agazyD PiaDiD
;Łucja

Poznań,

fiimnaljum

CIa.ara

ul. Br. Pleracklego 1t.

M~l~ie i ~r~watna ~l~oła ~OWlle[~na

-

Wt.. ST. REYMONTA

Piotrkowska 114, telefoD 24:3.55

'W Łodzi,

zawiadamiają, iż sekretarjat przyjmuje zapisy nowych kandydatów codziennie
od godz. 9 do 14 i od 17 do 19. Egzaminy wstępne rozpoczną się od dnia
31 sierpnia b. r. o godz. 9.

K.

Niedźwiecki,

kierownik

szkoły.

M.

Kaczyński,

dyrektor
"

ZJEDNOCZENI KRAWCY
Udź,

KSIĘGARNIA

płaszcze

uczniowskie, płaszcze damskie, PALTA
oraz FUTRA damskie i męskie.

~

.... ' : :

~ ..

,

•

t

t

1

• :. •

•

Zakład elektroteclmlezay

- Telefon 185-91

Poleca wszystkie podręczniki dla szkół wszelkich
typów, ksiażki dla mtodzieży oraz materjały piśmienne - Prenumerata pism krajowycb
i zagl'anicZllycb.
ng 15531

POLECAJĄ:

MUNDURKI,

".

Ł 6 d i, ul. Rokicińska 22

Chrześcijańscy

ulica Piotrkowska 141, telefon 249-49

I

"G L-O Bus"i
'.:

męskie

Wykonujemy wszelkie zamówienia z własnych i powierzonycb materjałów. - Specjalny
dział dla Przewielebnych Księży.
n~ l5 ~;ro

•

""

.

.

J

,

"
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-..-------------------------------.....
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-:.,..J.., . . . ~ "'

.""

oddział radjoodbioralkó:

~d~~I~~:!!~a~8!

I

;...

telefon 128-93
przyjmuje instalacje światła
i siły i ieh konserwacJę oraz
sprzedaż radJoodbiorników i
ich ezęśei składowych. no: 16605

_."*"*"*.~~

Prywatne Gimnazjum
Szkoła

i

Zeńskie

Powszechna

1

Helen, ł1iklaszewskiej

w Ł o d z i, ul Narutowicza 59-a, tel. 136-40
z peŁnemi prawami szkół państwowyeh, kat. A
zawiadamia, że początek roku szkolnego 3-go
września, o godz. 8,30. Egzaminy wstępne odbędą
się: .. 5 i 6 września r. b.
Dla zamiejseowyen
pensjonat ezynny przy ul. Sienkiewicza 61. ag 155:19

Oyrek[ja Kolei (Iekłuuoej
Łódzkiej Spółki

podaje niniejszem do wiadomości że począwszy od
dnia lO sierpDla br. poeiągi linji nr. O i 5 z powodu
ukończenia robót wodoeiągowych będą kursowały jak
poprzednio t. j. przez ul. Andrzeja
ng 15523

A. ZIMOWSKIEGO
.1. BoeZlla 5
TelefoD

w

I:.odzł,

121~56

:i~n:~~n~o~:~f;~:j~~~h3-:~n~;~~~Ó: ~de!ęd~
8j~

...

dniaeh 3, ~ i 5 września.
ag 11>528
przyjmuje po::;i~E~~~~nie

e
e

NI C I

p r z e r o b k J przy] mu] e n

16603

zapisy)

dG szycia na maszynie, dG ręcznegG szycia
i do cerowania ze znaną marką "MARYNARZ"
poleca Wytwórnia Nici do szycia

Ł O D Z,

Suwalskiego

W ó Icza ńs ka l 09, t e I. 200-8 3

FERFECKI ;==========~

Łódź, Nawrot 19 - Telefou Dr.210-50

ng 16606

rozpoczynają się

. . . . Wła~yslawa

.
l

I

ŁÓDŹ, Piotrkowska 163

(z dniem l-go

"WWI\Ai""'M""""'#tI<#tI<~WWI\Ai""'M""""'#tI<~Yło.

FUTRA

Prywatnej Szkole Powszechnej

"JÓZEFlNY" Mistrzyni Cechowej
J. MVS:lAŁOW:lCZOWEJ

Akcyjnej w Łodzi

iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pg. naj no wszy ch modeli n o w e
K!;'=~~:ki A.
W Gimnazjum Męskiem
ł

KURSY kroju szycia i modelowania

PrzyulicyPiołrkowskieJ·165
otworzylemróg Bllfin~ulrJ~kęiegop·lekarngslk660ą7

Idealna bielizna dla PANI
firm,,:

Fabryka Bielizny i

Trykotażg

Stanisław jakuszewski

=
~

Łódź,

Piotrkowska 148

tel. 175-45

::d!ll1!l!j
Polecam wyborowe pieczywo j wyroby cukiernicze ~ HURT
Żądać ws%ęd%ieJ
DETAL
~~~~~~~~~ E•HASINSKI tlntr.l.
daw.W61clIńska
Langhoff
~'~======~~=========~
=
115 - Tel. 131-52
W' Ił l k F b k K d K . k"
od

le opo S a a ry a

re y raWlee leI

właśe. Stanisław

Mundurki szkolne
ehłopięee

i

dziewezęee

rrzepisowe fartuchy szkolne
BostODY, Clothy, Bekl, Teczki I

Rańee

hurtowo i detalicznie w wielkim wyborze

wszelkiego rodzaju własnego wyrobu
również domowe i gimnast.yezne oraz
galanterje jak: bielizna, kołnierze, krawaty, pończochy,
skarpety, berety i fartu8zkl azkollle i t. p. poleea
po eenaeh b. przystępnyeh

OBUWIE
F.R.

ag

S7E~ANS.B.Z,

Łódź,

Chrześcijański

Na Nowy Rok SzkolDY poleca

Dom Towarowy

,,~łAWAI ~~l~KI"
Ł

() D Ż, ulif!a Zgierska 29
i Żeromskiego 41
ng 161108
_ • • w • •, • • • • • ww • • • • • • •-

KSIĄZKI, Przybory Szkolne w wielkim wyborze
Księgarnia i Skład materjałów piśmiennych

~AKS

BENNEB

_l• .Taa .R.n....

ŁÓDŹ, Piotrkowska 165 -

Ceny niskie

F A .R B Y

Tel. 188-12

r

JAN KOSTECKI,

ll'alIrylei

Łódź,

al 161>81'

Podmiejska 6.

Rataj
Dl. Półwiejska Dr. 1.
poleca

najprledniejszej jakości kredę krawiecką
ze znakiem "R"
dg 2804/6
Cena Dajtaaiej kalkulowaDa.

-

_

Po"_czg_~ .a.4j za 1k~. Pokost ~Idg btitutg l,JOul kg
JU' 13 939

~ !.!f!!.:~?~kiS. ~~~~!
D 15 124 Modrzejó.

~

odlewniczy w nCZ4l'ach
do cent. ogrz. i rąbane

SEWERYN SZCZYGIELSKI

~

R ul. Rokicińska 28 (plac 2) tel. 144-93 T
! Ceny niskie, własna boczniea, dost. wlasn. końmi ~

WRÓCIŁEM

L A :EL Z E.R Y

, . SzeIek
POKOSTY
Ch-----=-rzesclJansk'W
a
ytworola
J. P.rek, Luz.o, po cenac~ ~tJb,gc%,.gch tgllco
WodD. 13, tel. 53.28, dawniel W. Garbary 39
r'.

-

Zero._leiego l.

15f>~4

poleca

Jedyny

Poznań

D r. ~"ŁOWTECK"'Ir
~
A
specjalista w ehorobach skórnych

ng 158M

BYDGOSZcz. CWa6lIra 36. TelefoD 21-G6

.....- - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _--J

,-

!ft1t;B1ł

---

~Ii~DOWNIIr, ponledzlałei, 'dnia:

B -

31 sierpnIa 1938 -

Numer 20t
-'

dla CHŁOPCÓW

W dużym

Z własnej

WJ'bone

pracowni poleca:

Chrżeścijaóski DOM ODZIEŻOWY, Łódź,
lI-go Li.topada 20 - telefon 120-12

lig 165e5

OBRĄCZKI ŚLUBNE

własny

as wyrób

POLSKIE TOWARZYSTWO DLA HANDLU WĘGLEM
SP. AKe.

w.

Duty wybór.

damską, męską

i

Zakład

dzieoięcą

8C 18600-

na nowy rol Jl~olny
sklep bławatów i galanterji!
t6d:l, Piotrkowska 286,

EDM. STACHLEWSKI

r

Odzież zawodową

,.,u.R

A .R ...

Cukiernia C A R L O

Hart-detal

EGE.R ,

.. 'd'

SJO

Z

alica Piotrkowska 158. oficyna I pi..tro
~-;:~;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;~It;;U~'n;;;:;:;~1

r'

Materjały piśmienne

A.

!g~~iaL!~!yj~~~:D: ~r;sn~:b

po bardzo

KOPROWbSli

a

poleca

Łódź, Zgierska 56

Henryk BARANOWSKI

Łódź

Ubrania męskie, mundurki D[lniowskl!

Piotrkowska 121

WyrÓb

II 1118~

IIllUllllllllUlIOIllIlIlIlUlHrHnmllllHllnnmm
========

dla zwie rząt

~~~~~~~~~~~~~~~~~===~ J6zef Nędza, Ł6dź,
~A:aA""""IIIa.i""""""""""""""""-'-'''''''-'--"!,J Franciukań.ka 1 J, fronł, I piętro.
Zamówienia przyjmuje z wła
snych i powierzonych ma·

Prywatne Gimnazjum Żeńskie
i Prywatna Szkoła Powszechna

teriałów.

skład materiałów piśmiennych

Z. RAWSKA

egzaminy wstępne odbędą się dnia
2-go i 3-go września r. b.
~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii.

•

K!i~iarnia, AntJ~warnia
c.

Łódi,

i ~i~ljol~~a

Łódź,

nI. Cmentarna l.
ng

MAG. WET.

'C:~ ~~

.to

~o.........

22

... wewnętrzny
TeL 112-07
Oddziały:
I chi·
rurg. Szczepienia psów j koni
S t r z y ż e n i e psów i koni,
kąpiele dla psów. Kucie koni,
nitowanie kopyt. Przyjęcia
w przychodni od 8·1 i od,.6

MagazynOBORNIKI
obuwia(dom
Stanisław
Naroźyński
p. Wełchmana).
,,~ 1&8S9
Najtańsza

ul. Przejazd nr. 16

p ol e ca

ag 1652&

na sezon s z k o I n y wszelkie
ksiąiki i materjały piśmienne

STOLARNIA MEBLI - MAGAZYN TRUMIEN
ANTONI JARMUŻ, OBORNIKI,

REPREZENTACJA SAMOCHODÓW

~~i;~~r&;;;;~~~~i~;~~~i~~

.....
...••
..•.

M.ŁYN

.

•

~

"mł8.t~ezku, bud. nowoczesny, bez urządzenia,
znakomite położenie, okolica Brodnicy (Pomorze)

a1edrogo do sprzedania.
Informacja: Stoezala

wai tynkuje si..

"KRYSTALIT"

Do.tawę w 300 różoyeh kolorach
I różayeb grabołcłach :zlaro uskateewa odwl'otaie I t.uio

Tel. 122

konuje meble pokojowe podła g najnow.zyela .tylów,
urzlłcbeoia .kładowe I pr.ee badowlan.

Pg 6,<95

3 5_~9

.

2'.RtrM~.E'N

Czarnkowska 29, za mostem

OBORNIKI -

aD 3,
POZNIUł

RutynOWBUJ[h ~UP[ÓW ·1~OIOW[~W

J M G E IB

•
•
OBORNIKI, Czarakow.ka 13 - Telefolł 112

.

rówJll.jl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**~
Iii
-,"

m E B L E ~!!~~~h;ea~o~!~

Sprzedał

nlekrytyeb I zwyez~n)'ch
oraz skórek na pokrycia

,,1lTA
11 lJ
U I BOR"

J..ÓD~
Z;1er.k.

Pierwaoraędaa

pra.waia prderoby

Władysław

lIlęskieJ

i damUdeJ

Feliksiak

Mistrz krawiecki
O B O R N I K l, RyBek 11.

