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Wydanie

Wyrok, który otworzy oczy całego społeczeństwa ·polskiego
«

•

Mor~erta Wa[~m. Buia~a lJ~ [~a~~ielewi[l ~~alanJ na imieri
Morderca

działał

z premedytacją,

kierowaną nienawiścią

do państwa, i z całą świadomością popełnionego czynu

W a r s z a w a (Tel. wł.) Dziś o godz.
12.30 trybunał, który rozpatrywał sprawę zabójcy śp, wachm. Bujaka ogłosił
wyrok.
Oskarżony
Chaskielewicz został
skazany na karę śmierci z pozbawieniem praw.
W motywach sąd stwierdził, te
Chaskielewicz działał z premedytacją.
kierowaną. nienawiścią. do państwa i
z całą. świadomością. popełnionego czynu. Trybunał odrzucił ekspertyzę le-

żonego nienawiść

karską. całkowicie.

Przed procesem

Wyrok
"rażenie

wywołał

na

ogromnie

słuchaczach.

(w)

Streszczenie
uzasadnienia wyroku

silne

do Polski
zwła
szcza do Armii Polskiej. r il-łła'y też
niewą.tpliwie wpływy pe\\ 11) l:~1 kół
n

społeczeństwa żydowskiego.
Sąd nie podzielił opinii psychiatrów
co do o.graniczonej odpowiedzialności

Chaskiele\Yicza. Są.d zanalizował jego
i jegO obecne zachowanie
się, a w psychice jego nie ma właści-

przeszłość

Zajść myślenickich

wości psychopatologicznych, które by
ograniczały możność kierowania swymi czynami. Zabójstwo było dokonane z premedytacją. i nie może być m~

wy o istnieniu jakiegokolwiek wzruszenia psychicznego.
Sąd wobec tego zastosował najwyż
szy wymiar kary, mają.c na uwadze
brak jakichkolwiek okoliczności łago-

dzących.
Po aokonanIu zabójstwa
Chaskielewicz nie okazywał żalu ani
skruchy. Wachmistrz Bujak zginął
na posterunku i z powodu służby. Był
podoficerem w Armii, której całość
winna szczególnie być chroniona. Kara
śmierci została wymierzona nie jako
odwet, ale reakcja słuszna za szkodę,
wyrządzoną społeczeństwu.

akt drugi

Doboszvńskiego

Obrona w procesie towarzyszów Doboszyńskiego zapowiedziała ap fację - świadko
i
w procesie
- Powództwo cywilne 3 iy.dów z
Kto
in z.
.

Zabójstwo i okoliczności towany~ wi~ dęwody
Doboszyńskiego
Myślenie
szące }emu zo. tały udowodnione nie• t
. I
•
zbicie.
Niewątpliwie
Chaskielewicz
będzie bronił
DOboszyńskiego
, !
miał bezpośredni umiar zabicia.
Kra k ó w: (Tel. wł.) We wtorek nie wiadomo. W każdym razie do pót..
Tłumaczenia Chaskielewicza, że zahil Bujaka za to, że go prześladował minął termin zapowiedzenia apelacji nych godzin poi>ołudniowych zap~
w wojsku, badani świadkowie katego- w procesie 49 towarzyszów Doboszyń wiedź takiej apelacji ·nie wpłynęła.
związku· z mającym się rozporycznie zaprzeczyli.. Przeczy temu skiego. Ohrońcy 36 skazanych w procesie
myślenickim zapo\viedzieli apecząć w poniedzia.łek procesem Doborównież i ta okoliczność, że kiedy pułk
po zwolnieniu Chaskielewicza prze- lację w terminie, O tym czy zapowie sZyIlskiego przed Są.dem Przysięgłych.
chodzi! przez Kałuszyn, Chaskielewicz równ~eż apelację prokurator dotąd nic Sąd Okręgowy w KrakowIe dopuścił
wita! się przyjaźnie z Bujakiem. Przewód sądowy wykluczył Jakiekolwiek
Agent Kominternu w szeregach P. P. S.
wątpliwości przewinienia \\ achmistrza
Bujaka wobec Chaskielewicza. Były
nawet fakty, świaćlczace o szczególnej
wyrozumiałości Bujaka wobec oskarżonego,
Mimo to Chaskielewicz szkalował pamięć wachmistrza, chcąc zoWystępował pr::!ieciw "polskiej okupacji Górnego Śląska",
hydzić pamięć ofiary.
a obecnie repre::!ie'lttuje kO'łnitet centralny Partii SocjaliCzyn ten był wynikiem jego nasta.
styc::!inej w Polsce
wienia politycznego.
Chaskielewicz
War s z a w a. (Tel. wł.). Przed pa-I polskich, rekrutujących się przeważ
bowiem należał do żrdo\\~kich organizacyj lewicowych, pozostaj~crch pod ru dniami "Gazeta Polska" ogłosiła re- nie z Belgii i Francji, a walczących po
Inź. Dobo zyński przy pracy
welację o organizacji batalionu im. Ja- stronie "czerwonych" w Hiszpanii. Ornie\vątpliwymi wpl.\'\yami lwmunistyW swoim mieszkaniu w Krakowie.
rosława
Dąbrowskiego
i
ochotników
gan
tych
ochotników,
"Dąbrow
cznymi. Na tym tle wyrosIa u o~karszc7.uk", podał wiadomość o pobycie
na froncie delegata socjalistycznych wszystkie zawnioskowane przez obrozwiszków klasowych. Zdanowskiego, nę dowody, z wyję,tkiem akt sprawy
orar przedstawiciela "Bundu" Altera, dra Fensterblaua, (lziałacza !;('(·jalistykłór.· razem
z delegatem PPS Rwa- czno-komunist~rcznego w Krakowie,
lem odwiedził ochotników. "Robot- skazanego na 4, lata więZIenia za cIzianik zaprzeczył, aby Rwal współdzia talność antypaI1st\.vO\1I;ą i po.jżeganie
do palenia kościołów.
łał z delegatami "Bundu".
Gazeta Polska" ogłasza znowu
\Vśród
dopuszczonych przez sąd
szczegóły, potwieł'dzające ten współu
świadków znajdują się lrJ. HI pp.: mgr
dZ:Ął i podaje informacje o o"obie oWładysław Jawol'sl'i, obrońca w prtlwego Rwala. \V rzeczywistości nazy- cesie towarzys?ów
Dobv$?yilskiego,
wa. !'lię G. Reicher, jest Żydem z ł,odzi, więźniowie Bere:w: dl' \Vładvsław
ożenionym z Niemką.
\V ru~hu ko- Mech. prezes S. N: w Nov.'ym 'i'argu.
munist) cznym przeszedł kilka prze- Franciszek Jelonkiewicz, prezes okrę
mifln: był sekretarzem Komunistycz- gowy "Pracy Polskiej·' \'" Krakowie,
nej Partii Zachodniej Ukrainr, pro- red. Erł"'ard Zajączek, prezes okręgo
wadził ostrą
propagandę
przeciwko wy S. N. w Bi1O'1sku, mgr Aqtoni Grę
"pol 'kiej okupacji na Górnym Śląsku bosz, aplikant adwokacki, Józef Bą.
i zaborczości polskiej w stosunku do kow, ki, sekretarz generalny , Pracy
Tiemicc". Około 1939 roku działał na Polskiej" w "'arszawie, płk. Tadeusz
tel·anie Zagłębia Ruhry i był kilkakrot- \Volkowski, prezes grodzki !::l. N. w
nie aresztowany, ale zawsze wydOby- Krakowie, dr Łeonal'd Otę--ki, znany
wany przez Sowiety. oraz skierowy- działacz i prezes S. N. w Gorl icach,
wany przez Komintern na odcinki siostra gen. Józefa Hallera - Anna
szczególnie w danej chwili ważne. O- Haller z Jurczyc, dr Karol l:'1111ca, adbecnie Rwal reprezentuje komitet cen- wokat i prezes "Sokoła" w Krakowie,
,w ramach "Dni Krakowa" odbyły się tet "Dni Akademika" z bogatym programem.. tralny Partii Socjalistycznej w Polsce nadto czterech działaczy Stronnictwa
l w jej imieniu wręczył batali~
Narodowego z ~iatów krakowskiego
Na zdjęciu fragment obrzędu ..Otl'zesiny". Odegranego w murach Biblioteki .~
im. Dlłbrowskiego życzenia. (w)
.
gielloń '3kiej.
i m)"!lenickiego. Ogółem na wniosek

"'v

•

Rola Rei(hera, yda zŁOdzi

=

S{ronll l!

.a

obron~'

sf.\d dopuścił 31 świadków.
Obok świadl,ów są.d dopuścił do\Yooy szeregu spraw karno-adnlinistracyjnych Dobosz~1 ńskiego, lttóre przewaZD1e zakOl1czyly siC rozprawami
przed Sądem Oltl'c;-gowym i w ldórych
Doboszn'lski został uwolniony; akta z
Urzędu Wojewódzkiego krakowskiego,
w których znajduje się zażalenie Do-

"Miły pobyt masz

w Krynicy

Kiedy mieszkasz w SOKOLICY"
dg 23323/1

bOSZY11skiego, w wyniku którego ukarany on zosial grzywnl). administracyjną; artykuły z szeregu pism, m. in. z
"Or~do\\'nikn", z "Ilu:;;tr. Kuriera Krakowsldego" i "Dzwonu Niedzielnego".
,W reszcie są.d dopuścił dowód z ~ięciu
referat&w
DohosZY11Skicgo,
rozpo· wszechnianych '\'Śród członków Stronnictwa Narodowego.
. \Vszystkie dowody zaofiarowała 0brona dla oświetlenia i ustalenia pobudek czynu Doboszyńskiego.
Do procesu Doboszyńskiego zgło
szone zosta lo już powództwo cywilne
przez 3 Żydów z Myślenic, a mianowicie przez Nicho Emmer o 2.81G zł z procentami od 24 czerwca 193G r., Hirscha
\Vestreicha o 360 zł z procentami i Józefa (!) Hopfsendera o 104,55 zł. Ws,zystkim tym powodom cywilnym sąd
udzielił prawa ubogich. Kto będzie po.pierał powództwo cywilne Żydów, na
razie nie wiadomo.
, DobosZYlIskiego bronić będzie piCciu adwokatów, a mianowicie: dziekan Nowodworski, adw. Czerwiński i
a,lw. Stypulkowski z \Var!'17.awy oraz
dr Pozowski i dr StuhI: z Krakowa.

Atak na

kardynała

Innitzera

w i e d e ń.

(Tel. wł.) Arcybiskup
kard. Innitzer wygłosił przemówienie, w którym gorąco bronił stanowiska kard. 1\1undeleina. Prasa niemiecka ostro atakuje kard. Innitzera
za jego atak na Rzeszę.
wiedeński

Brąk wieści o lotniczce
amerykańskiej
wł.) Z Nabrak jest jakichkolwiadomości o lotniczce
amerykańskie.i Amelii Earhart, która odbywa lot dookoła świata.

R i o d e J a n e i r o. (Tel.

talu
wiek

donoszą, że

Czworaczki
P a l' y ż (P AT). Ag. Ha vasa donosi
7. Nevers, że pani Dautun, licząca lat
38, powiła czworaczki płci męskiej.
Noworodki są naj zupełniej normalnie zbudowane. Pierwsze z urodzonych dzieci zmarło. Małka 1 pozostałe przy życiu 3 nowor{)dki czują. się
doskonale.