Dr. tO'7

nI 11295
,. ~

"

~. ~

"

.
"

' : '

al. Jalaa 19 teL 65-80 i 46-80 Pol

z ~apitałe~ lub gwarancją do hurtowej sprzedazy mąkI poszukUJemy. Zgłollzenia tylko
pHjmienne. POLl!4ł:.YN Centrala Haodiow.
:bseaseń Młyaów - Pozaań, Plac Działowy ,

2'OW'A.RY KOLON.TALNE

wiJla, JiJcier,r 1. t7toz&l..

k-oźnszk6w

Gloetzner 13-j

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

Q

poleca _nel1cie artykalT koloai_lae i-"

sakoplańsklch

Gustaw

poleca wyborowe piec~ywo, codziennie 'wlele
1U'11
SpecjalnoM pieczywo białe
.RES7'AUBAC.TA -

Gdańska.

tynkiem szlachetnym

~~~~~~~~~~~~I Mieczysław Łtikanowski

Dnia 'września 193tS 110 odbę<kie się UcytacJa
domu mieszkalnego z ogrodem w Szamotułach
przy Uil. św. Stanisława ł. Dom wolny od podatków, dochód roczny brultto u 1.300,-', Wplata
gotówk/\ ca. z.t 3.000,- reszta w formie długGter
minowej hi'Poteki. Informacji ud~iela Bau G0spodarstwa Krajowego Oddział w Pozgania.

w

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fasady domów w mieście l lUl

Fabryka mebli i budowli

PAROWA PIEKARNIA, WOJCIECH BEDNARZ

Gdańska

,~~~~~i2~~c1~~~21U~!~~~~~~!~

1& 870
Czarakowaka 9
poleca solidnie wykonane urządzenia mieszkania i trumny.

MAGAZYN

zna'Xomłtyeh

w klasie wielkich wozów notujemy ponownie wybitne sukcesy 6&mochodów Koncernu Aulo
1111101l marki D. K. W. w mię
dzy-narodowym raidzie alpejskim przybyły wszystkie 6&m<x:hody D. K. W. do mety
bez puIrlttów karnych.
zwycięstwach

nc

OBORNIKI, Ogrodowa 5 -

ostatnieh

D. K. W.

ST. smasZYŃSKl
Poznad, pL WoJDo'd 11.
Tel. 13-41

,

Urbanowicz

Po

już od zł 5.łOO

A.1JTO-1JNION

.'

męskie,. d.amskie i dziecięce ~a
sezon Jes I enny poleca po nalniższych cenach

w.

.lłI'OTOCT KLE

ŁÓDŹ

15~3a

OBUWIE

Borcb.
Wanderer

D. K.

H. Warrikoffa

ng 16597

Księgarnia

Adell Skrzypkowakłej w Łodzi
ul. Piotrkowska 187
Telefon nr. 177-35
li pełnemi prawami szkół państwowych (Kategorja "A")
zawiadamia, że
ng 1600'

o

Aud1

O
N

Leczn ica

poleca krawiec

telerou 114-40.

DC 155118

własny

Samochody osobowe

N
I

i powierronych materjaJO:!:..
~ 16148

przystępnych

szkolne, oraz przybory biarowe _

ąUc:a

k·le

Sala Pa1m.iYWll. najmils.ze miejsce
&Po~ka.rt: Pierwsz,~rzed;ne wyrob;r
męs
cuklerru.cze. Codozlerutle kcmcerŁ
wtorki i C21wartki dancing. Ceny
.
.
ni kie. L6df. ul. Piotrkowska chloPl~ lpOrtow~ , mundur~
nr. 87. teL 243.65 Sala Pahnowa szk?ll}e dla wszystk!Cb Mlk61 naJ243·63
ng 15799 tanIeJ poleca krllwlee me";1 M.

Meble

Jarociński

A
U
T

-U

1111111111111111110111111111111111111111118011011111

Ub·lOry

ng 7{2S

POLECA: !la sezon Inkolny tarcze, nzapki oraz wszelkie Clldoby mundurowe dla uczni i uczennic, jak: również dla p. p. wojskowych, policji, straży, kolejarzy
i t. p. Duzy wybór ubrań drelichowych P. W. Własna
wytwórnia haftów. Firma egz. od r. 1909.
1111' 16610

•
, telefon 260.53 MAGAZYN GALANTERJI ł ZABAWEK
poleca w dużym wyborze wełoy Da pła.zese, .ukale I mau'
darki, jedwabie gładkłe i de.eaiowe, pł6toa białe po,,"
elelowe, błellźulane l stołowe, flraukl, kapy, kołdry
ł.ódi, al. Pomorska 22. r.l.rOD ar. 236·16
l tlale w.zystkle szerokołel, blelizDę damską, pońe"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lchJ rękawJezki ł t. d. w.zystko w dobrym gatuDku
eleny iakuaiulł.....
n 13 OU

Fartuszki szkolne

= Ceny niskIe.

ł galanteria
ŁÓDŹ, al. U-go Li.topada ur. 57 tel. 181-55

mnmrmllllllllllllllllmIIHII""lIlIImlllllllllll

Chrześcijański

41

SkI.d przyborów wojskowych

Łódź

ul. Piotrkowska 105, telefon
256-16 przYJmuje wszelkie
prace Vi zakres fotografji wcbodzące. Fotograf je do matrykuł
6 8Zt. 1,- zł ~ l660t

W CZIDEL

POLECA

FotografiezllJ

"FOTO-FOX",

KOKS DRZEWO

Mundurki, fartullzki, sweterki, berety. tornilltry, teezki,
chlebniki, pantofle gimnasto oraz wszelką galanterję

St.

Cbrzełellail.kI

ODDZIAŁ W ŁODZI: Przejazd 20. Skład; ul. Zagajnikowa 43

NA SEZON SZKOLNY

SZYMANSX~
Łódź, Główna

"WĘ6LOBLOK" TEL. 106-13

WĘGIEL

I wszelka bliuter!.
zegary. zegarki i plater"
poleca

.C 16313
."

. ..

wszelkiego rodz,aju najta.
•

go JrL"lmtownae

. . '- •

- Zaldacld. Stolar.1dm
L Lew.aclow.ldego. Łódź,

uLBrzeziń8ka

..

stosuJlJmni

w Poznańskw i na Pomorzu
1I0&za.kuje Jako podr6żuJące,o za
dobrą opllllt4 Gdańska fna.

nJe) &olpIS&

Wyezerpujące zgloorwruia S

I

~

..

•

1S1~

POd&.-

skierować pod W. L.
163 do Wabr A Lohse. GdJIIIst.
_ _ _ _ _~--_ _ Breit,asse 85.
Tg 41.

25127.

'I:~... ~

niem pensji

..

'f.l'umer?t'2 .... 'ORĘDOWNIK, ponle<łdafeK', anIa: 3I sIerpnIa l~ -

,-

••••••••••••••••••••••••••••11 •• " " " " ,.." , . " . ,......"".. " .. , .......

Kuśnierz
tg 16598

Łódź,

R. Szyndler

Zawiadamiam uprzejmie, it
1 września b. r.

Telefon 122-90 ====== (daw. Piotrkowska 176)

przy ulicy

Marszałka Piłsudskiego

nBrotnik
W}'robów
Skórzano-Galanteryjnych

J. Jabłoński i S. Moszczyński
Łódź, Główna

11 przy Piotrkowskiej
Polecamy na sezon szkolny: Teki, Tornistry, Knfry,
Walizy. Torebk' damskie, Portfele, Papierośnice,
P ••ki bagaiowe, PlecakU w sz:elkie repe racje na
miejscn. Ceny zniżone.
og 18160

i wszelkich materjałów elektrotechnicznych
Olbrzymi wyb6r, niskie i ściśle stałe
ceny - dają r~kojmi~ korzystnego i uczciwego ząkupu.
Polecając sl~ laskawym względom, proszę uprzejmie o poparcie świeżo otworzonej
plac6wki chrześcijańskiej.
Z poważaniem

Kliii~i i PflJ~Ory Sl~olne
ng 15532

W.GLUCKA
Nagłówkowe słowo (tłusto)

15 grOBozy. każde
dalsze etowo 10 groszy, 5 licz'b = i&dno stowo,
1, w, z. a. = katde stanowi 1 6ło~. Jedno ogll).
uenle me mote ,przekraczać 100 slów, w te.m
5 na.gtówkowych.

I

-L DOMY .-pfiR~.J!'"

Sprzedam

ng 15363

FB.KRANC

OGŁOSZENIA

GltlnAZJUM I SZKOtA POWSZECHnA
z. PĘTKOWSKIEJ w ŁODZI,.
ul. W ólczańska 55
ng 16 300
Zapisy przyjm. codziennie sekretarjat w godz. biurowych

Kawaler

MAGAZYN WYKWINTNEGO OBUWIA
Łódź,

2 pokoja. k\lchllia. d,uiy pląc. ;łąd!ly sad w RudZIe PabJaJlICkl.eJ Pusta 32,. przystanek, .Lotnisko naprzecIw elektrowm sprzedam, cena 6000,)\10346

B. SUMERA
15277

&

Gimnazjum i

SYN
Łódź,

ng

Nawrot 19

Nawrot 19

państwowych

Z prawami gimnazjów

Szkoła

Powszechna

im. Marii Konopnickiej
ul.

Wólczańska

123 -

tel. 174·85

przgjmu;e zapisy codziennie
- w godzinach szkolnych -

ng

1655~

Egzaminy wstępne odbędą się 1, 2 i 3 września

,znak olfer.ty na.pr,zyklad: z 18924, n 2745, d 1790

DROBNE
Dom

~

lat 28. _posiadajll~y, na prowincji
w!a~n.osć
warto~cl
li'! 00!l,- w
mleśc!~ .. własne p,'zedsl<:b!orstwq
p(J::znkuJe w drodz.e znaJomośCI
[lan celu matrymonJalnym, Oferty Orędownik. Poznnll zd8354:1

I

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

i t. d. = 1

słowo.

I>robne ogłoszenia w dni IPowszednie ip1'Zyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przedś-wis,
-teczna przyjmuje si~ do god'z. 10,15.

Ogłoszenia wśród drobnych: 1·lamowy mllimetr 30 gl'OS:ty.

Dom

. . no~:v: skll!-dcl!l .kolonjalnym. Dr1lZ
k!lzma, WielkIe, wsi, ogrodem, ta·
nlO 5.500.- Olręua. Jarocin _
zd 81 4(i5
3 'pokoi e Kiliriskiego 2.

FrBncl8Zkańskle'

Skład Rowerów
Radjoaparatów l• Radjosprzętu
Patefonów i Żyrandoli

Zakład

-

dniu

otwieram w Kaliszu

Piotrkowska 163

oraz wszelkie materjały piśmienne
poleca najkorzystniej - Księgarnia

W'

'Strona 11

~:vo:tl ~

50

I

~- ......

I

Osady

m6rg pszennej. drenowanej, Ży z pareeolacii majątków: 1)
wym, martwym inwentarzem _
Bogusz)!n,
ll.przedam, wpłaty 12 UOO, okoliC;y
Kostrzyna. I'Igloszenia Orędowmk powillt ja roc-ińs'ki, 2)
Poznań zd 83 389
Chocicza,
powiat jarociński, 3)

dom nowy. masywllY
kuchnia .morga ogro(l U. Łojew·
Dom
ski, \Vrześnia. Szosa Gnieźnień
ska.
zd 83 524 4 morgi sailzone Poznllnlu _
Puszezykowie
kupie
&,otÓwkl\.
Panna' "
Okazyjnie
100
Murzynówko,
Oferty odpisem Oredownik, Po. t,ce. 1-,aullemc~i
' za 6.. ~,09,- zł ~'I, m6rg
przy
mieście, światło elek':t
d l
Kreślarnia
pdo t rzyc] ~Ies
s kI tj-,1o sl1rzecl
ama
tryczne.
wodociągi, żniwami in- POW1l/l; śre zd, 4)
znań zd 82810
em
Techniczna, Poznań. Nowa 11.
'.
~o"lubl
pilna
d.o
4-.
n~JmorgI
z
bu.dynkaml.
Jęden,
kllowentarzem
sprzeda
tanio
RadyLubrze,
rysuje plany,
wykresy. mapy,
Cdh I! tmel emoryta. MaJ,ljtek pozą- metr od miasta. n.adaJe ilU: ~a nak Pozna 11 Wielka 6.
powillIt §redz.ki, 5)
an,.. Oferty Oredownik, Pozllań sklep. Adres wskaze Orędowmk'
zd 83161
Dom
kllt&logi.
szkice napisy oraz
zd 83 3U2
Łódź.
n 16593
Książek,
świat/okopje.
zdg 83 714 nowy. ! pokoje ·kuchnia . ogr6d,
pół morgi 4.500,- Frankowski _
Kawaler
Angorskie
Mły~
powlllt
śre:mski,
6)
Dom
żabikowo, przy Poznaniu. Ponia·
towskiego 10.
zd 82836 c:llterdzip~tka.
gotflwka !7.uka króliki. CZ yslllt' krwi na wełne motorowy, przemla/ 7J) ctr. na
ŚWiączyn,
komfortowy,
czteropiętrowywspólniczki do zal07fnia illtere- sprzedam szln (a 10 zl. Zgtosze- dobe 6 mórg. psz~nneJ,. 16.000,- powiat śrcmski. WszeLkich inprzy parku IVilRona. Doch6d
Sil.
Ożenek nil'wyk,uczony. - nia On:downik. Poznań
Otrą ba, Jarocm, }{lhńsklego 2.
formacyj udziela sil! codzielImie
Domek
9.000,- cen!!. 75.000 Oferty Orę
Oferty Orędownik. Poznań
zd 83723
zd 81466
w Zarząd,zie majetności Klęk·ll.
downik. Poznań zd 83 786
.Ta.roc'nie nowy. ma"yW1lY, O\tN'
zd 83 (iOS
~owiat jarociński, oraz w Biurze
nem (parcela II frontowa) tan'o
Kamienica
Rzeźnicki
Parce<Jacyj·n€1m.
Poznat'i,
PJllC
Domek
3.200, Ot,reba. Jarocin. Ki,lifll'k:,,·
Kawaler
'
.
.
.
Wolności 11. telefon 58-15.
2
d 84 (l-r,
pod Pozna nl(~m Piekarnia nowo- sklad\ calkowlte urządzenIe zd 8397?
w Jarocinie. nowy, ' masywny, \tO .
7.
"
600 ~ot6wki po~luhi skromna - ozoona.
wy·pie k 5 centnar6w mieSZKanie. kOll, WÓZ. _ Adres
okol o mor~i orrrodu 8Dt.zedaro taprzystojna pania do lat 35. - dziennie . C~'I\ 15.500... Jur". Po· \vskaże Orędo\-vnik, Poznali
Mlec'z arzowl
11\0 3.000. Otreba. Ja,rocin. KilińDomek
Zgloszenia Orędownik, Poznań znań. Pi~kary 2ti.
zd 83 955
zd 81949
skiel!:o 2.
zd 84 075 3 morgi ogrodu przy POlma,niu.
zd 83679
sprzedam podgrzewacz 'I, atm.,
okazyjlOie sprzedam 4500. wpłata
Wd ł
MajEltek
300
wir6wkę 5UO lit. kotły, konwie, .....
11 000. I'\Tędzikowski, Po.znsri. Pi~·
ow ec
800 m6rg bez dl
z pelnem
. chlodnik. masielnica 200. Oferty
Dom
,
,
.
'kar,. lL
ze:! 83 987 w/dciciel skladu sk6r, pragnie'
t
\lgq
d
m6rg, bez budynków, ~r~ mle- OJ'Gdownik Poznań zd 84 016
MWY, tm;Y'PokoJ9~Y: 1/~ morJn ~.
~. P9zna.ć panią samotna do piećd.zieaJÓem zar,ruen:w na.
om. licie 35 kilometJ'6w od poznania'll:
•
..
"'Y~-":T;-an~
su~tlkJ. Cel m atrymonjalny. Ofer.
erty
redown,lk.
oznań
cena 15.00U,- .,Rekomendacja' ·
-..
7'~;;;'-;;Jr.rodu, ·P~Y .Gn;er.m~. SODO. du'1lY
wybór. St'MIak. Gnletr.n.o. Chro_...
_..- ..... l" ..... U.c.
ty Orl!do\\'nik. Poznań zd 83980
zp 83785
Poznall, Podg6rna 6.
.l.l.
n.ur !-lA
brelw 2'1.
zd 84 078
.'
Wiatrak
zd 83018
Dom
Dla
Kulturalny
dom mieszkalny. 3 mMl!i oezen15
.
Kupuję
~ h d
1 ?OO
8"
po~iębz!'nia
przedsil!bior~twa trzydzipstoletni umieści 20.000,- nel "Pl'zeuam 1.3 !!'otówke A2:en,c i m6rg oarodnictwo. 'wiatlo wodo- m ale. motory sy~teJu.u. Dieslll.-:-,.
.... ~c o OWY '-,' staJnie.
m"rg rzeznlczego przyjmę wspólnika z gotówki w ziemi kamienicy lub wykluczeni. 7.:.o:I();zenia A\tenCJ8
..
~
Ofcl ty pod Dles'ol Orędowmk
mla~to glm .na~lalne.. ~2.000. wola.· kwotą 2000.- zł. WiadomoRć przet.lsi~biorstwie.
Cel matry- Oredownil<a Knści9n.
ciąg, powiatowem gimnazjalnem Ł6dź
..
n 16 591
ty 8.000. SIIVlak. GnIezno. Chrn.; Oredownik. Łódź.
n 15 520 monjal~y. Oferty Orędownik _
n!? 15 ~%
mieście 10.000.- Rozwadowski ___
bre.ll:o 21.
zd 8407,
Poznali zd 84040
Przec/aw, poczta Pamiątkowo Gromada Mieszków
Ouorniki.
zd 83284
rry:zjerskie
.
W sp ólni'k a
Dom
Inteligentny
' .
_
tlwa fl)tele .U7.ywane, w dobrym
Jar<>c;nie. tluterowY s .1rlll"'em
(czkl) sl!motnych, ~apital 2000 zl _
.
,....
pO~\'. Jaroclll sprz~a. ~u. llio.r~
Sprzedam
~tanie kurię. Zgłoszenia Środa _.
ou
"ol()nJ~aln~. m, WJ·a.zd. o ·, ród e.k . _ poszukUję do powu:kszenia han- kawaler. Jat 28, pr~Clll) ~Iowlec - 1011 za gotó,,:,k.1! llaJw~ęceJ da.Ją k
'
.
.
d Poste lestante 33
zd 81821
J<..
•
dJu sk6rami egz ~tenc' za ew- wszechstronny. pOSIada 12.000 go· cemu w ca/oscl luh tez na dZII\I· aWlaque - JauloL!aJlul! Spowo u
.
PP"~dam. e&na 10.000. Otretll niona. Adres wskaże Ó~edo~nik t~wki., poślubi mila panienkl!.~o, ki w.edle żY,czcl\. ~biórka fenek· ftr.zeJ!lCla własnOŚCI w dobrem.poMI
' •
Jarcx:in. Kiliń"',ki €'lln Z.
Łódź
n 155?1 slarlllJllcą dom luh gotówkę. Zgl. tantow \V Solectwle \V 1l-heszko· o~em~. zaprowadzona w duzem
eczarnlę
zd 84074
JI
- ' Mogilno. poczta 362/33.
wip w dniu 5 września H136\, u mIeŚCIe
powiatowem.
Oferty kupil! zarllz lub wezm~ w dzieJ'oi
I
II!
zd 8251a
god">.:. 14.
zd 83 ~01 Ostrów Wlkp .• Sk!,ł't)ta 57.
żaw~. Oferty z doktadnym oPf.4
Dom
-Uo
OZENKI
ng 15 3"0/6
sem warunków rio Orędownika .....
JlIl'Odnie. 110WV. mae,"wn,.. S ubi•
,Wdowiec.
~~osk
.
Poznań zd 8108.5
bJieko dwoTca.
Maturzystka
lat .f!i @w,ta tr:ny pn.lnilam do- hez .konkuTf·nC;JI 'l dobrelT!1 obroRzeźnictwo
k.sCyj. ol!"roderrn
tl~...~iko; 5.6502 , Otreba, Jarocdin84
· KO~3- lbątd26. prbzy"tojn!!. bJonrlyn?\. nie- ;ro~;n::;. i:~~ll~~~IUżrl 8n'i~ty Orl!- ~:~\p~z:j;~I~Jaf(\ri;a&~~~So~vn~t dobrze zaprowadzone, komplet·
Magiel
l
h.,. ,e.ll:o
.
z
I
l!,! ~a.
raku znaJ0I'!lD.śCI (p~oPowali Ng 1:) 308 ,1>
nem urzlldzeniem, wieś kościelna okazyjnie kll.pię \V rIob~m .tawmcJa) tą. drogą naWJHy.e znaJO- ,LV
aSE, ~'-lI
cena ugodowa. Znaczek. Zglosze- nie. Oferty On:rIownik, Poznali.
Dom
mość. Cel matrymonjalny. Ka- " 7 . SPRZLDA2E
Skład
nia Jan Grochowski, Wronki ul.
zd 83 343
_,
Wodna.
zd 82887
'..
t
.
...:;, walf'r na stanowisku lub kupiec
"Wll rUT -rzyookolowe. ZlllT1!"'<l' do lat 3;;. zechce napisać: Łódź
• •
~lerw,szorzl!df!Y. kapeluszy tow.
Kuźnię
waniem16'00100 m6
rlr nod ~o.znaJnJ~ 6 .. IVandn".
zd 16349
RzeznIcy
r.6tklCh ro~otek na splk'zedaozf Piekarnia
używano., dobrO"ln
-taI11'c. kOWlldlo
cena.
. , r n f onnaCJe .. ur .
uwaga' Nowoczesna szpryca me- miasto l-owlatowe. wOJS 'o.
er.'.
POoznań, Pielkary 26.
zd &4 063
w
~
C'hanicżna ilo w"yrobu węrIlin 0- ty Kurier Pozn. zdg 83834/5
dobrze .zapro\~adzon~,. kompl. U· Ofcrty ceną
rędownik, Pozna:J\
,
Aawa er
kazyjnie s rzeilam.
Łódź. Porządzemem, wIeś ,kosCIeln!l. Ce~la
zr183311
Dom
k,up!ec. 18 t 38.
.' em przed- morska lot Ślusurz.
n 16343
Dom
9UO,- ~naczek. Zgl,?szellla GIO. t
,
śr
su)blOrstwem pozna pannę lub
sprzedam z ogrodem w Plooze- cłlowskl Jan. Wronki, Wodna.
Piekarnię
u ] ma~rkympon]aln_,.m. ~=Y6 i~~:'~~Jw. ;~~a~: or~r'te
Nową
wie zaraz, cena 4300.- zł. Zglo·
zd 82888
rIobrze prosperujllcą z domem
wa~u 12 000.-: W'P'Iata 8500,-.
y
e(~d~13 4'15 oznan
nieruchomość clqchodowa 28 ubi- 8zenia All'eoTlcja Kuriera Poznallkupię lub wydzierżawi~ zaraz. Ofert)' Ol"ędo.wnik, Poznań
'
kacyj w punkcie handlowym skiego. Pleszew zdg 15384/5
Osady
Agenci wykluczeni. Oferty Kuzd 83112
P
t j
.., sprzedam okazyjnie. Łódź. S~·
z parcelacj·i 11 maj.
rier Poznal'iski zdg 82471-2
.
nys o ny
~!~ nocka 10,
n 16 338
FryzjerSki
Lwówek,
solidn,.. pan lat 42. e.w!l.ng .. Dl
,
zaklad mieszkaniem dobrze nro'
. t N
T
-l T '
K I j lk
Sprzedam
.
h
.- .'
{ t _ szk8n)em szuka znaJomoŚCI p~ ~~dOW
rlac
sperując::: korzystnie. Adres [><)1\'13
owy
omy,;.
ermmy
O on a ę
meruc OIl).Ośc H)leJska d.wu Ton o menk, ewang celem ożenk'.l....
~j~~~
d
wskaże .t{urjcr Pozll!!.iiski
spry.edaży każdy p.onied,ziale'k w z mieó'zkqn'em kuo:e lub wynalwa. nadaJącą SIl! na kazde przed- Ofert O d' 'k P
, ń'
nz z ogro eOl OWOCdl"
zdg 83 4-9/60
ka&ie maj!!'bnoOści liwówek. 2) maj. me nróżnv lOokal mOoże dzieln.ica
lIiębiorstwo. Zgloszenia Gustaw
y Tę OW~I -. 8 ozns
z,~gnjnikowa. plac;e po •
D
Biezdrowo,
wi.Jlowa. Ofl'rty Oredownik. PoEckner, Borek, powiat Gostyń.
z,l ą 23
Im
1 parcp.I~
let1!lskowe
Piła taśmowa
2I1ań _ri 84 _?09
zd 83182
ll!.pr~~~~LU; JanowskI, V\dz. Rad·
powiat S ... amotuJy. Sprze-dalŻ w
",.!,j
Panna
IwallsKa 3, telefon 215-96.
model cieżki. prawie nowa. ko- foIwnrku
--1::=0.....- - - - - - - - - wamI'enl'ca
p6jdzie ",ama7- za kawa lera cel
n 16 502
rzystnie do nabycia. Ml!rIlewski.
Pierwoszewo,
' Heblarkę
.n.
lat ao lub starezsgo wdl)wca. Poznań, Karwowskiego 12.
Hurtownie
dg 2771
kawy ozwartek. 3) maj.
bwyr6wniarkc) 300 mm kupie ......
12 ubikacyj. dwumorgowy ogr6n/ Oferty Orędownik. PoznM
23 UOO,- wplaty 15000.- dochóa
z<1 82 401
...
h
l •
Luciny,
[erty cena Or ędo wnik. Poznali.
., ""0
F
I
k'
. b'k
U"
"'.I.~_ .pOIlCZOC Iy_
we Olane.
F
'
k'l
zd 8J 03?
- iJU , ran (ows 'I, Za I owo,
maco. tll'\~~~O~v. Łódż ZamenhoryzJers
powiat śrem. Termin;!' sprzeda-III
PoznafI, l'oniatowskiego 10.
Młody
fa 118, m. ,<l.
' n 16 333 zakład dam&ko·m~·ski. dobrze za· ży ka:ildy piate-k w m~J.
CI!
nnTrn yro
zu 82..:8::..38=-_ _ _ _ _ bogaty mężczyzna pozna panienke
prowadzony, ce.n1l 830 zł. Zg/osze·
Dąbrowa
u. ""UAU"'"
• •
najchetniej prowinc;ji. cel ożen~k
Motocykl
!'Iia agentqra Orl!downika, LC>!!z,no, 4 ) '
•
Goścmlec
ł'8sk1lwo, zgłoszen_Ja fotograf Ją Z w6zkipm sprzedam . skład ro. wJ. KaraSia.
114: l" il82
maJ.
Llala, Tzeznictwo. dom .12 ubika- OręrIo\\·mk. 1'ozn8n zd 83160
werów. Ł6dź. Piotrkowska 167.