Czego w Rosji nie mają
T a l l i n. (PAT) Podczas postoju
pancernika. sowieckiego "Marat" na
wodach' Estonii marynarze sowieccy
kupowali masowo artykuły pierwszej
potrzeb~r, buty, ubrania, bieliznę i inne
przedmioty codz.iennego użytku, których -dotkliwy brak daje się odczuwać
w Związku Sowieckim. Marynarze so· wieccy kupowali pod kontrolą podoficerów, którzy nie pozwalali na rozmowy z ludnością. i czuwali nad tym,
. aby w sklepach wymiana zdań ograni1cźyła siQ do spraw dotyczących towaru
i ceny.

Proces polityczny
Mor. O strawa. (PAT)'. Na

ławie

osk~rżonvch zasiadło dziewięciu mło

dych lucizi, Polaków,
chosłowackich,

Obywateli cze-

oskarżonych

głównie

· o zniszczenie 30 konkurencyjnych ulotek przy agitacji podczas ostatnich
wyborów parlamentarnych.
\Vśród
oskarżonych znajduje się p. Emanuel
Guziur, prezes zrzeszenia organizacyj
młodzieży pOlskiej w Czechosłowacji,
oraz p. Karol Dziadura, znany organizator i dyrygent polskich chórów akademickich w Czechosłowacji.
Trybunał,
w skład którego wchoaził znany z wielu procesów politycznych sędzia Kaempf skazał 5 oskal'ionych, wśród nich p. Dziadurę, na karę
ciężkiego więzienia od 1 do 3 miesięcy,
3 uwolnił, a co do Guziura odroczył
rozprawę
celem powołania nowych
świadków.
Oskarżeni zapowiedzieli
apelację.
.. , .. - _.-
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ozie instytucją., znany jest ze swych:
przekonań prawicowych i swego czasu
jako gubernator Banku Francji, przyczynił się do obalenia rządu kartelu
lewicy. "L'Oeuvre" daje do zrozumienia, że p. Moreau zechce na swym stn..
nowisku uprawiać politykę przeciw'"
rządow'l wbrew dotychczasowemu rozejmowi między gabinetem a finan-

Z pobvłu Prezydenta Q.' P. w Rumunii
Prasa rU'lłlUll,ska o znaczeniu sojuszu polsko-ru'lnuńskiego

specjalny numer polski, zaopatrzony
w l iczne fotografie.
Dziennik podkreśla nierozerwalność
sojuszu polsko - rumu6.skiego oraz konieczność ścisłej współpracy militar- sjerę..
Zaznaczyć należy, że bank ten za..
nej. Artykuły poświęcone są wszystsięgiem swych interesów Obejmuje nie
kim dziedzinom życia państwowego.
Gospodarczy "Argus" zamieszcza tylko Francję, lecz również szereg kra...
obszerne sprawozdanie ze stosunków jów Europy środkowej i kolonij.
gospodarczych między Polską. a Ruświeckie
munią, oraz przytacza możliwości wzajemnego uzupełniania się gospodarczeJ. E. ks. biskup Stanisław Lukom~
go i kończy swe wywody zdaniem: ski, ordynariusz diecezji łomiyńskiej~
"Nakazem czasu dla obu krajów jest podał -do wiadomości swemu duch<M
wytQżenie pracy w kierunku wzmoże wieństwu i wiernym:
nia stosunków gospodarczych we
. l"
Pewne organizacje zapowiadają i ~
wsz)'stkich galęzlac l •
.
tym roku różne obchody świeckie np. m(H
"Dimineata". w kome~tarzach. polI- rza. gór itd. nadając im nazwę świąt..
tycznych do wizyty stwlerdz~, ze so- W r>')PC teO'o przypominam swoje zarzą..
jusz polsko - rumuński, który Jest wza- dZl'1l 1l' \\' ~.nozporządzeniach Kurii Ło~ ..
jemną gwarancją. bezpieczeństwa Pol- ~yllSkicJ" z lp3? r. nr.58, str.. 62, .zabrama..
ski i Rumunii otrzymał ponowne po-, J~ce. du~ho~\'Jenstw~ l organ~zacJo~ kato ..
twierdzenie. Sojusz ten opiera się na hcklm Jakleg~kolyVlek brama udZIału w:
.
. . '
obchodach śWlecll{]ch, którym nadano na ...
~c~u.clach szcze~eJ, wzajemnej przy- zwę święta. Łomża, dn. 19. 5. 1937 r.
JazD! obu narodowo
.
t Stanisław Bp.
Dziennik "Nationalul", organ zbllPrzy
sposobności możemy
zazna..
żony do kół premiera Tatarescu pisze,
czyć, iż w ostatnich czasach nazywa..
iż "Polskę i Rumunię nie dzielą żad~e
różnice, a wręcz przeciwnie oba kraJe nie obchodów świeckich świętami jus
stają z całą. stanowczością i szczeroś.cią wychodzi "z mody", ustępując miej ..
w obronie bezp ieczeństwa terytorIal- sca właściwej nomenklaturze: uDzie!'!
(KAP)
nego, gospodarki i cywilizacji. Two- Matki", "Dzień Radia" itp.
rzą one mur, który oddzieli Europę od
wschodu, gdzie niebezpieczellstwo kaWalący się
tastrofalnego konfliktu dla cywilizaG d y n i a. (Tel. w1.) Od dłuższego cza...
cji europejskiej jeszc~ nie zanikło. su zastanawiano się w Gdyni, co po ..
Polska i Rumunia, zwiąi'(l.ne sojuszem cząc z 'ctomem miejskim przy ul. Sta..
wojskowym, tworzą nierozerwalną. i rowiejskiej, w którym mieszczą. się u ...
silną jedność. Naród rumuński, zdają rzędy skarbowe oraz akcyzy i monopo ..
cy sobie dokładnie sprawę z tej sytua- le paIlstwowe. Dom ten się Chwieje, a;
cji, wita z calą szczerością Prezydenta na murach powstały liczne rysy.
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.'\
Obecnie dom zbadała specjalna ko..
misja, która stwierdziła możliwość ka~
tastrofy w każdej chwili. Na pedsta..
małem.-fizyczne
humanisłyczne
wie orzeczenia komisji cały odcinek
ul. Starowiejskiej zamknięto dla ru...
Męskie
Szkoła
chu kołowego. Równocześnie nakazanu natychmiastowe opróżnienie d<M
Zgromadzenia Kupców m. Łodzi, ul. Prez. Narutowicza 68, tel. 115-31
mu
przez urzędy skarbowe oraz lokaprzyjmuje zapisy kandydatów.
torów. Poniewail wzmocnienie domu
Egzaminy wstępne odbywać się będą: w Szkole Pow.ze~hDei - w dniaeh
kosztowało zbyt drogo, postanowiono
16, 17, 19 i 21 czerwca r. b. - w Gimnazjum - w dDlu 17 czerwca r. b.,
go rozebrać.
w Liceum - w dniu lO czerwca.
Dom został wybudowany w roku
D "868
1927 przez 'Przedsiębiorcę budowla:nego
Ko lesińskiego.
Od 37 lat pracował on w tym banku i posiadał wyjątkowo wpływowe
stanowisko w kołach wielkiej finansjery francuskiej oraz międzynarodoP a l' y ż. (PA T). W kołach finanso- wej. Nie mieszając się wyraźnie do
wych poważne wrażenie wywołała polityki, jednak interweniując za kuDonoszą z Doom do Ilgencji "Belga", ŹEj
wiadomość o dymisji
wybitnego fi- lisami p. Finały kilkakrotnie naraził wiadomości, jakie ukazały sill w prasie zagranicznej
o agonii b. cesarza Wilhelma 88 nienansisty francuskiego p. Marcelego się na ataki ze strony organów skraj- prawdziwe.
B. cesarz cieszy sill doskonałym'
Finaly ze stanowiska kierownika jed- nie prawicowych, oskarżających go o zdrowiem.
nej z największych instytucyj finan- kontakty ze skrajną lewicą.
sowy ch "Banque de Paris et des Pay'J
\Vielka prasa paryska powstrzyZnana artystka teatralnll i filmowa Paula
Bas". P. Finaly w liście do prezesa za- mUje się na razie od komentowania Wessely miała paść ofiarą gangsterów. Oto
Niejaki Mtiller z Wiedrua zażądał od niej zło
rządu p. Moreau jako przyczynę swego
powodu dymisji, jedynie tylko "L'Oe- żenia
BUmy 50.000 szylingów, a w przeciwnym'
ustą·pienia podaje rozbieżność POgl1--1 uvre" zaznacza, że p. Moreau, który razie zagrozi! zarażeniem bakteriami trądu. Podów między nim a zarz:;tdem.
w zastępstwie p. Finaly kierować bę- !icj a aresztowala Mtillera.

B u k a l' e s z t. (P AT) Wczoraj przy
bardzo pięlmej pogodzie olbrzymie tłu
my publiczności zapełniły wielki stadion sportowy im. króla Karola, obliczony na 45.000 miejsc. Stadion przybran'y był flagami, pośrodku zaś przy
wzniesionym ołtarzu polowym powiewala na wielkim maszcie flaga narodowa Rumunii. Zebrane na placu oddziały ustawione były w trzech wielkich czworobokach, liczących razem
okolo 12.000 chłopców i dziewcząt.
O gorlz. 9 na stadion przybyli Prezydent n. P. i król.Karol, rząd rumuń
ski itd.
Uroczyslość rozpoczęła się modlitwą, odprawioną przy ołtarzu polowym, następnie zaś król I<arol przemówił do mlodzieży.
Po przemówieniu króla rozpoczęły
!liQ zespolowe popis)' gimnastyczne.
Około godz. 10 rozpoczęła się defilada
całej zebranej młodzieży oraz licznych
delegacyj włościańskich i i.
Po tej rewii okolo godz. 1 Prezydent
podejmowany był śniadaniem galowym w palacu królewskim.
B u k a re s z t. (PAT) Dzienniki donog7.l).. że przed uroczystym obiadem
\N pałacu l,rólewsklm król Karol i Prezydent n. P. odbyli konferencję rozmawiając na temat sytuacji między
narodowej. Pisma podają tei, że min.
Beck odbył rozmowę polityczną z ministrem spraw zagI'. Antonescu.
B u k a l' e s z t. (P AT) Prasa rumuńska zamie~zcza poza stroną. opigową. uroczy~tości z okazji przyjazdU
Prezydenta. n. P. również artykuły polityczne, podkreślając ważniejsze momenty.
RedaKcja poczytnego
'dziennika
prawicowego "Buna Vestire" wydala

Liceum
Gimnazjum

Obchody

dom

i

i

Powszechna

•

Finansjera przeciw
"frontowi ludowemu"