D
Dąbrowa,
Przyjmę
cyj 2300U,wpłaty 15000.n.16337
om
pow. Śrem. Osady z częściowemi sublokatorkę solidnll. do wspólJł'rankowski. żabikowo, przy PoKawalerowie
Śmigiel. Kililiskiego 7, - ulica budrnokami i pelnem'i zapasamJ nego pokoju. Ł6dź, Ziachodnia 39
znaniu. Poniatowskiego 10.
rolnicy - fac.how~y posiadając,.
Maszyna
I',:!chliwa, parter..
przy~ud6wka pO. 60 m,órg. 'l'erm)n.y sprzedażr m. 6, front.
n 15 519
zct 82 837
g9t6w.kę wźem!! SIę. w gospodar: do skręcania lin do 80 mm {aus. Pl(:trowa. 5,poko}. PfzE;dslO!lek - kawy pIątek n~ mJeJSC'1l. 5) maJ.
In. ~IIeJscow9!l4 OJ;JOilGtna. RudzkI trajbmaszy.pa) i kołowrotki że· kucJmla, śPlzarJ11a, duza. gora. Błoclszewo
Uczniów
Hotel
KalI~z, KOŚCIU!flkl 7. zd 81 527 lazne do pr'zedzenia do sprzed!!.· ogrodek ok%
I. morgI, dobrze folwark
"
.
.
.
•
t~~~;:~a~utl(lnd
1Ifechaniczny
ł,ó']ź
prowadzony
10.000,zl.
Oferty
•
przyjmę
na
mleszkame samotna
III Piętrowy. ;J.8 ubIkaCYJ. cen·
Kawalerowie
ska lO!)
;, 16 336 Dr. Zenkteler.
ng 16464
Gaj
,,:dowa, troskliwa opieka zapewtrahle ogrzewame 46000.- wpla. .
.
..
Ś
~
d ' mona Łódź IV6Iczańska 2?4 _
t,. 34 000,- Ifrankowski. żablko· WIę.sclC'lele gospod'lI:stw ~!~j
O
'
~o~. rem. Termmy B4>o1"ze a.zy m. l i . '
n i6' 344
wo • Poznań, Poniatowskiego 10. kUJe ł~,!ndyd!ltek n~ zony.
kaz)a
. Maszynę
ka2idą sobotl! w •
~co.wosc obOJętna .. Zgłos!!cn
Re~t811ra('ję z własnym bilarrIem policzoszmczą, sl\neezkową,.6semGaJu.
zd 82 840
I
~~lennę.
Rucl~kJ. KalIsz,
u!'zllllzPiliem w dohl'ym punkcie k!J w bardzo dObrym s tll 111 e. t!l- S
ó l ' h' f .
• d' l
18 DZIER2AWY
w
•
•
śClUszln 17.
zd 81
('cna !I00.- zł sprzedam RPOW!'" 1110 sprzędll~.
~dres
w.ska.ze' zcze<r owyc IJl ozmacYJ U zle a
...- - - -_ _m_~I2i1lll
A~e.~lCa
,lu obiecia innego. Zglo!'lzema Orędowmk. 10znllll zd 82062
Biuro Parcelacyjne
.
II ptr. 24 ublkaq'J 3U OUO,- ,,?plaKawaler
o!'cdowńik, Gdynia.
n 15 37H
.... I
• Ik
Poznań, PI,ac IVoJ.no§ci 11.
Wydzlerżawię
ty 24 O.OU;;- ~lochod 30,00,- .1< rAIl- lat :l!l. 11 000,- oszczl!rlności po·
AO on)a a
zd 83 973
albo sprzedam ko aInie torfu.
k9 wsln . ~ablkowo • Ioznan Po- SluiJi panne posiadu illeą nie!'\!Bazar
towarem, mieszkaniem w du2ej
Wiadomość Łót.lź I,rysoka 10 _
S
mato wsk lego 10.
zd 2839 ehomość, lub gO,tówkę. Oferty 1$3gfh{.ini'" Łódź, Piotrko\yska koęcielnej wsi ~a~az 'na aprzePięćdziesiątcztery
Grabowski.
'
n 15'518
•
Oredowmk PoznAll zd 1:13639
ul. Reymonta, flrmf1 d,az. Adres wskaze Orlldowmk, ,psze.nno-buraoza.nej, in w eontuiI"Za·
OgrodnIctwo
pol
po cenach n:q' ~ oznań n 16449
mi, żn.i,w ami, nowe budynki maoranżerje. cieplarnie, wodociągi,
Panna
.
szkolne. rzez:
R' .
siw &IYrze-da wla§ciciel 11 000.Gospodarstwo
elektryczność . dom 4 ubikacyjny, szatynka 21. posag 5000. wypra- y zakop. ~~::;I1błaWki. s.ztlukl
zeznlctwo
wPłaty. Oferty OrędowiIlik, Po. 30 m6rg z b\lclynkami, częściowo
" morgi 14 000,- Frankowski. - w!!., Wyjdzie za urzgdnika lub lagiczne..
roaterJa 6w dobrze prosperujace ruchliwa uli· 2inań ze:! 83 856
lub cale wyrłzierżawiq. St. Steźabikowo • Poznań,
Poniatow· właściciela piekarni. Oferty Orl!- in;';;'''Dnnttńh
i biur.
ea sprzedam. Adres wskaże Orf;).
fańslti, Raszków ~\'\TOJ. Pozn.)
r;kiego 10.
zd 82841 downik. Poznań zd 83 621
n
downik. Poznafl zd 82884
Skład
n 1 386
•
'
k
SkI
MI
kolonialny, magiel z mieszka·
Wd
DC?mek .
.
OW . a .
,_
ep
,yn.
niem, przy ruc~liwej ulicy .
Piekarnia
nowy 7X5, .ogrod ~It morgI 2 500,-;- prz~stoJna 24. 1 .rlzl.ecko. mlesz- ~bv~,,:ou-,<v
11 . Z powodu PaTow,Y okoliCY "o~podarczeJ - dobr.ze. prosperuJl\cy z po~odu kQlo!lJolka do wydzierżawienia,
rnformacYJ
l.lClzlcla
bezpłatnIe kame 2000.- WYJdZIe za urzed·
,"hadomość - przemIału 100 ccntnHrów na dobG przeJI!Cla spadku
po rodZIcach ffileSIGCznie 80 zt Objecie 000 zł
iJ1'rankowski. żabikowo, Poznań" nika lub wojSkowegO", Ofert,.
19, ID. 1.
sprzedam 11>1 ~pj8tę. Zgłoszenia na sprzedaż.
Adres Kurjer Po- Zgloszenia Pr;l:adkn Karpiekn ~
~niatow5kiego lO,
zd 82 840 Orędownik, Poznal\ zd 03 620
_ ng
,Orędownik, Poznali zd 83 390
znall~ki zdg 84140-41.
' powiat wOlsztYJ1ski.'
~J t<3'i\"{j
J

\11

aten

o _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

III'

gi

l;rE

III

c._

Rzeźnictwo

,..,

Zbankrutowany

do wydzierżawienia z komplet- zbojkotowany przez Żyd6w, byly
nem urządzeniem. konicm i wo- w/aściciel warsztatu ślusarskiego
zem, mieszkaniem. objęcie 1 5 0 0 . .
.. .
Adres Orędownik . Poznań
Ideahsta narodowIec, oJcIec czterech małych syn6w lat 33 zdoI·
zd 83 399
Skład
ny do każdej pracy W handlu.
kolonjalny zaprow<ldzony. rluża rzemiośle i przemyśle, ma poważwioska wydzierżawie. pow6d wy. ne pomysly do zrealizowania jazd. Zgłoszenia OJ'ęuowlllk .1'0- przyjmie każdą prace. dozorstwa
znań zd 83 003
domu nie wykluczone itp. Łaska-

Technik

frY!l4ers!k.i celem da.lszego Wy-dosktr'onalefiJ~ POSdzll!cuJe 7voera_d2';nl.za&
u· zymafiJe z l1J~m
!V 00=
•
Ła~ka.we !l.gl9szCfiJa Manan Jokll.
KO!l.ml'll WLk!p •• KIas7.rol"l1a 19,
ng 16359

Emeryt

Asystent _ dentysta

straży granicznej
wiek
obowiązkowy
przyjmie

Średni. przystojny, b. oficer ,16 lat prakposadę tyki na samodzielnych, kierowni-

nadzorcy, ad!llinistrację d0lI!u.
. .
, magazymera. mkasenta wzg!. m·
~'e 2:1:/oszema Orędowruk. Łódz, ną kaucja. Poważne oferty Po·
m6rg . 'Pszenno·buraczanej przy dla .. Spokojny energiczny".
ste restante. Jutrosin, pow. RaPoznaniu na 10 lat, objęcie 4.000
n 16 342
wicz 4128.
zd 83 303
Rozwadowski, Przeclaw, poczta
Pamiątkowo. Oborniki.
zd 83283

10O

Rzeźnictwo
bardzo dobrze zaprowadzone,
mieszkaniem, miasto pow:atowe,
dobremu fachowcowi zaraz wydzierżawię. A.gencja Kuriera Poznańskiego, Krotoszyn.
n l:> 361

Pomocnik

dentystyczny z 7 letnia praktyką
poszuką.je posady ewentualn~e
na wYJazd. Łaskawe ~loszel1Ja
On:downik, Łódź, pod "Technik".
n 16 345

czych stanowiskąch oraz kasach
chorych. poszukuje posady w Po·
znaniu od 9 - 11 za ma/em wynagrodzeniem. Oferty do Kurjera
Poznańskiego zdg 83 154/5

R. Barcikowski

s.

A.

Poznań

ng 15 934

Szofer

ciężar6wk~

z "P&tych miast poOrędownik.

Fryzjerka

wicz: Roma\J16 (St. UIllllińl!lka) - ·llan. MUZYKa taneczna. Anlllia
w()dna. mlods.za od zaraz. z um,..
~ply-ty); 12.25 .. Raźl1lO i wesQ/-o" (Nat. Pro.lrr.). Muzyka populama
Rzetelny
man.iem. Gończ. Puck. o()w. mol" .
- muzyka z p/y t; 14.30 mu-zyka 17.40 Pralla. Recital 1ipiewa~y.
rzutki człowiek, gotówka 600 zl "ki.
zd 83 s:ta
Poniedziałek. 31 sierpnia.
lekka z 'Plyt ; 15.30 wiadomości
18.00 Koenillsw. Muzyka wso61- poszukuje dzierżawy interesu Piekal'nię
Oferty
6,30 a.udycje por3.llM; - 11,57 !l'oS!podarcze (z Wa.rszawy): 18.00 czeo!sna. Kolonia. Koncert O()OU- wsp61nik lub posady.
Ucznia
celu
dzierżawienia
poszukuję, sygnał czasu: 12.25 or<>gramy 10()- Recital
fOI'1eoianowy Eugenii larny. RyJta. Koncert orko w.oi- Orędownik, Poznań zd 81580
krawieckiego przyjmę z prowinmiejscowość
obojętna.
Podać
13.15 Pl'zerwa dla Krako- Malickiej-BorowicZ<l'wei:
18.20 sko..wej. Sztutllart.. Wesoly dZIeń
•
cji. Antoni Silecki, mistrz kra·
opis piekarni, mieszkania i wa- kalne:
wa,
Lwowa
i
'l'()runia;
15.30
wja'
..
Marty·rologja
lwowskiej
m/odz
iej}O\.V6zedn".
18.30
Budapeszt.
ReUczen
wiecki. Poznań, ul. Szewska 15
runki, oferty Orędownik, Pod()mośei l!:06oodarcze: U.45 . .JO'hn Ży w <'oZkole l!:a1icyisJdej" - SZlkic cital fortepianowy. Koszyce. R~· sierota, lat 17, pragnący Wyuczyć m. 6.
zd 83 791
znań zd 83 321
Gordon-Bennett i balooy kul.iste·' literaoki. Wy!!/' Maria Biel3JJlka- cital &krzyocowy. AnJt)ja (Nat. sill za ogrodnika szuka posady.
'nl.ctwo
audycia dla dzieci 15<tarszych w Luftowa; 18.35 prol!:ram na iutro: PI·oe:r.). Prl>Jnam rozrywkowy.
Oferty Orędownik. Poznań
Uczeń
RZeZ
O'pr. Wacława Frenkla; 16.00 PO- 18.40 ko.ncert reklamO'wy: 22.00 19.05 Wiedeń. Fe;;;tiwal Sal'./;·
zd 82 855
szew&1ri utrzymaniem lub bez. -'
burski. .. Fidelio" - opera Beeth.,..
w Jarocinie. z mie-szkaniem. urza- pularny koncert w wykonaniu .. Slynne rapoodie" (p/yty).
A((tmtura O,redownika. K06trzyn.
. .
vena. Dyr ArturO' 'l'06canini. ilzeniem. ma"'.2ynami. objecie 1.25il Orkiestry Filharmonii WaNnaw'
Rynek 13.
n~153811
(dzierżawa 70>. Otreoba. JaroCin.ISkiej 'Pod dyr. Józefa o.zimil1sk:e·
Katowice - 12.05 chwilka &DO- 19.10 Br.!1o. ..\V świecie filmu"
Kiliń6k iell:o 2.
zd 84072 1/:0 z CiechO'einka: 16.45 .. Jesień . lilc.zna: 12.10 wiadomości bieźace: radjopotPourri. 19.15 AnJtUa (Nart.
'1
dl"
12.25 koncert p()pu.larny (plyty): P
) M
k I k"
Podróżuj ącemu
naj epszy sezon a urody - po- 1~.13 wI'adom""cl' nl·el-dowe'. 15.30 ro.e:r ..• UZY'a e ",a.
V'l"erOWUl·CY
.....
olon·Ja lka
gadanka d
M t B'
k""
""
~
20.10 Berlin. Wesola Rud. dwuA.
odwiedza koloni alki. drOoll'&,
A.
1700
r. h ar y
lern~,c leI: .. B ibliotelka pisarzy śllJ)-,kich" - godzinna <Yrk. Bunda 'Vrocław. grup agen~ów Łód~ .i wojew6dz- kt6ry
rie
oddam
,pr~,zk; dO' O!}rania. wy•
po/wyszynk, rzeźnictwo, towar e:ita ~e zter~e;d ~~ubadl1r6~ P'(Z} ,pO'J!'adanJka orof. Alfreda Jes io- .. Nad llięknym i m<Ydryru Duna. two, pen.s~!I, prowIzJa 225.- zł.
.'"Oka P r<>wizia. OfeI'ty Oredown::k.
~z.ądzeli-ie, wieś koś!!ielfla, ob- Lw~wa):- 17
J~Iff~ZY n n~ Ile nowskie!!o: 18.00 .. Skrzynka ogo61- jem" _ wesoly wieczór oon ie- Łód!, KIlmsklego 180.
Poznań zd 83 819
Jęcie 1.000,- Paluszklewlcz, Po- d
:hl: rt K o. ~an-Es ~a- na'" 18.10 lliosemki słonecznei Ita- dzidkowy. Hamburg ... Taniec inn 16 341
znań, żydowska84039
5 mieszkanie 12 na
eu;'3z
oza t:Y d etewJn
Ul' liii Śpiewa (JÓZE'f Schmidt 6p/yty)'
"O 30 P a .r I
P 8T. .T.
Im; t rumen
rz; fte1
ort w -Wy.
•
, s t rumen t6"
w....
A
tki
d
z
konaniu .. Societe dee -LnstrumentE 18.35 kOOJlcert reklamowy.
..Tristan i Irz;olda" - sludhowitlkl'
gen
Krawców
a'vent de Paris" (płyty): - 17.50
Kraków - 12.05 muzYka (p/y tv) muzYczue. LeninJtrad. Koncert domokrątni do sprzedaży artypiel'WSZorzędną pra.cę nia7ro~
GOSpO d ars t wo
.. Or.e:anizacja wolneg-o czasu w 12.25 fragomemty o-erowe (p)Yll'): Hffiofnicz.ny. "'ieża EiHla. Kon- kul6w spożywczych, pensja, pro- do warsztatu p l1ZyiIIllie. W. L&55 pszelmej, zabudowania ma- Ameryce" - nogadanka. Wygol. 14.30 melodje taneczne tp/yty) _ cert s Y.JlI f. 20.35 Anl!\ja (Nat. wizja.
Ł6df-wojew6dz.
Ł6dź. wan(Iowski i Ska, Poonań. StaTT
ilYWne. ogrodem, dworzec, obję- red. Kazimliera Muszał6wna: - 18.00 . ..Poezja Ś.ląslka" _ audycja PrO'gr.) Koncert Wal!:nerows-ki z Rzgowska 74, oficyna na lewo.
Rynek 5L).
zd.g 83 963
cie 1300,- spiesznie wydzierża- 18.00...Sknzynka .0l!:61na" dr. w oQIPr. d.r. W/adyslawa DobroW'()I- Quenns·-Hallu. 20.40 l\Iediolan.
n 16 335
wie.
Pankiewicz. Wielkie Gar- Manan Stepowskl: 18.15 'kO'nce rt f/kiego: 18.15 muzyka .p01ska (1PIy- .. Ave Maria" - operetka BetiJle~'
Poszukuję
Agentki
bary 42. Poznań.
zd 84013 reklamowy: 18.50 oogaąanka aktu- ty): 18.35 wiadomości dnia: 18.40 liego. Rzym. Koncert kameralny.
alna: 19.00 .koncert soh\St~)V. Wy· koncert reklamowy.
20.41i AngUa (ReJt. POrogr.). Pro- agenci pensja prowizją, artykuły wsp61nika z got6wką 1.500 albo
dam
pracę za wypożycza
konawcy: Berta Bral1:lIlska •
gram rozrywkowy. Radio Paris. spożywcze zarobek dzienny
Posiadłość
wskaże Orędownik.
25 zł. Łódź, Kilińskiego 180.
L6dz - 11.00 koncert :ooludn;o- Koncert orkie"try z Vichy.
z ogrodem 10 mórg dobrej roli. - śpiew (Warszawa). (z Wystawy
915
n 16 334
21.00 Praga. Symfonia fantamiesięcznie
40 zł wydzierżawie. Radjowej) i Fryderyk Hennan - Wy z plyt; 12.01i Wyj aLki z OtD.
styc.zna Berlioza. 21.10 Bukareszt.
Pankiewicz Wielkie Garbary 42, skrzypce (Lw6w): 20.00 duet for· .. Halka" ~foniull_2Jki fp/y,ty):
tepianowy
'Wladys/aw
Walen·
12.25
ol"kUestra
j
soliści
(oh·ty)
z
Arje
operowe.
l!1.2ą
KOllenhaga.
Poznali.
zd 84012
towicz i Włodzimierz Trocki (z Warszawy): 15.27 16dzkie \l\<,jaod~- Słynne walce. 21.30 Anlllia (ReI!'.
28.
CHLEB
Wystaw_v Radiowej): 20.30 .. Czyn mogci gieldowe: 18.00 rozmowa z ProJtr.l. Koncert O'rk. 21.35 BruDLA POLAKÓW
Bleriot'a" - odczyt' 'PIk. Bohdan radjosluchaczami -1>rzeorow:\dzi kseła franc. Muzyka taneczna. 1[.23••_RO.Z.M.A
••I.T.E_ _
Kwlecifis,ki (z WYiStawv Radj:>- Dyrektor BO'hrlan Pawlowicv.: - 21.40 Rzym. Bozma't~ci. - 21.41i1.------"---......:..--......:...;;...;.;;.;.1
wej): 20.41i d-zie,nnik wieczorny (z 18.l0 o wszYlStlkiem potrOf:zku: - BukarNlzt. \Il1zy,ka lek'·I!.
Wytwórnia
Wy"tawy Rar1iowej): 20.55 oo!!'a- 18.11i m-uzyrka (,plyty): 18.35 kon22.00 WieDeń. KOl1~ert ro~r:vwaparal6w i cylindrów do siatek danka aktualna (z Wystawy RH' cert reklaJllowy: 21.45 muzyka kowy. 22.15 StDckholm. Konrert
drucianych. ~ak/ad Mechanicz- diowej): 21.00 .. PnzYl/:oda w Grin- (PłYty).
rozrywkowy. 22.25 Anl!lia (Na!.
ny, Łódź, WólczaIiRka 109.
zimw". Operetka w I akcie A'laWtorek. 1 września.
Progr.). Soliści. - 22.30 Anlllja
n 16 347
ma LenozO'wskiel!:o. libretoto WlaWarszawa _ 12.05 wiadomości (ReI/:. Prol1:r.). Muzyka taneczna.
dys/awa Krzemąl"!!lkieg(). radjofo- rolnicze _ Józef Platek: 16.00 _ 'Vrocłllw. .. Dobrej nocy" - konnizacia Stanislawą Brooie~k-ie!!o utwory HeIlrl'ka Wianiawskiel!'O() cert orko Berlin ...D.a.brei n<>cy"
Chemik
wyuczy wyrobu mydla, marga- (z Krakowa): 21.41i wiarl()mosri CDlyty): 18.00 Czarna .perla" _ - koncert sol. Koenigsw ... Nocna
RPortowe;
- 22.00 -płyty: Heoktor opowiadafllie Jana GralboWlSkiel!:o muzyc7.ka .
ryny, past do obuwia. podłóg.
23.00 Budapeszt. Muzyka ta·
atrament6w, kosmetyk6w i in- Berlioz: Svmfonia fantastyczna dla dzieci: 18.10 życie kul.turalm.e
nyC'h. Oferty Orędownik pod - 'Paryska orko symfoniozna ood ,~tO'licy; 18.15 ko-ncert reklallll-owy: neczna. 23.05 Koenilfsw. Koncert
nocny. 23.11i Radio Paris. Koncert
"Chemik".
n 15 517 dYlr. P ierre Monteux (Lw6w. Po- 23.00 muzylka taneczna ~])/y,ty).
znań i W:ilno nadaja audycje lo·
lI.Qcny. 23.30 Berlin. SymfruJia I
kaIne).
Toruń 12.01i skrzynka rolni- Beethovena.
dla ciebie
Akuszerka
Wtorek. 1 września.
cza - omówi m. A.ndrzej Miksie24.00 Sztutl!art. Koncert MCny.
otworem
przelló
11dziela porad, dyskrecja. Ł6dź.
wi·oz: 14.30 melodia za melodia
najnowszy
odŻeromskiego 54, telefon 132-36.
11.57 sygnał ozrusu: 12.0~ IPro· (p/yty): 16.00 p()Pullarne utwory
na wtorek:
biornik sieciowy.
n 16121
i!'rRlll).y lokalne: 12.15 d0211enmk PO'- o;;YlIllwl1Iiczr,e (plyty): 18.00 .. Boćki
17.00 Pallis P. T. T. K()tJ1eert
ludlllowy: 12.25 koncert. w ,,·Yk. w odlocie" pOl!:adanke Wy-g].06'·
Prems
ze~'ppJ'u _krumeralnego, ~lDY Mall- KOOIlStanty O"'soweki: 18.10 melo- PanJSikipi Ork. BY.mf. Berlin ... Z
Chześcijańska
calcl!o świata" - kO'ncert z \Yl"
s-kleJ:
10;30,
wladomn.sCI
fro<:por!n"die
ludO'we
(oly.[y)
:
18.25
pO!:!'3Wypożyczalnia sukien ślubnych i
Gabinetowy
stawy.
balowych najelegantsze fasony - cze: 15.4" ",,,rzynka P K~ O. ~6.00 da.wka aktualna: 18.30 koncert re·
P
.. l·l
18.00 Kos7.yce. Re('it~l fort ..I,Orli. Limanowskiego 38 (dawn. programy lokal.ne: 16.4" .. BItwa kl3mowy.
oraz bateryjny
pia,nowJ', 18.30 Leningrad. Kon.
rzed S t aWlCle
DOr)
BNe;;:t('rzkll'm"
orlczvt
.Aleksandrowska) w pralni,
cert
sY1nfoni..,zn:r.
Kolonia.
\hr·
agpntów.
pensja
luh
prowi:o;ja.
wy?,/. Alek"nnrle.r ()zolo"'ski (7.e
Toruń - 12.115 fml!:llTlpnhr. maPrems
Populamy
l
ng 16296
Lwowa): 17.00 oio«p,nki w wy'ko- lo 7,1IIIll:rch OIl('r (·pb·t.. ): 14.~0 - .. ze i talie" z oper. 18.55 Budn- r.o~7.Ukuje. Zglos •.enia o.obiste w cenie zł.
PoJ ~k i
Przemr~ Kawy,
łAnz.
naniu A<lamn A.,tnna: 17.20 ulwo- .. \V"'rÓrl wirtu Qz6w" (-olyt:r): - pcszt. Re-cital śnipwac7.Y
125,Koncesjonowane
19.00 Rerlin. P i"śni i ta Me. _ 'l'raugutta 9.__
n 16 325
ry na fO'rtE'<Pian: 17.50 .. O śoiC'wa· 16.00 .J)I. ror.r:rwki" (nl,I)'): Raty rl!ugoterminowe. Wplata
billro zHlat,,-ia E<prawy sądowe. cuch zrIolno:<niarh na.ków" - no- 18.00 t:;;.Jn rerum: 18.05 EOk rZl'n' Koeniltllwnąt. Mu zyka I('kb. Kupiec
Pożyczkn
Paiistwow~.
Prospekty
TPn to we. nodHtkowe.
KHzim,ierz l!ad~l1Jka - "·H::1. BroniFlaw Ro· ka (1Ia r1?i0ri w oprac. A rl, Art~t 19.30 Anglia. C'at. Prl)l!r.) ..•- rzut.ki , malą 1!0.t6wkl\ poszukiwlI'
i inform acje bezpłatnie.
Dolata. b~y unedn~k s~dowy, manio:zyn (z K'ralkow I): 18.00 pro- 18.15 mu,zyka z olyt: 18.25 .. Dzipll :\{uz,ka
ta'lPor.na
~"",1P.
1'
.
"
h
l
Pny
Jako
WSP6lnIk
od
zarar..
Oler.
Alpje M:arci11lkowskiego 16. Po· .uamy lo.kalnp: 18.50 pogarIa.nka w ""kl epie kon(pkcyjnym" - ",y,d. 111ana (t·r. z Amery~·I). 19.40 RYl!a. ty do Orędownika. Poznań
Dom Radjowy,
.zna 11
zd 83 8.~j IIktu3,].na: 19.011 koncprt w wyk. O. Jadw iga Tabako"'a: 1R.35 Pro' :Muzrka oncrowa. 19.50 SztO<'kzn 82411
Strzelecka 12. 'l'elefnn 16-97
Malej O~k. P. R. z udzialem Hp- lrr3m 11a iutro: 18.40 koncert re· holm. Knm~f'rt ll()plllarn,.
N 15299-300
lE'ny Li,powl.'kipi (o;opran). Anto- klamO'wy.
Karty
:W.OO BllrlaJleszt. \fll z J,k a ~alo
Potrzebny
K t'
1205"
k nt u nowa. 211.10 Frankfurt. \\r1?Sol, placowy z 1000,- ,.;1 ewentl. ja·
do gry
hurtownie po cenach nies:o Golcbiowekie.\!o (tenor) i
Kazimierza Blaschke (wi'010ncze'
a O<WIC~ -:- ...
zYSIe u 4 : wiec7,6r. Koenigswust. ..I'roo;im:v
Premjer Lord
fahrycznych - Fajki - Pap.ie· la)
(z W,,,tawy Radiowej): w rl).I.~e ~Ia~ka. 1.10 "_I~doill1o .. 01 d-o tatiC'a". Hambul'g... Das L;e- ko wspólnik. Oferty Orędownik