*

Przed wielk~

ofensyw~

gen. Fran[o 1

Wojska narodowe otrzymały nowe posiłki - Konieczność pOdjęCia
ze względu na żniwa - Zwycięstwa gen. Oavili
p a ryż (ATE)'. "United Press" do- stały prawie doszczętnie zużyte, dal_,
nosi:
sze prowadzenie akcji bojowej w wyWojska gen. Franco otrzymały po- sokim stopniu zależy od zbiorów tegosiłki w sile 14.000 ludzi, w tym 1.500
rocznych. Cały obszar, z którego Hicudzoziemów z garnizonów Legii Cu- szpania w normalnych czasach zaopadzoziemskiej w Maroku, a 12.500 Hi- truje się w pszenicę, mięso, cukier i
szpanów wysłanych przed kilkoma produkty mleczarskie znajduje się we
miesiącami przez gen. Franco do Mau'ładaniu gen. Franco. Nawet średni
roka, gdzie zostali wyszkoleni. Przy- zbiór powinien wystarczyć, aby wyżybycie tych posiłków poprawia nieco wić armię i ludność narOdowej Hiszpapolożenie armii narodowej. Jednak co
nii w przyszłym roku.
do li czby posiadahych sił zbr«?jnych,
P e l' p i g n a n (ATE). Wskutek po_
gen. Miaja posiada znaczną przewagę nownego zawładnięcia wyżyną. Pena
nad wOj!'1kami narodowymi.
do Lemona przez wojska gen. Davila,
Przybycie posiłków uważają. za lrtóry objął dowództwo po śmierci gen.
wstęp do wielkiej ofensywy przeciw- Moli, pow stalIcy zajęli , wieś Lemona.
ko pozrcjom rządowym, mającej wyZdobycie tej wsi nastąpiło po intenwrzeć decydujący wpływ na wynik
sywnym bombardowaniu przez eskawojny. Zdaniem neutralnych obserwa- e1rę złożoną z 60 samolotów, które
torów, gen. Franco zmuszony będzie zrzucili' setki ciężkich pocisków na
przeprowadzić operacje zakrojone na stanOWiska Basków. Pod ich gradem
·wielką. skalę, ażeby móc wycofać pew- zmuszeni byli w końcu ustą.pić. Dzięną ilość żołnierzy z frontu w lipcu, ki wspomnianym sukcesom wojska
celem użycia ich do robót w polu, gdyż powstańcze znajduj~ się ponownie w
sł?jąc~ do dyspozy~ji s~ły ludno~ci cy- tym samym miejscu, \V którym były.
'.,.llneJ temu zadanm me podołają.
'w chwili śmierci gen. l\I<ili. UmocnioSame zbiory zapowiadają się śred-' ne stanowiska rozłożone ha. linii El
nio, a ponieważ z chwilą. rozpoczęcia Galio są. pod obstrzałem al'tyl~l'ii po:przed ~~ tygodn!ami wojny zapasy w~tallczeł ulokowanej na wzgórzach
zywnosclowe WOjsk narodowych zo- V lSCal'gUl. "

wi.ększej

akcji

Gen. Davila zastosował taktykę gen.
Moli, a mianowicie zarządził masowy,
nalot samolotów na stanowiska nieprzyjacielskie, uzgadniając to bombardowanie z akcją. okrążającą. piechoty.
B a j o n n a. (P AT) Biuro prasowe
rządu baskijskiego komunikuje: Ulewny deszcz, padający od dłuższego czasu, ugasił pożary wzniecane w Pinedes w okolicy Pen a Lemona podczas
bombardowania tej miejscowości przez
samoloty powstallcze.
.
M a d l' Y t. (PAT) WczoraJ w nocy
powstańcy zaatakowali pozycje wojsk
I'zę.dowych w okolicach Carabanchel,
Atak nie dał poważniejszrch rezultatów.
.
L a R o c h e II e. (PAT) W czora] zawinął do portu statek "Habal1a" z 1236
ucho?źcami z ~il?ao. Wśród uchodź
rów Jest 604 dZH~CI.
P a ryż. (Tel. wI.) Hiszpallski korespondent "United Press" donosi, że
wojska gen. Franco otrzymały posiłki
w sile 14.000 ludzi. Przybycie tych po_
siłków poprawia położenie armii narodowej. Przybycie posiłków uważa
ne jest jako wstęp do wielkiej ofensy~
w~. wojsk narodowych przeciwko armu rzę,dowe,j..
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Z ż)?cia "Pracy Polskiej"
podawać bę·
7. życia Z. Z.
Śląskiego. zdjęcia wie)usku(p['zniać można w

. .Od dzisiejszego numeru
dZIemy cal" szereg zdjęć
"Pracy .Po.l~kie.i'·. z Okręg-u
Za!nÓlVlpma na podawane
koscl

GXg cm

ekspozyturze

.,Orędownika"

w Chorzowie

Pies z granatem w pysku
pędził w stronę

Gt-anat 'fe pewnej c/udU ekspToclowal, ~abijaj({c 'n a
ście tyl1w biedne ~wierzę
S i e d l c e. (PAT) Jeden z oddziałów wojskowych w okolicach Siedlec
prowadził ćwiczenia w rzucaniu granatami t'~cznymi. \\Ttem jakiś pies
znajdujący się w pobliżu placu ćwi
c;~ell, popędził w stronę wyrzuconego
wziąwszy go do pyska,
czą,ł aportować w stronę żołnierzy.

granatu i

Zeszłoroczny kUl's czlonków Z. Z.. ,Pracy
Polskiej" z powiatu świętochłowickiego
pod kierownictwem p. inż. Mianowskiego
i p. inż. l~unlzego. Stoją od lewej: Szweda (Świętochłowice). Nalepa (Orzegów),
Ziólkowski (Hajduki); sil'clzą od lewej:
Szatoń (Chorzów 1). inż. I\untze, inż. "Iianowski, Hl'abka (Nowy Dytom), Ziółkowski (Hajduki).

żołnierzy

Ołwar[ie
Jł'ystctwa

zaWi-

s.~c~ę

d"ąc to i zdając sobie sprawę z niebezpiecze11stwa, żołnierze zaczQli odpędzać
psa i rzucać w niego kamieniami. W
lell sposób utrzymali psa w odległości
kilkunastu nieh'ów przed szeregiem.
Naraz granat wybuchł, rozrywając psa
na strzępy. Nikt z żołnierzy nie odniósł szwanku.

wystaWY w Liskowie

nP"'aca i Kultu'I·a łVsi" na uroc~ystości

Ł ó
skę ze

d Ź, 8. 6. W znan~j na calą Polwzo!'owej gospodal'k i wsi Liskowie w powiecie kaliskim odbyło się
wczoraj uroczyste otwarcie wystawy
pn nazwą "Praca i Kultura Wsi".
Na uroczystość przybyli premier
gen. Skladkowski, ministrowie Poniat'.wski i Kościallcow!3ki oraz wojewodowie warszawski i łódzki. Uroczrste
przemówienie powitalne oraz okolicznościowc wygłosił starosta kaliski Ostasze\\·ski. po cZ~'m przemawiał ks. pl'ałat Bliziliski, faktyczny włodarz wzorowo zagospodaro,,,anej wsi, Liskowa.

Najwy~si

gościach

przemówienie

wywarła

\V tym samym numerze "Warsz.
Dziennika Nar." znajdujemy następu
jącą. informację:

"W ciągu soboty i niedzieli przeprowadzono liczne rewizje i aresztowania wśród
narodowców w 'Varszawie. Aresztowano
ogółem przeszto 40 osób."

Przed ciekawym procesem
Prasa żydowska donosi, że na posiedzeniu gminy żydowskiej w Brześciu n. Bugiem po tano,.iono wnieść
skargę do sądu przeciw "Warsz. Dz.
Narod.", a to w związku z artykułem,
w kiórym stwierdzono, że Żydzi w
Brześciu w r. 1(l;20 sil'zelali do wojska
polskiego.
B.I'lb~r to jeclrl1 z ciekawszych procesów ostatniej dob~' . Wyjaśniłoby się
na nim wiele spraw, dot~' chczas okrywanych, nieslety, wstydliwym milczeniem.

naj nowocześniej
przemiałowej

urządzony

o zdolnobci

700 do 750 mtr. pszenicy

żyta na dobę. olbrzymie magazyny
w pobliżu dużego miasta wojewódzkiego
Oferty nadsyłać do Polskiej Agencji
Publicystycznej, Łódź, Piotrkowska lOG
sub "dogodne warunki".
n 404028

i

Tak

Ochrona nazwiska

imponujące wraże

Uczestnicy pierwszej Rady Okręgowej Zjednoczenia Zawodowego "Praca Polska"
w I{rakowie. W pierwszym rzędzie sekretarz generalny "Pracy Polskiej" z Warszawy p. Bąkowski (x) i prezes okręgowy "Pracy Polskiej" w Krakowie p. Fr. Je·
lenkiewicz (xx).

Bielańskiej."

G d a 11 s k. (ATE) .. Na jednym 7; je.
zior mazurskich kojo Olszt~' na wyda·
l'zył siQ
nienotowany wypadek przesunięcia się o kilkaset metrów wysepki, porośniętej olszyną., w czasie burzy.,
Ludność okoliczna zamierza przy po.
mocy zaprzęgów przeciągną ć wysepkę
na jej dawne miejsce.

To

cie.

inni

,,\Varszawski Dziennik Narodowy"
donosi:
"W'czorajszy numer "Warszawskiego
Dziennika Narodowego" uległ konfiskacie za artykuł, opisujący oficjalny obchód 20-lecia powstania armH polskiej we
Francji i za wzmiankę o zajścia na ul.

wyspa

wyglosił

s i e r a d z. (PAT) Na sesji wyjazdowe.i kaliskiego Sądu Okl'(~gowego
rozpatl'ywana była sprawa Michała
Salaty, Igllacego Bogu -a i Leona \"0łosz.niskiego,
oskarżon.,' ch o dz iałal
ność komuni-tyczną.
Sąd po rozpatrz.eniu spl'awy wydał w~Tok :kazu.ią
cy Bogusa i \Yoloszyńskiego na t lata
wiQzienia i pozbawienie )l'aw na okres
10 lat, a Salat~ na rok więzienia i pozbawienie praw na 10 lat.

Aresztowania narodowców
wWarszawie

Wędrowna

War s z a w a. (Tel. wł.) \Vydział
pre- handlowy Sądu Okrcgowego ogłosił
mier gen. Składkowski, który pod- "'yrok, mocą którego zakazał firmie
niosłszy WZOl'ową gospodarkę wsi, wykinomatograficznej
Tobis-Klangfilm
I'l!Zil uznanie rządu oraz głowy Pań używać nazwy firmowej. Stało się to
stwa za WZOl'owe zagospodarowanie na skutek skargi mieszkal'1ca Lwowa
"'si i zakomunikował. że szereg osób Tobisa, który domagał się na mocy uze wsi Lisków z ks. pl'alatem Blizil1- stawy o ochronie nazwisk zakazu poslrim na czele za wybitną pracę na polu sługiwania się firmie tą. nazwą.. (w)
podnoszenia kultury wsi polskiej zos(nło przedstawionych do odznaczenia.
Po oficjalnych uroczystościach naNa uboczu
stąpiło zwiedzenie wystawy, która na

Następni-e

Skazanie wywrotowców

piszą

Toruli (Tel. wł.) W Chełmnie
obchodzono uroczyście stulec ie istnienia miejscowego gimnazjum męskiego.
Gimnazjum, założone w 1837 r., posiada duże zasługi w dziedzinie szerzenia
ideałów narodowyC'h.

dostojnicy

Grupa or!:!;aniza (0rów wipcu Z. Z. "Praca
Polsl,a" w Piekarach Śląskich. Od lewej:
Kulig, inż. Kuntze, Franiel (mąż zaufania
Okręgu Śl.),
Hazer, Baycr (prclegent),
Kowol i Cuglcwsl,;i (z oddziału Górników
Piekary Śl. I.).

Co

1OD-lecie gimnazjum
w Chełmnie

już

prowokacja!

\V jednym z oslatnich numerów
krakowskiego syjonistycznego "Nowego Dziennika" pisze p. Apolinary Hartglas na temat zajść w Brześciu. M. i.
pisze też: "Przez 16 godzin tłum dokonywał zbiorowego samosli!du na ludIlości żydo","skie.i czyniąc .ią odpowiedzialną za przestQpstwo, czy też za akt
przekroczenia samoobrolly (tę rzecz
wyjaśni jeszcze sli!d
pal1stwowy) ze
strony jednostki."
Widzimy lu nową próbQ taktyki ży
dowskie.i, ale i równocze'1) i e ich bezczelnąści i prowokacji. Początkowo (jak
zawsze w podobnYCh wypadkach) uci.yniono z Żyda, który zamordował
polskiego policjanta, człowieka umyslO\'\io chorego (tak było też i z zabó.icą.
śp. wachmistrza Bujaka w Millsku Mazowieckim.
Obecnie widzimy
prowokacyjną.
próbę prz-erzucenia <ldpowiedzialności
za zabó.istwo zabitego. Ze słów o przel;:roczeniu samoobrony. którą żydowski
publicysta wymienia jako j~dną z
ewentualności, może b~-ć tylko jeden
,,,niosek: śp. posterunkowy Kędziora
napadł na żydowskiego rzeźnika, a ten
zabija.ią.c go, tylko "przekroczył akt
samoobrony".
Słowa p. Hartglasa to więcej I;liż
bezczelność. To pl'owokacja.