rosnice - Tytonia rki
GIlzy przew,i,,:
Poznań zd 83252
Arystokrata
Magnat
..
Odwa!!'a
pan~
SeLliffc"
bez.ce.
13.11i
l~uz~ika
le~k,il
(IP1:<:Dybicki, Poznań . Wrocławska l. skecz Jacka I,ondon •. w rarJiof. ty): 15.30 .. T~u.k lelkl ślali-kle : ..:M I- be-sverbot". onera \Yagnera (moontnż). Monachium. Zna/ne melodie
Idea!
i
Imperial
d 2843
Służąca
Amdrz",ia \Yod~inowi>kiegoo: 20.!l0 ~E'~y ~:~karJl' wracamy ?O Królewiec. \\. slp61C'ze.sne kom."O'oto seda
po.. BlaskL cienie i .pel'\sloektywy PV- ~,z.~ol:<:. 1.6.00 utwory Henryka zyc.ie orkąe.,t"o\\'e. 'Vicde6. Kon- samodzielna z gotowaniem
nazw no·
trzeIJI1'a lIot wieś od zaraz. Kanwieści biograficznej" - szkic li- \Vle.n law"k.~!:!'o ('olvty z WarszJ- cert onk:estrO',,"y 20.20 AngUa.
Hallo! hallo I
wych
dulska. Smolnica Młyn, p. Wron·
S/luchakie cod'7lieJllnie koncert6w teraCik~ Teodora Pamickie2'o (ze w~). ,~8.00 .. .sport w sZlkola9 h. ś)a· (Rę!!. Pro,!!'r.) KO'llcert s:rmf. z ki.
zd 82856
f el.1eton S te fa'llą. K I<:Ie-hń,; ud.z. pianisty Ar·tura Rubinste~Jlq.
II wystawy Radjowej z wyłącz- Lwowa): 20.45 drzienni,k wieczo.rny sk!ch
odbior1I,m udzia~em fortepi·an6w firmy 20.55 pogadal1ka a,ktuaITna: 21.00 ",k.el!:o: 18:10 . Po.d znakIem forsy 20.25 Paris P, T. T. .Prowincie
Pod ,. j
ników
koncert chóru soli",t6w przy Kon- kOJ1C~rt nle",podzla.ne~ w o-nr3c_ow. francl1~kie w mu.zyce" - k()ncert
rozu ący
"Arnold Fibiger"
serwat-orjum P T. M. we Lwo- Staol1l.s-/awa Stu(Illlcklel!:O: 18.30 - orko StrasburJt. .. \VesoJ", wies- na prowincję Poznaliska i Poktóre zdobe'
Kalisz, Szopena !l.
wie pod kiero'Wnictwem Jerzego" koncert rekJ\all1lowy.
niak". o.peretka Falla.. 20.45 Brno. morską gotówką 50.- do arty·
rla JlHwct
pg 6 533/4·35,63/63 a
kuł6w ż'ywno~ciowych potrzebny.
Ko/aczkowskie!!o: ~1.20 ko~cert
Kraków - 12.05 wiad<l<lJlośd S onata h,mo1\ L !· .zta. ~I e d'Jolan. Oferty
Orędownik, Poznań
naJ·wybrednieJ·szego
roz,ryw,kowy. (z WInna). "",k,l- rolrucze - WYl!:I. Józef P~atek (z .. La 'fraviatn" - o,pera Verdi
8
zd 3432
radioamatora. Blir.s",,,,·h
.,/
nawcy: Onłne;;tra KameraIra poj W-Wy): 14.30 koncert muzyki lek- z ndz. Mer{'eoOE!I" CWt'dr. M. Ostra_.N.A.U.K,.A
___
dyr. Sylwestra qzosnow\"~kle.:m 0- kiej (.płyty): 16.00 koncert "0J:- wa. 'ff'iO' rl-<ll1.Q11\ Rachom~ninowa.
Pr!3imę
szczegółów
~
raz M1cha/ żabe,rda-SuIDlckl (te- 8,t6w. V;')'konawcy: Hali·na Ellde21.00 J{olopja. ..Zwierciaodl·o wozne'k0 d<ł ttiura lla stała )10- dowkmy sir. w '<lI:III"i firmie
n~rl. W, ~rzerwle o good,z. 22.00 r6wna (fort.)
i .Tadwi_!!':l Zo ll- radjowe" - w€.s·oly ,,·iecz6r. 21.10
Stancja
R
d'
h·k
a Jomec am a
Jun:ewi<lZ (,scyp r.): 18.00 skrzynka Hambur!t... Obralllk'i 11)ootacie" _ sadę. -aucja 200 7,łotych. Paradla gimnazjast6w blisko gim- wladomOllcl slPortowe.
dla dzieci w Oipr. Tcli Retbinl!:ero- ko.ncert orkie~trDwy. 21.11i PraJta. dziiiski, Poznz~1;3~jgkary 19 - J Poznali, ~W. Marcin 27, tcl. 12-38
nazjum Mickiewicza - Marcinkowskiego. Poznań, śniadeckich
wei~ 18.10 wią.dD!moś.ci ~, dnia ... .. Kam ienie i kwiaty" - "'lIrhow;. -:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _z_d_g_83_5_64_'_5_ _ _ __
KRA OWE . _ " 18.10
18, m. 9.
zd 83 572
.. CZY WleCJe. ze... w OIPr . ..,ka Janiny M ()rawlSki,i Rz~·m. -~.
Alldrzeja Jankowsdriego: 18.40 - Koncert ork:e-strow'C. 21.35 Buda·
Poniedziałek. 31 sierpnia.
koncert reklamowy.
peszt. M:lzvka c"'e:1I11s-ka. 21.40 26. SZUKA POSADY
'Varszawa - 12.05 .. Skrunka
Anl!lja. (Reg. Pr<>gr.l. Mu,zl'kll
rolnicza" - inż. Wae/aw TarkowLód;; - 11.00 ko.ncert pOlpo/u,l- ta n0C7Jn n.
Ogloszenia do 30 sl6w dla poszu· ,~ki : 12.25 ol'kie;;tra i soliści (oły· dniowy z plvt: 12.11i instrume-nły
22.00 Poste Patisien. Mu,zylka
kujących posady w tej rllbrycp. ty): 18.00 .. Skrzynka ogólnn": Golow~ .I(1ł.yly): 15.27 16,IZlk ie wJa- taneczna. Szt!!ckbo1m, Koo0er1:
obliczamy po jednej trzeciej cenie dr. Marian S tepowski: 18.11i kO'n- dOID-oscI gle/-dlO\ye: 1.6.00 u,twOry kameralny. 2'f.l0 \Vierleń. Kon'
cert .re-klamowy: 23.05-24.00 mu- Henry·l<;.a 'V,leUlaw.s:.J,lego (IP."'lY z f'ert kameralny. AUl!lja. ('Nat.
drobnych.
zy,ka taneczna z danclnl/:u .. Cafe· 'Va~;z~y): 18.00 roz':ll0wa Z ma: ProzrJ. Koncert orko 22.30 KocCLub" w Warszawie
InDI r3Jdl()o':łllchaczaml - W:rgl061 nigSWllsf. .. Nocna mua)'czkn". .
Stryjek Rad jowy (Leon Sroka) Rzym. Muz"ka ta,necznn. Ram
b) 100tni
Toruń - 12.05 recytacja prozy: 18.10 o w.szy'stJdem pntrQ5,z,ku: bllrl!. Mllzvka !t>'k,ka i tanec.wa.
fragment z ,pO'wieści .. Chlopi" "':. 18.15 muzyka (plyty): 18.33 kon· Anl!\ja.
(Rp!:!'. Pr()gr.). MU7ska
Rolnik
ReYIIllO'Ilta: 12.25 fragmenty z 0110'1' cert rekla.m~wy.
ta necw.:l. 22.40 Sztu tgart. KoO'npraktyk wszechstronnie obezna- Gp'lyty): 14.30 wI"z)'stkieg·o po trO'ce,rt
ol'kieo;:trowy
ny, wieloletnia. praktyką, lat 30. chu (ply,ty): ~5.30 wiadomo;<ci 1/:1>23.00 LnksembuTl!. 1[uz)'ka taenergiczny. trze"wy, znający do- eooOodarcze z \Va l'Szaw ,: 18.00 00'
neczna. Bllrlnpe~zt. :Muz ... ka kabrze księgowoAć gospodarczą - l!adanka spoleczna: 18.16 zita"~
meralna. h .. o.Rni,!lS W1I11 t .. Pro.imT
łlrZyjmie posade
na ordynarje hawajska h'yty): 18.25 7.ycie klllrio talica". 23.3C Rl!.inn PariA. Jako samodzielny lub pod dyspo- tura/lne Pomorza; 18.36 koncert
na poniedziałek:
Muzykn lekka. 'Viede6. :MuZYka
zycje. Referencje i świadectwa reklamowy.
- Pożycz mi 2 złote?
17.00 Budapeszt. \YI'!!'ie l'IS,k' e tanpC'zn~.
PlCrwszorzęrlnc na żlldanie. OferA jaką dasz mi gwarancj~?
Lwów - 12.05 poga'danka S-OO'- pieśni ludowe. - Paris P. T. T.
24.UU Frankfurt. Koocert kalllle-I
ty Orędownik. Łódź, pod .. do- Druga, hipotekę na lańcusze.k rne-go zegarka.
bry gospodarz".
n 16 348 /eczna: 12.1-0 M ieczyela w Karlo- KO'ncert orkiestrowy. 17.15 l\Iedjo- ralny.

OGÓLNOPOLSKIE

C

3l

lI

1[.2,•.

~

K

li

Humor zagraniczny

--

Co futro

oR

Ę

= to Edmund Rychter - co palto - te Edmund Rychter - co ubranie -

DOWNIK

WYCHODZI CODZIENNIE Z DATĄ
NA DZIEŃ NASTĘPNY
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Edmund Rychter, Poznań.
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Ostrów WieJ.kop.

Centrala: Poznań, św. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200149
Telefony centrali: 40-72, 14-76, 33-07. 44-61. 35-24, 35-25
W niedziele,

święta i p6~nym

wieczorem: 35-24, 40-72

Redalk tor odpow:ioo21ia-I-rry AJtdrzej TreUa l: Poznan.ia. - Za W8zysll'lde witlldomoOAci 1 &'l'tyku/y .. m. Lolizi odpow-iada Leon Treilla, Lódt. Piotrłl:owltka 91. - Za o~l09zenia ~ reklamy odpowiada
Antoni LeśnieW'iez z POlZffiania.
R~opl.s()w rueza.mówion)'<:h redakcja nie l':w-raca.
Przedpłata" miesięcznie przy 7-miu wJ1{laniac.h tygodniowo s odbi()1l'em tV agenturach
Oułoszeni't
Na. atronie 6-/amow-.i. 15 groszy, na stronie 4.1amowej przy
• 2,35 zl. Za odnoszenie do domu odpow. d()plata. Na pooztach I U Iistonoea.ów
O
c
• kOlie,! tekstu redakCYjnego 30 gr .. na stronie 4·tej 50 gr na
------..
. 23
k
hni 7 <n p
..
ó ..
Ik
~lr()nle :!-jCiej (i0 gr., na stl'ouie wiadomo~ci I()"alnvch 100
ml~,ęczn'be . 4 zl'd ._V;,~~ta e . p. doczta kPrZYJmpu~~ Z8 U1 w~?n6Ia ty, o
oda.djed~ko!anll~W~gO mil/imetra. Ogl;oszeni.a skomplikowane oru; z !l.astrze.żenie~ Juieisca 2ff,j.·
na 6 wy-dań tygodmowo ( ez pruue Zl...."'" W ego). o opa.:> II w
oUlce 5,00 LA
wy .... ań
n wyv. 1.
rovne og O&zen.!.s naJwy:teJ 100 e/ów, w tern ;) nag/6wkowych (drukO'waJlych
tJu8to)~81o,,:,0 nag16w:k!'we la gr .. ka~e daLs.ze &łowo 10 gr.o ZY. Za róż'.1ice mieclzy zestawem
tYlrodruowo. - Zam6wierua pO'oztowe należ)' u.!Jk'llteczniaC do 25 każdego mieeillc' w ~.ch
'W centralii OrodowniJl:..
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i reklamy'

FRANCUSKA
39)

' - I cóż i st warte dla mnie życie,
~dy jego straciłam?
...- żaliła się: co mi po wszystkich uciechach świata
bez niego?
Ukryła twarz w dłoniach. Dreszcz
JQ. przecho lził na myśl, że ma znów

Mąż,

poddasza. Czarne drzwi tejże rozwarły
się i w ich ramie stanął hrabia Estmere.
Gonił śladem księżnej aż tutaj.
Jego twarz miała barwę popiołu,
głos
był
bezdźwięczny, a w oczach
płonął mu gniew i gryzący ból, który
raz tylko, w dniach młodości, gdy dowiedział się o hańbie swojej żony, równie gwałtownie dobywał się nazewnl},trz.
Obrzucił ją spojrzeniem, spojrzeniem niewysłowionej grozy, poczem
pnystąpił do Tricotrina.
- Uciekła do pana! - wycedził.
Tricotrin spoglądał nań w mi1czehiu.
Księżna zerwała się,
z pła~zem
przypadła
do nóg hrabiego i jeszcze
raz go zaklęła, ażeby jej wierzył, tylko wierzył.