Jeruszalajim szel mala

przepowiedział

Izajasz... - Na żydOWSką komendę - Co potraktowano wyczerpująco? - żydostwo zgubi własna głupota
.
.

Ł ó d ź, 8 czerwca
Gdy \~ roku 70 po .Narodzeniu Chry-(
stusa WOjska rzymskIe W odwet za wymordowanie przez zelotów legii rzymskiej szturmowały do murów J erozolimy, przywódca faryzeuszów Jochanan ben Zakchai wybłagał u Tytusa
zezwolenie na zalożenie w Jabne wyż~7.ej sr.koly rabinackiej.
Tam dokolIc~<>no spisywanie talmudu i stamtad
tf\jny Se-nhedl'yn zaer.!!J 1'r.ą.dzić już 11ie
lylko palestYl'lskimi Zydami, ale też i
pozosialymi gminami, rozrzuconego po
całym ówczesnym śwjeci~ żydostwa.
Tak rozpoczęła się budowa "J eruszalajim szel mala" "- nowej Jerozolimy
w Golusie.
Był to krok do realizacji jednej z
przepowiedni proroka Izajasza:
" ... 1 zabiorą. ieh narody i wprowadzą. ich do swoich miejsc r.amieszkania i posiędzie ich IZl'a~l na ziemi
Pańskiej
jako sługi i służebnice:
i będą wzięci do niewoli ci, którzy
ich zabrali do nie'"oli i będą podlegać im ci, którzy nad nimi panowali..." (Izajasz XIV 2.)
Myśmy Żydów do niewoli nie zabierali. Sami się do nas spelr.1i z całego
niemal świat.a. Płynęli tu wy!nańcy
z Hiszpanii i Niemiec, z Czech i Portugalii. Ze wschodu przekraczała coraz
to nowa horda zżyc1zinlych Cllazaró\\',

a ostatnio nadmiar żydostwa z bolszeRosji też zosta.ł ~kwap1i.wi~ obdaxzony przez "sanacJę' polsklml paszportami ...
Choć więc Polska Żydów gwałtem
do siebie nie sprowadzała, jednak dożyliśmy
czasów, że slo\\ a proroka
sprawdzają się co do joty...
Oto w ub. tygodniu obradowali delegaci fabryczni klasowego związku
włóknial'zy, a pnt>bit.>-g o!)I'ad hył na-

nym wypadku warszawski "Łodzianin"
o nowych warunkach płac i pracy mowy w ogóle nie było, czego włókniarze
b ędą się domagali, nie powiedziano:
"J cdnocz~śnie postanowiono, że
nowe żądania ustalone zostaną. w
dniach najbliższych, po czym prze-

wicki~.i

słane będą przemysłowcom."

slęvują('y:

,,~a ostatnim zebraniu delegatów
fabrycznych klasowego związku w1ókienniczego oprócz uchwał, akceptu-

. jących podj~ią akcję ekonomiczną,
powzięt~ zostały dwie rezolucje polityczne: w sprawie ' zajść brzeskich
i w Rprawie bombardowania Almt>rii.
W obu tych sprawach delegaci fabryczni zajęli stanowisko po wysluchaniu wyczerpujących referatów b.
posła Szczerkowskiego, p. \Yalczaka
i innych."
Więc 6
wypowiedzianej umowie
l!ikt obszernego referatu nie wygłaszał,
zebrani ograniczYli się do uchwalenia
pełnomocnictw, natomiast o zrujnowaniu zakładów żydowskiej burżuazji -tv
Brześciu musieli fapryczni
delegaci
wysłUChać długiego referatu. To samo
ni" temat hombard<lwania Almerii...
Jak pbzc nnjwiarygorlllirjszy w da

I

Nie7.wykle Charakterystyczny wypadek!
Jak się okazuje, delegaci fabryczni
nic nie mają do gada n ia w sprawie now~j umowy, oni tylko akceptUją. na
rozkaz, a 110we warunici pracy i wyragrodzenia będą usialali "bonzowie"!
Nie sami robotniCY, ale urzQdllicy z
partyjnej kancelarii mają zadecydować
Q tym., ile będzie robotnik zarabiał i w
jakirh warunkach będr.ie pracował. Co
więcej, mimo iż 1.1mowę już wypowiedziano, lo warunków nowej "bonzowie" ni e mieli jeszcze czasu ułożyć!
Oni mieli większe kłopoty i pilniejsze
SPTawy. \V Brześciu polski proletariat
poturbował
żydowskich lichwiarzy,
kupców i kamienicznikó,y! Hitler ka-'
zał zbombardować Almerię ...
Lewica zawsze nam zarzuca, że sta.l'::lmy się wysuwaniem kwestii żydow
skiej odwrócić uwag,ę mas robotniczych
od walki z przemysłowcami. To był
siary i "taly chwyt "bonzów" i "politl uków" kla:;;owych związków tudzicż

tl
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KAPITALISTA
7. 20 ,OW - zł chrześcijanin, poszukIwany do nowoeze::inle urządzonego mły
na, z udzIałem w zyskach I w pracy,
z jednoczesnym ob]t;clem kierowniczego
stanowiska z pensJą okolo 800.- zl mle·
Slęczllle.
Ufel ty nadsyJać do Polskiej
AgenCji PubJicystyc7.nej. Łódź, PIOtrkowska 106 sub "kapitalista". n 44029

zgłosił wniosek, wedle którego rektor
odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo
studiujują.cej młodzieży i czuwa nad
porzS!dkiem na terenie uczelni przy.pomocy specjalnej straży szkolnej, a
"'dybv ona nie wystarczała, może we z~ać 'pomocy organów bezpieczellstwa.
Wniosek odrzucoho.
Art.. 29 ustawy dotyczy docentów w
szkołach artystrcznych. Tytuł docenta i prawo nauczania mogą. być wydane w tnh szkołach na podstawie
wniosków 'lwmisji kwalifikacyjnej, powolanej przez radc. wychowawczą.

I

DłuższQ, dysk~sje. wywołał art. 40 o
opłat~ch a.kademl~klch, ~os. E c ker t
zgłos~1 \~ł1l~sek, azeby me ~suwać zastrzezenuI:, z~ ~pl~ty są. zal;z~e o<rst:anu z~mozno~cl .1 zdolno::scl uczma.
Przecnvstawlł SIę tem"?- poseł B.oł S! d ź, który domagał SIO po~ostawle
nia dotychcz~,sow~ch pl:zePIsó\v Uchwalono posredl1l
wn.lOsek po~l.a
H o, f f m a r, a ~rprowad.zaJ~?Y n:oz11wosć stosowanIa od1;'>0wledmch ul., dla
studentów nie7.amozl1\~ch a ~~Olllych.
Obrady przeciągnęły SIę do pozneJ nocy. (w)

"żyd-komu'·.

Jednak \V praktyce okasiQ, że to nie my zawracamy masom robotniczym glo\\'ę zajściami ży
dowskimi, ale wlaśllle panowie "towarzysze". To Ilie my staramy się otumardć masy malo je obchodzącymi sprawami, ale panowie "towarzysze" w decydującym momencie wall,i o poprawę
bytu mas pracujących każą delegatom
fubl'yczłl~'m uch",alać rezolucje \V 0bl'onie żydowskiej burżuazji! Wiadomo przecie, że po wypadkach \V Brześciu żydowska finansjera i żydowscy
fabrykanci w Łodzi włosy sobie z glów
\.\·ydzieraJi, bo pono zostali zrujnowani
hurtowj odbiorcy IÓllzkiego przemysłu.
I(onowie i Eitingollowie skwapliwie
ucbwalili morat{)l'ium dla brzeskich
handlarzy, a delegaci fabryczni potę
piają niemlliej sk\"apliwie sprawców
tych zajść! Slawem ręka rekę myje...
Od czego są delegaci fabl'yczni - od
obrony interesów mas robotniczych,
czy też od obrony Almerii i żydostwa
zało

w

Brześciu?
Cz~r nazajutr-::

po powrOCie z owego
zebl'ania mogli delegaci swym towal'z.ySZOl11 od warsztatów powiedzieć,
jaka b~dzie I,owa umowa? - Nie! Oni
musieli ucl.\\'alać protesty i rezolucje
w obronie hiszpal1skiej I'ewolucji! A co
do warunków nowej umowy ... zobaczy
się ... To przecie nic pilnego ...
Od razu podnieśliśmy zarzut, że
klasowe związki tylko d la pucu wypo"iadział)' umow~, t~'lko po to, aby znoWu zn~cić do siebie masy robotnicze,
że walka o nową urno\\'<:, jest pozorem,
a chodzi tu o obronę zagrożonego ży
dostwa i pol itykę w duchu l{omintHHU, rozsll'zptiwującego teraz hiszpailskich robotników na ulicach Walencji
i Barcelony!
"Łodzianin" dziko .się szarpnął; na
~ ·~arzuty n,ie odpowiedział ani jednym
1'"eczowym argumentem. Teraz przebieg konferencji w spl'awie nowej umowy w calej rozciągłości pot"'ierdzil nasze podeJl'zenia. Okazało się. że "bonzewie" i "politruki" mieli na wszystko
czas, tylko nie na prz~rgoto\\'anie warunków nowej umowy!
A delegaCi fabryczni ani jednym
słowem przeciwko tym wyraźnym kantom nie zaprotestowali. Uchwalili, co
im było przez "bonzów" nakazane i pos:di spać. radzi, że zaprotestowali w
obronie brzeskich hurtowników i łódz
kich fabr~'kantów, ich wierzycieli.
A co będzie z nową umową? - Zobaczy się, jalwś to będzie ...
" ... i posiędzie ich Izrael na ziemi
Pańskiej jako slugi i służebnice ... "
ha.