On ani spojrzał no. nią, nic jej nie
odpowiedział,
nie podniósł jej, lecz
patrzył nieustannie na człowieka, w
którym widział jej najlepszego druha,
a swego najgorszego nieprzyjaciela.
- Czem pan byłeś dla niei? - zawołał głośno! M-ęzem, ojcem czy koehankiem? Odpowiedz mi pan l Co pana. z nią. łączy? Odpowiedz pan, czem
'jest dla pana ta kobieta?
Ponure uczucia walczyły w (fusr;y
Tricofrina.
Milczac, z niezmiernie
't wardem
spojrzeniem
wytrzymał
w~t:ok hrabie~o.

-

Odpowiedz mi pant

...... powt6-

chwyciła go
i powstrzymała Ją. mocno.
- Czekaj pan - wybą.kała: - Jakk"olwiek jestem winna, to moja wina
względem pana i świata.
\Viększego,
szlachetniejszego,
w7.g1ędnieJszego
przyjaciela i obrońcy .iak ten, nigdy
nie było. Ja byłam niewdzięrr.na, bez
~erca dla niego, ale en, on nigdy nie
zrobił mi żadnej
wymówki, nigdy
mnie nie opuścił. Byłam biedną, porzuconą, bezdomną dziewczyną, a on
ulitował się nademną.
NazywaJ pan
mój występćk jak chcesz, ale wIerzaj
mi. Oddaj IDU pan sprawiedliwość t
szacunek, jaki mu przystoi. W sweJ
próżności tak długo pozbawiałam go
ich niegodnie.
Fałszywy wstyi:ł, fałSZyWa duma
opuściły ją, a prawda i śmiałość zbuGziły się w jeJ duszy.
Estmere zadrżał wobec jej gorąeych zaklęć.
Pomieszany odstąpił
w tył. Nie wiedział już, w co wątpić,
a czemu wierzyć.
- Jeżeli to prawda, co pani m6wisl:, - szepnął, - to występek pani
wzgl~dem mnie jest niczem wobec występku przeciw niemu.
- Nie! - zawołała, zno'wu padając
lnu do nóg: - względem pana zgrzeszyłam istotnie, gdyż zdobyłam hańbą
miłość przez kłamstwo, ale pan byłeś

za

ROMANTYCZNA

wyjść

na świat i ludziom patrzeć w oJej przeszłość została napiętno
waną, jej teraźniejszość pokalaną, jej
przyszłość była pod klątwą!
Hańba matki
zachmurzyła ży'cie
córki na zawsze.
czy.

oJciec czy kochanek?

połyskiwały znowu
'W różowych światach poranku, które
blaskiem swym olśniły i małą izdebkę

Dachy miejskie

rzył: - albo...
Ksicżna zerwała się,

POWIEŚĆ

rękę

mi obcym, nic panu nie zawdzięcza
łam. nie byłam obowiązaną dochowa<!
panu wierności. \Volno panu było
mnie wyróżnić, albo opuścić mnie.
Względem niego całe moje życie było
występkiem, występkiem, gdy opuśclłam go przez
ambicję,
występkiem,
gdy za jego dObrodziejstwa odpłac1łam
mu niezadowoleniem i nlewdzięcznością, występkiem,
gdy byłam dość niską, ażeby zamilczeć przed
światem, co mu byłam winną. Trudno
panu będzie uwierzyć - o tak - ja
zagmatwałam wiarę. Ale jak prawda,
że Bóg jest na niebie, rlopóty klęczeć
będę przed panem, dopóki pan nie uwierz?sz w niego.
_ Wicc to aż tak wielka miłość dla
niego? - zapytał Estmm'e z wybuchem

, MydłoJeleńSchichtchronl w pro.
niu tkaninę tak, te nie doznaje
ona żadr1ego usdodzenia. A
przytem usuwa wszelki brud I
czyni Iq 'nieżnoblałq.

zazdrości.

namoczenia
Jej oczy długo wpatrzyły się w jego
oczy.
PROSZEK
- Tak, moja miłość dlań iest wielka, - rzekła powoli, ale co jest
SCHICHTA
większem, wiell~iem jak wieczność,
to mój żal.
Siła, jaka spocz~'wa w zupełnej
prawdomówności, pokonała Estmera.
Nie mógł już dłużej wątpić w czystość
tego gorQ.cego kochania, w szczerość
tego żalu.
\Vierzył, ale ta wiara była równie
zabójczą, jak jego zwątpienie.
Była
Nagle hałas zwiększył się·
Tak, miał swoją pomstę, pomstę,
w jego oczach równie niegodna, jakMarsyljanka
rozległa się pod nIektórą
wyprorokowała
stara
wieśniacz
gdyby b.,'ła niewierną. żoną tego człowieka, którego porzuciła dla tytułu ka, pomstę, która w upadku przebiła biosa.
- Boże, przebacz mi! Zapomniajego własne serce.
i pieniędzy.
łem o nich 1'--: zawołał Tricotrin -i'lo.:
Księżna
znowu
opadła
na
twardą.
- 1 to prawda? - zwrócił się do
przestrachem: - zaczekaj pani tutaj.
sofę w izdebce.
Tricotrina.
To tylko dzieci, które powstały. Ale
Miała swój pałac,
swoje
wysokie
- To prawda, ...- odparł ten krótko.
-- I pan wierzysz nareszcie? - za- stanowisko, swój dumny dom, a jed- grozi im niebezpieczeństwo. Krew się
nak zapomniała o nich, myŚlała tylko przelewa.
drżało w jej ustach.
I opuścił ję. i śpIesznie wybiegł na
o
tern, że była córką. Coriolisy.
On skinął głową.
Godziny upływały, nadeszło połu ulicę.
I
...- Tak, wierzę pani, - odparł gluJakaś kobieta rzuciła się doń po
dnie, a ona jeszcze leżała, jak Magdacho.
drodu.
I
Ona powstała zwolna, twarz jej by- lena pod krzyżem.
- O panie, ratuj mi synal - proI Tricotrin nie ruszał się. Stał z r~
la biała jak marmur, oczy jilj pełne bykoma, wspartemi na oknie, i z głowę. siła: - pan je s teś dla t ych dxieci jak
ły niewysłowionego bólu.
Bóg. To wszystko, co pos iadam na zieAle już nie błagała o litość, o prze- porhyloną. ku niej.
Gdy
słol1ce zaszło,
cichy,
ponury
mi, a on ma dopiero s iedemna ś cie lat.
baczenie, a jednak, gdy ją dotkncło jePoszedł na barykady. Ocal mi go panI
szmer
dal
się słyszeć
w
powietrzu,
go zimne spojrzenie, nowe wyrzuty
Usunął kobietę na stronę i śpie
dźwięk jak szmer morza, ale stłumio
jcły się cisnąć na jej usta.
ny
oddaleniem,
ledwo
dający się sły
sznie
podążył naprzód.
- Nie masz pan żadnego współ
- Przebacz mi, Boże, przebacz mi,
czucia? - zawołała: - o hal'lbie mej szeć na wysokości poddasza.
Była to groźba walki, hymn krwi.
- szeptał: - zapomniałem o nich.
matki wiedziałam do dzisiejszego wieczora tyle, co on. On mi przebaczył, a.
pan ...
-Przebaczyć' - powtórzył: - czy
W jednym znajpiękniejszych doLos był aż do końca łaskawym na.
też moje przebaczenie powróci utraco- mów w mieście był balkon, ozdobiony nią.
ną wiarę?
w draperje na cześć uroczystości.
W pewnej starej, wąskiej, ponurej
- Boże, i pan twierdziłeś, że mnie Szkarłatne fałdy zwieszały się bez ru- ulicy barykada zamkncła do stęp. Kukochasz!
chu, pozłacane motyle błyszczały w le świstały i trupy padały na ziemię.
- Kobieta, która raz była fałszywą, SłOllCU, kwiaty mieniły się różnemi
Świst kul i krzyk kobiet i dzieci
bcdzie nią zawsze. Młodsi odemnie barwami na tym balkonie, podczas, zagłuszał dźwięk marsyljanki, ale jemogą. spróbować obdarzyć panią swogdy na dole wrzała walka.
szcze głośniej, niż ta pieśll, rozlegał
jem zaufaniem, ja nie mogę. Pani
'V są.siednim pokoju leżała na pod- się głos Tricotrina. Jak w ybuch grozrujnowałaś
szczęście mojego życia,
łodze kobieta, a struga krwi sączyła
mu powitał go okrzyk radości. Ze
nie pozwolę pani pustoszyć swego ho- się z jej piersi. Trafiła. ją. zbłąkana zmierzchem dnia wszys cy zebrani tu
noru.
kula i umierającą zabrano ją z przed szermierze pytali siebie nawzajem:
Obrzucił ją jeszcze ostatniem
okna.
.
Gdzie on jest?
rzeniem i znikł.
- Coriolis za.bital - l:awołało kil- Jesteś pan pomszczony, - szep- ka głosów, ale mkt nie zwracał na nIe
(Dokollczcnie nastąpi).
nęła, patrząc na Tricotrina.
uwagi.
,''' ''G\1\!
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Poznanie

I
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PRZYGODY BONIFACEGO SZCZY'PIORKA

8zczypi6rek chce by melony
"' Fosły m u jak ]'al ony.

zaryzykowa~
trochę narumpować

A nutby

I je

Przedruk wzbroniony"

Bonifacy chociat stary
Nie umie zachować miary.

Męlonisko rozpryslQ się
Pan SzczYl'i órc k ca ly w sos ie.

:z:s

•
NASZA NOWELKA

Udeszne-przygody

Ostatni od(inek
Redaktor "Nowin" lenw."ie
i f)wrócH

chłopca paczkę listów
go współpracownika:

bieiyświałów

odebrał od
się do Bwe-

- . Sluchajno, Jerzy. motebyś to przejNie mam dziś specjalnego pociągu
do listów urzędowych.
- Innemi słowy naczelny redaktor "Nowin" zaniedbuje się w swoich obowiąz
ka.ch. Ale mniejsza z tem. Nie zapomnialeś
wyjąć z paczki ... różowej koperty? - Dziś nie bylo ...
- No - no - czy~by ... dąsy? - Skąd jn. mogę o tem wiedzieć. Pewnie
ten stary nudziarz za bardzo jej pilnUje...
- Nie nazywaj Dorskiego starym nudziarzem, choćby przez wzgląd na jego talent!. ..
- Żal mi Wandy. Ona przy nim powoli
zamiera.
- Za to przy tobie raz po raz odtywa. ..
- Przesada - tych kilka rozmów które zdoła'liśmy ukraść wielkironu Dorskiemu, o niczem nie stanowią ... - Co nowego w listach?
- Hymny pochwalne na <:seat DOl"8kiego, czyli zawsze to samo. Dorski i odcinek
powieściowy, lub odwrotnie powieść i
Dor,s ki.
- A propfrs... Dziś idzie O1!tatni odcinek?
- CbJwała Bogu, ostatni! --"
- Dlaczego "chwała Bogu"? ......,
- Bo jeszcze jeden taki dzień, jak dzisiejsze przedpolu dnie - a musiałbyś mnie
odesłać do Tworek odrzekł Jerzy gło
sem podniesionym.
- Ach ... niby te ... telefony! - Zwykła
rzał...

Pośród

Nigdy człek nie może wiedzieć
Co w czemś czasem może siedzieć
Z nory wyszli dwaj hultaje
Bardzo groźni jak się zdaje.

ponurego bora
Stoi podejrzana nora
Widać ~e są w niej i ludzie