Ustawa akademicka
w komisji
'" a r s z a w a. (Tel. wł.) Na posiedzeniu sejmowej komisji oświatowej
debatowano nad projektem ustawy o
szkołach akademickich.
Artykuł 6 ustawy
odnosi się do
wnoszenia skarg przez wladze wyż
szych uczelni do Najwyższego Trybunalu Administracrjnego .. Ustawa \\ymaga nie t~'lko zg'odv na to senatu
akademickiego, ale i zgody ministra.
Poseł T a r n o w s k i proponował, by
.skreślić ustęp o zgodzie ministra, ale
wniosek ten został odrzucony.
Do art. 3 ustawy określajl;lcego czas
trwania kadencji rektora., wniesiona
została poprawka rz~dowa, ażeb~r ją
skrócić z trzech lat do dwóch.
Proponowano, ażeby sprawę to pozostawić poszr.zególn~'m uczelniom, ale wobec sprzeciwu ministra. wniosek taki
wycofano.
Obszernie debatowano nad art. 11
o uprawnieniach rektora w zakresi~
utrzymania spokoju i warunków bezpiect.eilstwa na terenie uniwersytetu.
Główną myślą przewodnią, ustawy była kwestia spacyfikowania stosunków
na wvższvch uczelniach i doprowadzenia tam' do norm.n.lnego toku pracy.
Debatowano, czy należy 7.3.0stl'zyć rygory. oprzeć uprawnienia rektora na
straży porządkowej i odwoływaniu się
do policji, czy też s~ukać metod wychowawczych.
Poseł R u b i n s t e i n

Z naszego stanowiska

•

Wodgwood i polscv Zvdzi

Ł ód ź, 4 czerwca
wła!'l1\r rac:hunek, lecz na korzyść
Ilel<roć podnosi się kwestię, że Ży- Feldberga, który go po prostu namódzi :;~'stematycznie demoralizu.ią cl1rze- wił clo popełnienia przestępstwa, a
ści}allskie spoleczeilstwa i że wpływ później nie płacił mu nawet obiecanej
żYdostwa ipst bezwzględnie szkodliwy
"prowizji"! ...
a'ż do kOI~pletneg'o rozldadu rodzi.Jednocześnie na wokandzie s~du ,
mych społcczellslw \yłęcznie, Żydzi z znalazła się sprawa ŻYdÓW-oszustó,\Y,!
tupetem twiel'dz:)., że jest odwrotnie
w~'łuclzaj::tcych datki i składki .od ro~Upierają s;ę, że są. narodem starym, , nych firm pod po~orem subsydlOWa11la
o \\"'sokirn poziomie e1.yki, a ich reli- " szeregu instrtucj.'] o chal.'akterze sI?oJ
k
h
a
gia ma b"ć rzekomo niezw~'kle mo- łecznym. Na łaWie os arzon~'c zas~ rai na. Gd~' zaś podnosi "ię demol'ali- ello siedmiu Żr~ó~v: ~zefle:, Goldste~n.
zuj~cy wpl~'w talmudu na żydowskie Wa.inberg, I{urlanskl, H~.1m~n, MI?społeczeństwo w pierwszym rzędzie, downik i \Yajman, oskarzem o to, ze
a za pośrecinictwem żydostwa i na te namawiali dzieci ze szkoł~ powszec,hnarody, które zmuszone są. z Żydami ne.i, ab~' udawali siO do oflarodawcow
się st)'kać, obrol1cy żydostwa odpowia- i od nich zabierali obie~ane składki!
dają. że talmud ... no tak, owszem, a- Siedmiu Żydów demorahz?wał? ,całą
le. .. to sa raczej przepisy, maj~ce gromadQ dzieci! Bo cz~rm SIę Za]mle ta
znaC:7.enie h fstOI'yczne, że obecnie ma- młodzież po pr7.e.iściu tnkiej "szkoły"?
s~r żydowskie już się tymi zaleceniami Ocz~-wiście, czym skorupka za młodu
nie kieru j::t.. .
.
nasiąknie:. ;. . r'
A oto jaskrawe fakty b'lko z ledA kto, Jesh me Zyd Bl:lruch Henoch
nego dnia i. z .jednego ~!asta z~r.om~- b~'ł inicJatorem jtłośnej aferr ~ p~rwadzone. ,Jak JUZ podawahsmy. w fIrmie mem Budzynel'a? On plano" ał ~ na-,
Buhle zostały popełnione nadużycia mówił chr7.eścijan, którzy teraz sled,ą
na kolosalną. sumę około miliona zlo- w \\'ięzieniu!
..,
tych. Była to w gruncie rzeczy pospoA w a~erz.e Pan:l.e\\'l~zOweJ, kto:a
lita kradzież. I{radł sta!')', zaufany tE'raz zna.HluJe S\\'OJ ~pllog "'. sądzJe,
pracownik. !{ozak, ale cZ~'nił to nie na kto zasiada na łaWIC oskarzonych ?

SPD T

Na ulicach Krakowa pojawiły się dawno
nic widziane stroje. Młody szlachcic i
urodziwa mie~zczlm w towarzystwie dworzan zachęcali publiczność do odwiedzenia starych murów Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie barwne ~ wesoł~ <?brzędy z życia żaków przypommały mmlOne wieki.
Hidna Fleischerowa, Izydor Fleischer,
Estera Ferberowa. Josek Hochman, Józef Hollaender, Szmul Schaeftler, Aron
Schneid, Laib Ischler i Jedyna chrześcijanka Maria Łapil1ska!
,V procesach komunistycznych z reguły głównymi oskarżonymi, kierownikami i inicjatorami sa, ~ami Żydzi;
Polacy stano\viQ, Ofiary żydo~skiej demoralizacii! ...
Ostatnio zaś cala żydowska prasa
w Łodzi z osławi.oną "Republiką."
i. komunizująr.~Tm "Głosem Porannym"
na czele zamieściła pod wielkimi t ytulami wiadomość o debacie wangielski.m parlamencie na temat antysemityzmu w Polsce. Dla przykładu cytujemy ciekawsze wyj<!tki:

siwo klasy A o]{l'ę~u lódzkiego dzieli od
zakuI1czenia tylko jedno spotkanie.
Zarówno II czoła tabeli, Juk i przy końcu, dotycbczas nie wiadomo, jaki będzie rezul"Poset Labour Part.,·, płk 'V e dtat. Zarówno Fllion·Turin,~, jak i L. T. S.
g w o· o d, zainterpelo\\'ał dziś w IzG. oruz S. K S. mają papi.erowe szanse
bie Grnhl ministra TIdena, czy znałw
Ubiegłej niedzieli odbyły się na hoL-k')
zdobycia t tulu mistrza. ~ajwięcei uamu są fakt:.', świadczq.ce o wzrastaspOI·towym w Wodzislawiu propagando- nych posiadają jednak fioletowi, którym
jącym prześladowaniu Żydów w Pol".(' zawody konne zorganizowane pl'zr.z do zdobycia tytułu pC'trzeba tylko jednego
J~oło Przyjaciół Konia w Zorach.
Zawo- punktu 'Valczą oni z Sokołem i to na
sce oraz czy rzęd blTtrjski użyje
dy staly na niczwykłe wysokim poziomic własnym boi'lku i PO\\ inni wygrać. Świet
swego wpływu, aby prześladowania
i wypadly pod względem organizaCYJnym ny start zaprezentowali strzelcy. ktÓl'ZY
te powstrzymać, aby przeciwdzjałać
bal'uzo dobrze. ,V zawodach wZlęly u- w CI kolejce rozqrywek nie przegra li ani
inspiracji obcych ideologij na wzrost
dział następujące kluby jeździeckie: :;Ią
jednego spotkania.. :\awet w razie zwyantysemityzmu w Polsce.
ski Klub Jazdy Konnej - Katowice, Lwo\v. cięstwa o tatlliego spotkania nie będą mo:,l\1inister Eden Odpowiedział, co
ski Klub .Jeździecki oraz wojskowe Iduby gli zdo!)yć mIstrzostwa. gdyż dzieli icb od
jrździeckie
z Bielsl,a, Zorów i Bęqzina. Uninn-Turingu gorszy stosunek bramek.
nastepu.ie:
Ogółem startowało 34 jeźdzców na 35 koCo do Ł. T. S. G. tn drużyna ta tylko w
,,- Uwaga moja zwrócona została
nlach.
tym razie mogłaby jeszcze mieć coś do pow ostatnich miesią.cach na sprawoWyniki w poszczególnych konkuren- wiedzenia, gdyby spotl;:anie swoje z W. Kzdania o w~'stę.pieniach przeciwży
cjach b:dy ntlstQpujące;
S-cm roztl'zygnęla na swoją korzy::ić. przy
Bieg po!loficergki: 1. kpr . .Jeziorski z jednoczesnym odda.mu c1wucb punktów
do\\'skich w Polsce i na zarządzenia,
K. .1. z Żor na "Biboszu", 2. ognio- Union-Turingu na korzyść pabianickiego
podjęte przez władze,
ab" tego romistrz Andrz"jczal, z \V. K. .J. Będzin na Sokoła. Ale to jest nieprawdopodobne i
dzaju incydenty po\,"strzymać. Nie
"Oazic", 3. plut. Bzdęga z W. K. J. - Bę· najpewniej w roku bici. w rozgrywkach
mam tadnycb podstaw do przypudzin na .,Apozie". Bie~ oficerski gr. A: międzyokręgo\\'rch o wercie do ligi, Łódź
szczenia, że zajścia te spowodowane
1. pOl'. Marpl, (WIO - Będzin) na "Tur- będzie reprezentowana przez zespół Union
l;:usie", 2. por. Żmudzki (WIO - Będzin) Turingu.
są przez obce wpływy.
na .,Zagollczyku", 3. ppor. Pilk ikiewicz
'ie mniei ciekawa jest sytuacja u do"Poseł 'Yedgwood zap~'tal dodat(WIU - Bielski) na "Atyli". 4. por. Koper lu tabeli, gdzie znajdują się zespoły L. K
kowo
min. Edena, czy hn·t~'jski mi~
(WIU - Żory) na "Oougu", 5. ppor. Za- S. Ib . i Burzy, któI'e legitymują si~ jednani ster spraw zagranicznych uż~'je
charzewsld (WK.J - Bielsko). W grupie kową ilością. punktów, W tym wypadku
wplywów rzS!clu br~'tyjskiego dla
B. pierwsze miejsce zajął równieź por. szanse Burz.\? są o Wiele korzystniejsze,
przeciwstawienia się tym wzrastają
Marek (WI\J - Będzin) na "Turkusie", gdyż ma.i~c lepszy stosunek bramek, mo2. mjr. Krautwald (WIO - Żory) na "Za- że Się utrzymać w klasie A, podczas gdy
cym prześladowaniom." (.Podkreślo 4
pale") i 3. ppor. Plawski (WIO - Żory na rczerwa ligo" ców, musiała by się poże
nia ż\'Clo\\'sko-komunizuji,'cego "Glo,,\Viście".
~nać z tą. klasą.
Kie zmni.ejsza to jednak
su Porannego" - przrp. red. "Orę
możliwo'
ci,
że
L
K
S.
wygrywając
s\\'o·
W dniu święta pułkowego kaliskiego
downika").
je ostatnie spotkani(!. przy równoczesnej
pułku artylerii lekkiej odbyły się na placu w l\Iajkowie zawody konne zorganizo- porażce Burz?, zdołała się ulrzymać w
Prócz 'Yedp;woocla zabierali głos
wane przez klub .ieździecld pułku. Na za· klasie A, - wtcdy spada do klasy B bezwody te tłumnie przybyło miejscowo spo- apelac~'jnie pabianicka Burza. Tak więc, inni Żydzi i ",sz~rscy wielkim gło1'\em
sytuację w łódzkicj klasie A definitywnie
ieczeństwo, okazując wielkie zainteresodomagali się interwencji! ... A co obwanie tym pięknym sportem. Biegi po- rozjaśl11 przyszła nicdziela, w którą spot- chodzi 1\ nglio nasz stosunek do Ży
przedziła prczcntacja
zawodników ofi.::e- kają się nast ępujące drużyny: Boisko JJ.
rów i podoficerów, po czym odbył się jako IC S. o godz. 11 - Ł. re S. Ib - S. re S., na dów?! C'lY my intel'\\'Cnio\\'aliśmy, gdy
pierwszy l,;onkurs podoficerski. 'V kon- tym samym boisku o 17.30 Ł. T. S. G. gra Anglicy os1atnio obrzucili w Indiach
kursie pierwsze miejsce zdobył ogn. Szym- z W. I\. S-cm; na boisku Union-Turingu cale miasta i wsie bombami samolotoczak na Ouxie, 2 ogn. Budnik na Tajfunie, o godz. 1t - gospodarze grają z pabianic- wymi .,. za niepłacenio podatl,ó\\'?
3 plut. Zbanyszok na Bazalcie i 4 kapral kim Sokołem, na boisku \Vic\zewa o godz.
Ale polslde żnllal<i tłustym dru11 Widzew - Wima.
Szubert na Donaldzie.
kiem wYl'liguj::t o toj parlamentarnej
\V lekkim konkur>lie oficerskim zwyTabela po niedzielnYCh rozgrywkach debacie, widocznie r.apomina.iąc, że 0ciężyl
w grupie A por. Dubniewicz na
statecznie są jeszcze pol3kimi ob)'\\'aTango. W grupil' drugiej - konie silnie1- przedstawia się następująco:
gier pkt. stos. br.
8?e, 1 miejsce zdohył por. Dubiniewicz na
l) {Jnion Turing
17
2~
34:20
Daru, 2 miejsre por. Harl\\'an na 'Vanda2) S. K R.
17
2l
37:~5
lu.
Dr. med. H. ZIOMKOWSKI
3) L. T. R. G.
17
20
43:19
Konkurs oficf'rRkl cip'~ki: 1 kpt. lt'k.
18
4) P. T. C.
20
32:23
wet. '''urnieki na Tl'i!'llnnie, 2 kpt. Kowaspeci, eborelb skór. wener. i moczoołciowv<,h
fi) W. K S.
kowski na Aiuzie, 3 por. Hauwan Ila DabHl
17
33:24
Łódź, 6 Sierpnia 2,
tel. 118-3
fi) Sokół
17
16
26:26
Przyimujo 9-12 i 3-9 w niedzielę: 9-12
ci.
17
Po kazdym konlwrsi(' najlepsi zawod7) Widzew
Hl
2i::l2
n 42 312
17
15
19:24
nicy otrzymali z rąk gen. bryg. w stanic
8~ Wima
9 Burza
17
11
27:33
spocz. Plisowskiego nagrody i wstęgi ho17
11
20:44
10 Ł. K. S. Ib
norowe.
Zawody zakończone zostały pokazoRumunia
w
Lodzi.
W
tych
dniach telami i że z tego tytułu nie mają prawym ćwiczeniem a następnie defiladą w wladze pilkarskie w Łodzi otrzymały
galopie. Gromkie oklaski były najlepszą wiadomość z P. Z. P. N., i:& federacja pił wa cieszyć się, że obce pMlstwO ma,
apetyt wtrQ,cać się w wewnętrzne spra.nagl'oclą dla \Vykonn.wców )dórzy pokL\zali publiczności nn.pl'=lwdę karkołomno karska w Rumunii, ostatecimie zgod1.Ha wy Pol ki.
!'liG pl'zy~łnć swą jl'fl('n[\~lkp' narodowa, \l:\
ćwiczenia.
Lepiej by zrobiła. karbowana pral.uwndy )JiJJmri'l,ie z Pol>lkn, do Łod?i. Tak
sa, gdyby zastanowila się, dlaczego
więc walkowana spl'awa, rozegrania mię·
Piłka nożna
niemal w każdym przestępstwie, pod7.ypailstwbw~gb i'hMzu piłkarSkiego POlKto będzie mistrzem klasy A? Tego- ska - Rumunia w Łodzi, została defini· p Inionnl1 przez Polaków, ini jatoraroczne rozgrywki pil karskie o mistrto- tywnic zalalwiona
mi są żydowscy demoraI izatorz) !

Hippika

,,'o

Nurek z Gdyni

wyławia

trupa ...

Lekko'lłtyślna bł·atCUra ~({kOJ'ic~yla s-ię tragic~nie

K a t o w i c e. (PAT) Z Bielska doniedzieli 30-letni Józef
Gunia, agent handlowy z "Vapiennicy
pod bielskim, w stanie nietrzeźwym,
skoczył z zapory wodne.i do wielkiego
zbiornika wody z zamiarem wyką.pa- ,
nia się.
Brawura ta zakończyła się
dla niep:o tragIcznie. Gunia utonąl w
zbiorniku, . liczącym 25 m głębokości.
Ponie\vaż miasto
Bielsko zaopatruje
się w wodę z tego zbiol'11ika, a topielca nie zdołano odszukać, zan:;ą,d miasta zwrócił się telefonicznie do Gdyni
noszą.: ubiegłe.i

z prośbą, o wysłanie do Wapiennicy
nurka.
Wczoraj o godz. 17.30 wystartował
z Gdyni samolot, wiozą.cy nurka. Z powodu zapadających ciemności samolot zmuszony był wylą.dować w Poznaniu" ską.d pociągiem nocnym nurek
wyjechał na Śląsk. Dziś o godz. 9 rano nurek przrbył do Bielska, a stamtąd udał się do Wapiennicy celem rozpoczęcia poszukiwania topielca. Akcja
trwa.

Paczki z bronią zamieniane wkoś[iele
Dals~e ~e~n.a"ia oskari,;'OI11jch

U. P. dr B1'onislaw Dembiliski
otrzymał
wysokie odznaczenie papieskie,
order św. Grzegorza. Ordcr wręczył prof.
DembiIlskiemu J. E. ks. kardynał Prymas Hlond.

1C p,·ocesie ukradlskic/t
tel'rorystó'W

Profesor

"BIUcher" ,
nowy okręt niemiecki
Wczoraj odbyło
uroczyste wodowanie nowego okrę
tu niemieckiej marynarki wojennej.
Jest to ciężki krążownik, liczą,cy 10.000
tC'l1, opatrzony dotychczas znakiem "G".
W czasie uroczystości glównodowodzą
cy flotą admirał Raeder nadał krążow
nikowi nazwę "Bliicher".
K i lon i a. (PAT)

się

E

L w ó w. (PAT) W dalszym ciągu
lJrocesu przeciwko członkom O. U. N.
zezna\vały wieczorem dwie oskarżone:
Olga Bida i Maria Mycko. Pierwsza
nie przyznała się do nale:i;enia do OUN
twierdząc, że przenosiła brol'l w teczkach jedynie z przyjaźni dla umarłej
Kowalukówny. Przewodniczący wykazuje oskarżonej sprzec7.uości w jej zeznaniach, których Bida nie umie wytłumaczyć. Z pytal\ prokuratora wyf.ika, że Olga Bida jest siostrą, bojowca
skazanego na śmierć, TIomana Bidy, za
zamach na Targi '~-schodnie, którą Lo
karę zamieniono m u na dożywotnie
więzienie.

Druga o!'karżona Maria. Mycko
przyznaje się do należenia do OUN,
twierdzi jednak, że nie miała czasu
ro~winać działalności w tej organiza-

•
Groźny
W
~wdni

związku

z wypadkami ostatnich t ynie zawadzi może pewne przypom-

nienie.
Dnia 29 listopada 19HI r. komendant
Józef Pił6uds.ki plZy.iął delegację partii
O;J jonistycznej (O. Thon. 1. Grunbaum i
in.), która. mu zloż) la 'PfoleJ5t przeciwko
rO'll'uchom antyseomickim.
Miała
. I;ię
przy tym odlb.vć rozmowa następująca:
,. .T. Pil,;ud6ki: Zameldowano mi. te
"e WłoGawi e .napadli IV nocy na. pluton
J,;awaJerii Żydzi wraz z jakimiś kaca-pami. Odebrano od nich broń i karafllny
mat>zynowe ..
"L Grunbaum: Podłu,\( na.ezyoh ~Iiadomości
była
Lam utarczka pomiędzy
P. O. W. i N. D" w której Żydzi stanęli
Po 6LI'onie P. O. W.
",T. Pil.;ud6ki: GdYbym nie mial tych
wiadomo~ci od osobiście mi znanego oficera, nie wierzyłbym. ZreJ5ztą w Brzesciu
i na calej Litwie Żydzi odno.szą się wrogo do P01a-ków.
. "I. Grtinbaum: Wiemy, te Żydzi w
Brześciu i na. Litwie, na. wieść. że mogą
prze.iść pod panowanie polskie, zareagowali - u~worzeniem samoobrony pr'Led
'Pogromami".
- Pn.:6'bieg rozmowy ogłosili syjoniści w
broszurze: "il1:aLerialy w $prawie i:ydowskie.i w Połsce". Wal'6zawa 1919.
Pamiętając ją, lat\yiej się zrozumie ze'Imanie etarcf:\'O Chaskielewicza w sądzie,
że ehoć urodzony w Kalu8zynie, w
Polsce mie.szka od 13(!) lat. Przed tym
byt .. , "ru6ki".

*

W iydo\Ą",kim .. ~a.szym Przeglądzie"
ukazala się wiadomość, że Kolo Abs.ol~ entek Gimnazjum Sobolew6kiei w Łodzi,
idąc śladami pułk. Więckowdkiego, złoży
Żydów w Brześc i u 30 z?
Wiadomość ta \Ą'ydala się nam wielce
ipodejrzana. wiadomo nam bOlyiem skąd

'lo na rzecz

·ina.d. że Kolo AbsolwenLek

Gin-:nazjum
grupuje b. u' czenic~ t€,(!'o Q'imnazjum pnella.żnie Polki.
To też z\\ l'óciJ i 'my się do za rządu tego
Kola i otJ'Zymałiśmy zapewnienie. iż Kolo . jako ta.kie. żadnej sk:adki na Btr.eść
nie da\\'alo. Jest tu co-ś ",ie w porządku.
albo ,Sa.sz Przb:ląd", podając tę natatkę,
świadomie i celol\ o z e t!.l' a t. albo tei kilka
Żydówek. CZłOllkil1 te.Q'o' Kola podsz.ylo się
pod jelZo nazwt; i bez Iviedzv i zgodv zarzą
du nacluż'i'\o imienia Kola . Bez wzgl~du
jak się ta' sprawa faktrcznie pl'zeclstawia
<:hociaż bal'd7.iej prawclopoclobniej.sze jest
drulZie
przYPUli'zczenie.
.iedno
trzeba
stwierdzić. że ,1utOJ'Om tej notatki cbodzllo
oto. bv wnyołać w opinii przekonanie,. iż
nll pomoc ..biedn~·m" Żydkom
brzeskim
"'j1ie6zą również Polacy i do lep;o J~.szcze
mlodzleż. l.nana ze ';1\ ych antY6emlcklch
poglądów.
.
.
Żydom wolno zbIerać ofiary na s"'ych
,p obratymców. wolno to J'ó\\nież cz"nić p
'Pulk . drwi Y\'i~ckowskiemu. zn~nemu
'l'l'ZYJfłcielowi Ż~' dó\V i \rh zaprzysiężon~
mu obroń C". ale wara ZnJnm od o,;zuk"
""ania opinii publicznej. Znane są również
sPofob~1 ścifłg'a~lia .. dobrowolnyc}J"
ofiar
przez r,ydol\'t:.kH::h pl'Zem\'słowcow z: robotnikó\'v-Polaków. Ż~'dom nie uda 6ir.
'Zamydlić oew opinii polskie.i. ona ma ~o·
brze wyrobione p·jt:cie o o"'ym iydol1.'sklm
.. n i eszczęśc;u" w Brześciu.
Tomczl'ńskiei-Sobolel\"'kiei

wybuch wulkanu

Kokopo, Nowa Gwinea (P ..\T)
ReuŁet' donosi o gwałlownym wybuchu '\\-'ulkanu Rabaul. Okolo 500 osób
poniosłO
śmierć.
(N o waG w i n e a
naj\>"iększa po Grenlandii
wyspa oddzielona od Australii cieśnina Torresa
- red.)

ł W Sowietach mają dosyć
żydów
R y g a. (Tel. w1.) Z ~foskwy donoże zakol\czono tam w obwodach
moskiewskim i leningradzkim wybory
do dwóch najważniejszych organizacyj
partyjn~'ch.
"!~'bl'ani zostali zaufani
ludzie Stalina. ChaJ'akten"styczne jest,
że przy tajnym g-łosowaniu przepadły
kandydatul'Y ż~-do\Vskie. vVielu dawnych dygnital'zy poniosłO zupełną, klę

szą.,

skę.