Bo dym szwenda się po budzie.

Prot z Gerwazym cicho siedzą
lobu nędzników śledzą
Pewni są, że oba bzdyki
Za grosz nie mają etyki.

~.:f%~

., ,)
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ciekawość czytających.
- Niebardzo to zwykła ciekawość, jeżeli dochodzi ju~ do interwencji ze strony
czytelników. - Dzwoni jakaś starsza pani
- a~ebyśmy koniecznie skłonili Dorskie-

go, by w ostatnim odcinku bohaterka nie
uciekała z kochankiem, a została przy mę
żu, gdyż inne zakończenie wywróci zupeł
nie z trudem kształtowany światopogląd
jej córki. ..
- Dziwactwo.
- Żadne dziwactwo. Dokoła tego zagadnienia wytworzyła się dziwna psychoza.
Wiem o tem z listów, bo czytam ich codziennie dziesiątki i % telefonów - bo sd:ucham ich od kilku tygodni.
- Swoją drogą to jalt ciekawe - CZMD.
Dorski wywalał tyle wrzawy.
- Bardzo proste. Bohaterka ma do wyboru - dobrego męża. i lowelasa. Dorski
do samego kolka poz08tawił kwestję tego
:wyboru nierozstrzygniętą. Za kim pójdzie?
F- Mnie swmego to ogromnie ciekawi i
dlatego czekam na to zakońc%enie.
:- Żeby je chociaż Dorski wogóle dał.
F- Nie rozumiem. ..
- Za pół godziny rusza maszyna rotacyjna - a odcinka dotąd niema!
- Rzeczywiście - to coś nadzwyczajnego - zawsze był punktuwIny.
- Możeby do niego zadzwonił...
- Niebardzo wypada dotychczas
przysyłał bez ponaglania.
- Wobec tego pojadę do niego!~.
'- Jedyne wyjście...
- Wrócę za kwadrans.
[ó::o
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Zanim w drogę wyruszyli
Czarne masld nałożyli
Zbrojni są od stóp do głowy
A groźni jak "front ludowy".

Gdy tak
Puchacz

Milkną vr dali zbójców kroki
Na ziemię się ścielą mroki
Nasi pełni ciekawości
Mkną do łotrów posiadłości.

Gdy nory owej wleźli
Trudno zJi.czyć co znaletli
Były szynki, balerony
Masa wódki, gramofony.

Milło znaletć taka, gratkę
Prot napoczął serwolatkę
A Gerwazy z głodu ślinką

idą leśną droga,
zahuczał zlowrogo
Pomyśleli z rezygnac j ą:

Z czlekiem to ta k jak z

"sanacją"!

Za.jął się soczystą szynką.
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Dużemi

krokami przronierzal Dorski
swój gabinet, spoglądając ra% po raz na
~onę.

Nie - nie skoń.czę rękopisu! - wyrzekł dobitnie.
- Jakte?! - Cheiałbyś zostawić pismo
1V takiej sytuacji? - W gorszej sytuacji jestem ja.
- Nie widzę porównania...
t.- Wielu rzeczy dotąd nie widziez ...
'- Mianowicie ... ? '- No - có~ - moich zmal'lszczek na
czole - siwych WłfrSÓW na skroniach - - Myślę, ~e noce, spędzone nad biurkiem, nie przyczyniają się do utrzymania
-

młodzieńczego wyglądu.

Ow,szem ... noce ... noce... tylko - że a w każdym
razie nie o tych, spędzanych nad biurkiron ... - rzekł Dorski w zamyśleniu.
- Czy to ma być aluzja? - Broń Bo~e ...
~ Zda wało mi się ... spojrzałeś tak jakoś
dziwnie ...
. - Patrząc na ciebie, myślałem o bopaterce moje.i powieści.
- A więc to kopja? - No ... niezupełnie ... ale ... powiedz mi
- cobyś ty zrobiła - gdybyś miała do wyboru - '- - Przestań - przestań - uetanów się
raczej, co ma uczynić twoja bohaterka...
- Właśnie nie wiem ...
- Czy to nie wlSzystko jedno? - Dla mnie nie ...
=- Będą,c na tJwojem miejscu - nuciła
bym ją w ramiona amanta...; to byłoby
efekto\vne ...
. - Wzbudziłbym niesmak czytelników.
- No to wobec tego wstaw ją przy mę
-

ja myślę o moich nocach -

tlI=--

Widać na cię~ką wyprawę
Gotuje się bractwo wszawe
Bo przed wyjściem patałachy
Wypró~niają wielkie flachy.

- Okłamię ~ycie ...
- Na jedno zdecydować się musisz - i
to natychmiast - tamci czekają· - Muszę... oczywiście... gdzie kapelusz? - Wychodzisz?
- Tak. ..
- A gdyby dzwonili z redakcji? '- Powiesz, ~eby mnie nie szukali. Bę
dę za godzinę z rękOtJisem.
Dor,s ki wysr.edł tylnemi drzwiami

gdy w tej samej pralWie

chwil~ zawarczał

u drzwi wejściowych gwałtowme dzwonek.

Wanda wyszła otworzyć.
- To pan? - stanęła zdumiona, ujrzawszy redaktora.
- Pani Wando - co się dzieje - jesteśmy w ogromnym kłopocie! - - Gdzie
mąż?-

-

Właśnie

wyszedl w tej cblWili '- - A rękopis? Niestety! - będzie dopiero %a g0-

dzinę.

- To n3JS nie uratuje. Potrzebny jest
najdaJej za kwadrans!...
.
- Niema mowyl Mąż nie wie dotąd Jeszcze jakie będzie zakończenie ...
- Katastrofa - No - naturalnie! - wyszedł z pana
mę~ezyzna. .. zaraz kataostrofa - - - Bo tak jest!..•
'- Z każdej sytuacji jest wyjście ... musi być! - - - Z tej - niema ...
- Powtarzam - z każdej ...
- PrO'Szę - niech pani da jaki prfrjekt.
nie może naptsać
- A pan sam o.statniego odcinl,a? - Czy to będzie pierwszy wypadek - ~e redaktor Skończy powieść za autora? - Oczywiście - te takie wypadki zdarzały się często jednak tu jest zbyt powa~na historja. Nie mo~na pi,sać byle
czego ...
- I słusznie. Trzeba się wysilić!. ..
- Nie sąuzi pani jednak - że potrafimy rozwiązać w dziesięciu minutach problem, nad ldórym genjusz Dorskiego gło
wi się od kilku miesięcy ...
- Nam przyjdzie to o wiele łatwiej.
Dorski, mam wrażenie uzaletnił wiele rzeczy od zewn~trznych n3JSt.rojów. - My
natomiast potraktujemy zagadnienie bardziej objektywnie - - - Dodała mi pani otuchy... Mo~e to
istcrlnie nie tak trudno ...
Proszę tu jest pióro i ... piel' ~ - - No dobrze - u8talamy najpie~ -~cję. Jak po,stąpi bohaterka?
I
- Według mnie - bohaterka ~ ~e
go począt1tU była %decyd.owana. ..
- To znaczy?

życia w innem otoczeniu. Zapisałem ... tylko - czy według
schematu powieści - postępek bohaterki
będzie usprawiedliwiony? -

'- Spróbuje
->.

-Tu nie o to chodzi... Wystarczy chociażby to, że dotychczasowe jej życie byto
jednem pasmem nudy - udręki - szablonu - bo mąż poświęcając czas sprawom
frSobistym - nie miał go dla żony - - Żona ma także prawo do życia i nie może
z tego prawa rezygnować.
- Pani Wando - pani się zapala.~
'- Niech pan pisze - - To już
wprawdzie nie jest powieść - lecz ~y<Cie.
Niemniej analogja bardzo wyraźna. Czy
pan nie widzi? - Od czasu - jak Dorski
pisze swą powieś'ć - ja dla niego nie istnieję. Nie widzi mnie nie rozumie traktuje jako jeden z mebli tego pokoju.
- Biedactwo!...
~ Dziwne to, że człowiek o takim talencie - roztrząsający na drobne cząlSteczki
dusze swoich bohaterów - zapomina, ~e
dusza własnej żony posiada. r6wnie~ ca:łe
gamy odcieni.
- Ma pani rację - jednak - niech się
pani stara uspokoić. Wiem, że życie pani
b}'lło ciężkie ale odtąd będzie inacze.j - - - Naprawdę ;....;: powiedz to jeszcze

raz---

Przysięgam ci, kochanie. Przecież ja
~ chfl:\.· iIę czel~alem tak długo ...
'- Ja całe życie - tak, jakby mojem
przeznaczeniem było tylko czekanie ...
- No - jut - ju~ ... Uspokój się! - Cicho - moje maleństwo - iestem przec!e~
z tobą ...
- A czy będzi~ ... za wsze T - Zawsze ... Zakończyliśmy jedną powieść, a zacznielmy druga,.
Romans
wiecznej miłości - w którym nie będzie
ju~ konfliktów ~ ho będziemy
tylko

-

na

oboje ...

----------=
W pół godziny potem, redaktor oddawszy napisany przez ~iebie odcinek powieści - ~rzyjmował wiell{iego pisarza.
- Przychodzę przeprosić pana redaktora - rzekI DOl'ski - spóźniłem się trochę
-

bo właśnie...

-

No -

tak -

ni es trty...

=-

Miałem wątpliwości, których nie morozstrzygnąć jednem pociągnięciem
pióra. Pan rozumie, odpowiedzialność pigłem

saMka.
- Oczywiście ...
- Chodziło mi o uŁrzy1!Ilanie kons~
kwencji. Moją bohaterkę traktowałem.~
- Jeśli chodzi o bohaterkę ... mi'strzu....

to---

- Jako kobietę raczej niedoś wiadczon~
To nie jest :istota z1a.
- Oczywiście ...
'- ... tylko - powiedziałbym = nieco za..
pomniana przez mę~a ...
- Rozumiem...
Stąd to przychodziło jej czasem do
głowy ...
- Bardzo mistrza przepraszam '- ale
nie mogę czekać na zakończenie powieści
z ;powodu późnej godziny - napisałem je
sam.
- No tak - zupełnie proste - odrzekł
pl1Sarz - nie mogę mieć pretensji - bo nie
dotrzymałem terminu. Ale, jeśli za.kończe-.
nie jest według moich intencyj, to_
- Niestety. Właśnie odwrotnie.
'- Od,wrotnie! - Odwrotnie! - - ~
=- Kierowałem się zasadą - że co jesl
możliwe w powieści niekoniecznie da
się zastosować w ~yciu i stąd.~
- Tak pan sądzi?
- Owszem. Pan sam się hieraz jeszcze
o tron przekona, mistrzu.
- No - tak - tak - - =- może pan
ma rację.
- Zresztą nie może być inaczej. Życie
idzie równo %rytmem maszyn drukal'skich
- a pan, mistrzu posuwa się zaledwie z
szybkością. ruchu swojego pióra. - Między
maszyną, a piórem jest duża różnica.
S.

Wszystko jej jedno
W sądzie sowieckim odby",,. ~i.P lll'Qces o alimenta.
. - A więc towarzyszko, kto właśt1wle
;est ojcem waszego dziecka Pawłow czy
Iwanow?
"
- No ... niech b ę dzie Pawłow ... Iwano~
, jest przecież bezrobotn y od roku.
__