Sprawa

eji, była w niej bowiem tylko 3 missi-%ce i została aresztowana.
Z pytal\ przewodniczącego i prokuratora wynika, że obie oskarżone kontaktowaly się i P<ldawały sohie paczki
z bronią w kościołach św. Marii Magdaleny i św. Elżbiety P<ldczas nabo-

Szanujcie

się,

Polki!

w

jednym z powiatowych nuast,
które niebawem wejdą, w skład województwa Poznal\skiego, młodzież miejscowego gimnazjum czyni przygotowania do wystawienia na scenie sztuki
o motywach ludowych, w trakcie której ma być odtallczony ,~krako~iak"_
Kilka młodYCh uczenniC, maJą.cych
odtworzyć tego "krakowiaka", uczę
szcza do szkoły tal\ca, gdzie fordanserami są Żydzi. Jeden z ty~h fordanserów, stary już, \",stręiny Zyd, zwraca
się przebiegle do naiwnych, nieszanujących się polskich dziewcząt, by na.
generalną próbę ubrały się nie w hafkwane, obcisłe, dluż'sze majteczki, bo
to wygląda po wiejsku, lecz w łatwo
ściągające się reformy, gdyż w takich ...
będą, w tańcu lepiej wyglądać.
Kiedy uczennice gimnazjum przybyły na próbę, żydowski fordanser brał
je po jednej za kurtynę i tam ... l'ipraw, d7ał, czy są ubrane według jego wskazań.

Co więcej. Żyd ten zaprosił jedną
z nich do s\>:ego mieszkania. Gdy bezwstydna młoda dziewczyna znalazła
się w pokoju Żyda, zamkną.ł drzwi na.
FIucz, schował go do kieszeni i co dalej, tego już pisać nie potrzeba..
ŻCllstW.
W tym samym mieście jedna. z paPo wznowieniu rozprawy zeznawał nien z lepszego domu opowiada., że w
kolejny oskarżony Grzego.rz Diacyszrn, niedzielę przyjeżdża. "jej" lekarz, u
który wspólnie z drugim bojowcem, którego się leczy, żyd, ma się rozumieć.
Bel'ezowskim, miał zamordować Dymi- więc będzie musiała. iść do niego. Czy
terkę. Diacyszyn zaprzecza zeznaniom
w mieście tym nie ma lekarzy Polazlożonym w śledztwie i wypiera się naków? Owszem, są.. Nie każą. oni jednak
leżenia do OUN, Na życzenie przewodswym młodym pacjentkom, chorym na
niczą cego powtarza zeznan ia złożone
nerki, kłaść się na wznak i ścią.gać
\',: śledztwie, które zgadzają,. się z ze- im ... reformy.
znaniami innyc;h oskarżonych i ze
Dlaczego nie szanujecie si~, młode
świeżo złożonymi zezllaniami Bidy i
Polk i?! Dlaczego pozwalacie bezcześcić
!\fyckówny.
wstrętnym Żydom swoje imi~?
Szanujcie się, Polki. Fakty powyz,.
sze nie są. wyss'a ne z palca, lecz najautentyczniejsze. Szkoda, że wymieHelsinki. (PAT) W podróży nione (nie z imienia, chociażby się tak
s?kolnej po Battyku przybył wczoraj należalo) w nich bezambitne dziewczydo Viipuri (Wyborga) o godz. 18 O. R. ny (mające pretensje do bon-tonu, z
P. ,,\"icher". Program pobytu okrętu lepszych domów, pensjonarki i expenpolskiego na wodach Finlandii prze- sjonarki, a jakże!) nie umiały naleźy
widuje wi7.yty w Yiipuri, Turku (Abo) cie zareagować na żydowską. bezczelność.
Ma!"ichamn.
Wiedzcie o tym, że będziemy i ma·
my prawo brzydzić się każdą. Polką.,
która się styka z Żydami.
Szanujcie się, Polki, i unikajcie za.
o m s li. (A TE). Miasto Omsk (na
Srberii) zo~tało na znacznej przestrze- "'szelką cenę żydowskich lekarzy i 't yB. J. K.
ni zalane przez WeZbl"ane wody rzeki dów w ogóle!
Irtysz. Powódź przybrala wielkie roomiary.
Warszawsl(a giełda pieniężna
D\Yi~ dzielnice miasta zostały całz dmia 8 czerwca 1937 r.
kowicie zatopione i musiano je ewaBelgia 89.15; Halandia 290. "i; LIYI1<l,1Tl 26.08;
kuować z ludności. Prz} bór wcKly trwa ł ;'Ol'.·Y
Jork !czek~ 5.281/8 ; NOWY. Jork (kabel)
.
.).28 1/:; Parrz 23.,,4: Praga 18.40; SztOlkholm
nadal.
134.50; Szwajcaria 120,75; Gdańsk 100.-; Oslo

"Wicher'" w Finlandii

Zalane miasto

.

"Orędownika"

Na marginesie

o malinowy ulipek ...

,lił1.05; Mediolan 21,85. Uep060bienie 61a,bsze.

•

Prawo nie zna "zbiorowoś[i
lydów"
I

,V a r s z a w a, 7 czerwca.
W poniedziałek, dnia 7 czerwca rb.,
Sąd Najwyższy rozpatrywał skargę kasacyjną. redaktora wydania łódzkiego
"Ol'ędownika", red. Loona Trelli, skazanego w dwu instancjach sądowych
za umieszczenie w "Orędowniku" głośnego już felietonu pt. "Malinowy ulipek pejsatego sprzedawcy", w którego
treści powiórzona była rozmO\Va "jakiejś biednie ubranej kobiety" z pewnym robociarzem na temat żydowskich
kombinacyj handlowych.

turalnych, społecznych, czy religijnych.
Pra'\lo o Stowarzyszeniach (Dz. U.
Rz. P. nr 94/32 poz. 808) rozróżnia takie
najro!::maitszego typu zwią,zki. Ponadto mogą. być inne jeszcze zrzeszenia,
oparte na przepisach sz<:zególnych, jak
np. pracownicze zwią.zki zawodowe
(Dz. P. P. P. 1919 r. nI' 15), stO\varzyszenia akadell1icki~ itp. Nie może być
przedmiotem Oichrony prawnej zbiorowość, której bytu odrębnego ustalić
prawnie nie można. Do takiej kategoIii zbiorOWOści w Państwie Polskim
należy "zbiorowość żydów". Nie staPrzedmiot sporu najlepiej oddaje nowią oni żadnego związku, ani msłyfragment skaJ-gi kasacyjnej, opracowa- tucji, nie pOSiadają żadnego znaku,
nej przez adw. Zbigniewa Stypułkow- żadnej cechy wyróżniającej, a prawnie
skiego, a dotyczący zagadnienia "na- uznanej, nie są zatem żadnem zrzeszerodu wybranego".
niem. Stą.d ta okoliczność, że ktoś naZagadnienie to w ten spoSÓb ujmuje zywa siebie Żydem, nie może dawać
skarga kasacyjna:
mu kwalifikacji do wyst~powania. w
"Sąd Apelacyjny uznał Centralne imieniu nieistnieją.cego zl'zeszenia Z~r Stowarzyszenie DrobnycllKupców Wo- dów o zniewagę Żydów tak, jak to w
jcwództwa Łódzkiego, Sekcję 'Vłaści- akcie oskal'żenia jest zawarte. Z równą.
cieli Owocarni przy Centralnym S to- bowiem słusznoścją. mógłby blondyn
''''arzyszeniu Drobnych Kupców \Voje- wystąpić w obronie blondynów, któ\vódzŁwa Łódzkiego iMajlecha Grund- rym się zarzucać będzie pewne u,iemUlana za uprawnionych oskarżycieli ne właściwości - Żyd jest też tylko
prywatny eh w sprawie niniejszej.
określeniem przymiotnikowym z punkArt. 255 k. k. przewiduje, że oskar- tu widzenia istnieją.cych w Pal1stwie
życielem prywatnym może być. nawet Polskim przepisów, a nie żadnym, .iazrzeszenie, nie majQce osobowości kimkolwiek pojęciem wyodrębniają,pra\.vnej, niemniej przeto znieważonym cvm
być musi zrzeszenie, czyli pewna zbio• "Zwią.zki i zrzeszenia, jak np. Cen,'owość, czy pewna instytucja, mająca
tl'alne Stowarzyszenie Drobnych Kupswój byt odr~bny w państwIe, jeśli nie ców, czy Właścicieli Owocarni, chcą,c
w świecie stosunków materialnych jako zrzeszenie wys.tępO\vać w obronie
(byłaby to osoba pra\..,' na), io w każ-I c,7.ci swoich członków, mUsiałyby przedym razie w dziedzinie stosunków kul- de wszystkim udowodnić swoje upraw-

nienia w charakterze oskarżycieli tym
lnianowicie, że ci, których cześć się
pomniejsza, są, członkami tych stowar;~yszeń. Sama okoliczność, że w artykulach quaestionis mówi się o Żydach,
nie może posłużyć jako dowód, że są
to członkowie obu związków, które w
myśl wyżej podanych założel\ nie mogą,
reprezentować prawnie nieokreślonego
pojęcia zrzeszenia Żydów. Ich uprawnienia sięgają jedynie do obrony ściśle
okl'eślon) ch z imienia j
nazwiska
członków swoich.
Powyższe zarzuty, dotyczą.ce nieuprawnionrch oskarżycieli prywatnych, Sąd Apelacyjny z obrazą artykułów: 68 i 360 k. k. oraz art. 253 k. k.
oddali!."
W listopadzie ub. roku Sąd Najwyższy odroczył rozpatrzenie pow~-ższej
sprawy, bowiem niewiadomo było, kto
jest właściwym oskarżycielem i kwestię ię Sąd Naj'..,yższy polecił ustalić
Sądowi Okręgowemu w Łodzi. Żydzi
bowiem, których występowało aż cztench w tej sprawie, w charakte.rze oskarżycieli, w tynl dwa stowarzyszenia
żydowskie, wbrew orzeczeniu Są.du
Najwyższego, które nakazuje wnosić
zaliczkę w sprawach prywatno-skargowych przez każdego ze skarżąeych,
chcieli, 7.wyczajem swego narodu, urządzić się "najtaniej" i zamiast czt~
rech, wnieśli tylko .iedn~ zaliczkę.
Ponieważ:; i na poniedziałkowej rozprawie w Sądzie Najwyższym wynikły
nowe niejasne k\\'estie natury formalnej, przeto Sąd rozpatrzenie skargi odroczył.
S.

~~I'ona: ~

Rewelacyjny cykl

reportaży "Orędownika"

Nad obozem jeńców Łomży ... wolno
zmrok. P.urpurowe słońce
,wolno tonęło w kłębistych chmurach,
które lawiną. nacierały na horyzont...
W obozie zapanował spokój. Wszy~
sey pokładli się spać. Tylko niemiec~
kio warty krą,żyły wkoło płotu z kol~
("zastego drutu.
Naraz z za baraku wychylU się nieśmiało jakiś ciell. Począ.! się chwiać
i sunę,ć wzdłuż budynku. Stawał, ni&ruchomiał na chwilę i znowu suną.ł. ..
Zbliżył się do płotu. Przywarł do
%iemi i począ.ł jak wąi: pełzać ... Był 1.0
Matwiejko... Rozgarną.ł kolczaste druty. Chwila denerwują.cego nieJ>(>koju.
Nic!... Tylko słychać miarowy od8łos mocno podkutych butów wartownika... Jeszcze trzy kroki, dwa, jut tylko jeden... Matwiejko znalazł się poza
obozem... Skradał się dalej... Gdy dopadł pobliskiego lasu, począ.ł biec, to
tchu w piersiach ...
Dnie spędzał zagrzebany w stogach
.siana. Nocą. jak zwierz przemycą,ł się
przez lasy ... Po kilku dniach wycień
czony dotarł do Baranowicz,
Miasto to Niemcy już opUśCili złupi
'Wszy je doszczętnie. Ludność kryła się
l!trwożona przed bolszewikami.
Matwiejko w Baranowiczach nikog()
ni~ znał ..• Wystawał skulony po bra~
mach ...
Pewnego dnia w ciemnym korytarzu
dr'żej kamienicy zauważył jakiegoś
mężczyznę...
Spod czarnej peleryny
wycią.gną.ł perukę i zaczę.ł ję. s<>bie śpie
sznie zakładać. Przyprawił S<)bie brodę i wę.sy.
Teraz dopiero spostnległ M8,twiejk~.
Stał chwilę niezdecydowany ... Wreszcie
podszedł energicznie do niego i schwy~
(.ił go za. rękę.
- Co ty tu robisz?
Matwiejk<> nie wiedział 00 odpowieza.padał

-

Zbiegłem

bRĘDOW

TIK, ef:wartel, dnia

z obozu

jeńców
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Kumer
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) l _ i a twoje .tAĆ .ic mOią rsees"";·
at*i.. jeteJi grać będf,i ~z na Loterii
Państwowej.

LOSY

POlaad, Plac

Za nimi słychać było głos a,larmo- kuŁo W łańcuchy i omdlałego rzucono
wej trąbki... W niebo wznosił siQ ooraz do chlewu. Chlew zamknięto i p<>etawyższy słup ognia.. Cały pocią.g staną.ł
wiono przy nim wartę.
momentalnie w p10mieniach...
Drugiego dnia o godzinie piłt~j TaSzybko przenosił śię ogień. z wago- no miano wykonać egzekucję·
nu na. wagon. Wysusrone przez słońce
Poczę.ł padać deszcz.
Postawiony
deski strzelały jak wysuszone polana... przed chlewem wartownik podniósł
Bolszewicy w popłochu opuszczali kołnierz u płaszcza i stał patrzą.c oho'wagony. Nad ranem na. torze stałY tyl- jętnie przed siebie. Nic go nie obchoko żelazne szkielety... Po stacji błą.kał dził ten leżący tam na barłogu czło
~ję swąd spalenizny i próChu.
wiek... Ilu ich tam już wyciągano z te~
Karczewski z MatwiejkQ. zniknę-li go gnoju i prowadz<?no do pobliskiego
z Baranowiez. Matwiejko uwijał się po lasu. Czasami i tego nie robiono... Ciaokolicznych wsiach. Pod kierunkiem sne ściany chlewu tak dobrze tłumią.
!{arczewskiego wyrobił się na zdólnego odgłos strzałów! ...
agitatora. Wykonywał już szereg saMatwiejko ocknlłł się z omdlenia..
Jllodzielnych niebezpiecz.\lych przedsię- W ustach mia.]: pelno słomy. Całe ciało
wzięć.
bolało go nieznośnie. Za każdym nIPewnego dnia Karc~ewski został chem przeszywał go niewodny ból. W
przez bolszewików schwytany. Doko- ustach czuł smak krwi...
Gdy sobie uprzytomnił, że jeszcze
tlali na llim strMznego samosą.du. Poddali go najwyszukańszyn\ tórtmoDl, tyl&o kilka godzin zostało mu do ży~
wreszcie na pół żywego zakop.ali w ("ia, postanowił się bronić ...
ziemi...
Na nogach miał kajdany. Całe
W t,ońeu kwietnilJ. 1919 roku we wsi S1.cz~ście, że buty miał trochę za duze.
Siemiesiewie pod Słuckiem wpa.dł rów- f.dągną.ł je wraz z kajdanami. Riedy
nież w ręce bolszewików Matwiejko.
n: iał ręce i nogi wolne, wdrapał się
Przyprowadzono go przed "oblicze" pod dach chlewu ... ZaciskaJ zęby, żeby
komisarza...
nie syczeć z bólu ...
Matwiejko stał ze skrępowanymi
Padający deszcz szeleśdł słomianę.
rękami na środku izby. Z za !!'tolu podstrzechą,... Matwiejko zębami i rękami
niósł się eilny, ro.sly komisarz i roz~ począł rwać słomę z poszycia. p.o chwili
poczę.ł przesłuchanie.
zrobił się w słomianym dachu otwór...
Co chwilę wściekły, z planł na u- ~Iatwiejko wyjrzał...
stach. rzucał się na aresztanta, biję.c
Deszcz zacinał mu w oczy. Widział
go po twarzy. Związany Matwiejko lli~ruchomego wart.ownika jak mókł
walił się za każdym udel'zeniem na.
na deszczu... Poza tym ciemno i żad~
ziemię, kaleczą.c sobie twarz <> podłogę.
nego nie było słYChać ruchu, poza pluDwaj i;ołnierze bolszewiccy stawiali skiem wzmagającego się coraz bardziej
go znowu na hogi.
deszczu ...
Komisarza ogarniał coraz większy
Wycię.gną.ł się na. dach i cicho po
sr.aL. Już nie ui:ywał ręki, lecz kopal nim zsunął się na ziemię ...
!logami. "rreszcie komisarz wydał
\YarŁownik stał nicruch.omo.

roz~r.iaetrzelić

"jak sobaku"l
Nit pół przytomnego M&twiejke za~

I

(CiQ-g dalszy

ty! - zapytał znowu nie~
majomy.
~ Polak.
- Chodź ze mn!) ...
Poszli. Przez drogę nic nie nlówili.
Wą:skimi ulicami prowadził nieznajo..
my mężczyzna Matwiejkę, wreszcie
krętymi schodami zaprowadził go do
ma.leilkiej izby na poddaszu ...
Matwiejko jadł szybko kawal sło
niny podsunięty mu przez gospodarza
i poczę.ł opowiadać swe koleje ...
U swego opiekuna Matwiejko prze~
był kilka dni...
W ciQ.gll tego c~asu
"opiekun" wyjawił mu swoje nazwisko
i swę. mi.gję w Baranowiczach.
Nazywał si-ę Karczewski. Należał do
t.ajnych polsldch organizacyj. Prowadził agitację wśród Polaków, Werbo~
wał ich do tworzę.cej się na obczyźnie
polskiej armii i prowadził sabotażowł
akcję przeciw bolszewikom.
Matwiejko zapalił się do pracy i
szybko został wcią,gnięty w jej wiry...
N a okazję długo nie czekał. Na
dworcu w Nowych Baranowiczach sta~
ty dwa transporty bolszewickiego woj,.;ka. \V wagonach pełno było amunicji
i spnętu.
Karczewski z Matwiejką. noce za~
kradli się na dworze<:. Pod płaszczami
~tal-4umie kryli blaszane puszki z na!t q ... Wzdłuż pociągu 5e-11nie posuwały
~ię warty ...
Jak koty skradali się cicho... Mat wiejko wdra.pał się zgrabnie na. pierwoSl.y z brzegu wagon. Rozlał naftę. Wyci ę.gnę.ł zapałki. Gasła mu jednlt po
drugi~j przy silnym wietrze. Wreszcie
zapaliła się nafta. Matwiejko szybko
zeskOCZYł i poczęli z Ka.rczewskim biec
srybko. Buchną.ł płomień, obejmują.c
ca.łe drewniane ściany wagonu ... Uciekali...

Czy jedna osoba

może się rozejść?

K a 1 u s z y n, 6. 6. - !\fi~szkanie Kaług~yna. l"ranciszok Szydlowski, robotnik, członek Stronnictwa Narodowego,
złożył skargę do prokuratora Sę.du
Okręgowego w 'Varsze.wie na posterunkowego P. P. Karolaka z posterunku
P. P, vr Kaluszynie, pow. miń ko-ma~
7.owieckiego, proszę.c Q pociągnięcie
Karolaka. do odpowiedzialności sądo
v.'ej za to, że w dn. 25 maja, okolo go~
dziny 1 po. południu, kiedy Szydłowski
siedział na kamieniu, obok swego d.c).
mu, odpoczywająe po pracy, kazał mu
bez najmniejszego powodu, mimo iż wokół nie było ludti, ni stąd ni li owQii,
,,}'ozejść się", Gdy zdumiony tym nje~
7.wykłym ż$daniem Szydłowski zażQ.

dał wyjaśnień, wówczas posterunkowy
Karolak uderzył Szydlowskiego kolbą,
karabinu i doprowadził go na poste-

nastą.pi)

KELLY

"'olnośei 1ł.

Ciekawy proces
firmy radiowej
Ł ó d i, 8.~. W Sądzie Okręgowym:
w Łodzi znalazła się ciekawa spl'a,"a.
Znana firma radiowa Philips OSKarżyła jednego z kupców łódzkich o
sprzedawanie radioodbiorników am~
l'vkańskich firmy Emer .on, które miały być konstruowane ,,:edłu~ z.a5a~,
zastrzeżonych patentem ]edyme flrmIe
Phili.ps. Sę.d po dluzszym i ciekaw~m
przew.odzie oskarzonego, kupea. uniewinnił. \\"yTok ten dla sfer zamt&resowanych jest niezwykle ważny. Szczegóły podamy w następnym numerze.

Chle·b dl Polaków
'v

Brześciu

polskie domaga

n. Bugiem 6'Poleczeń.stwo
się natychmiastowego za.-

łożenia &kładu ~otowych ubrań. ~aJanterii,

żela?:a eięa:ki e.go i rowerów. Potrze~ni poważni reoflektanci z. więks~ym kapItałem.
Można. równiei IPrzejąć kamienicę.
W mieście 50 000 mies~k. jest do wyku-

pienia z rąĘ żydowskich za. cenę 10 -:15 000
sklep jubilersko-zegarmIstrzowskI.
W większym mieście na Górn~m $ll\~kl1
znajdzie egzeystencję wytwórma euklerk6w, marcepanów i czekolady.
W mieście 20 000 mieszko woj. tarnopolskiego nie ma polskiego składu sukna.,
bławatów i ~alanterii.
.
'V powiatowym mieście nil. Kresach
można przejąć papeterię i księgarnię.
W mieście wojewódzkim ponad 100 000
mieszko potrzebny kupiec, który za~otyłby
skład z obuwiem; towar do turczylIby mu
polscy szewcy-chałupnicy, którzy zmus,zeni byli dotychczas pracować dla :tydow.
W MałoPol!'lce Wschodniej w dużym
mieście powiatowym można przejąć aptekę wartości 50000 zł. Gotówka potrzebna
30000 zł. Sprawa bardzo pilna.
W wielkim mieście można przejl\ć dutl\
rozlewni~ win.
Interes pierwszorzędny.
Kapitał wymagany 40000 zł.
W mieście 30000 mie!\zk. na Wołynhl
nie ma ani jednego l)ol::;kieKo skład n z
manufakturą, lotogmfa, składu skór i ebtl-

zł

wie, odbywają się analogiczne zjazdy
przedsta:wicieH pracy narodowej na wia.Potrzebny wspólnik z ka pitatem 3('1000
wsi w pos?czególnrch okręgach org~ zł l\O świeżo zalożonej hurtowni kelonialnizacyjnych Str. Nar., t\ nawet i w naj \" Kongresówce.
powiatach, Na zjazdach tyCh, których
już wiele się odbyło
w rozmaitych
punktach Polski, omawia się uchwalone przez zjazd warszawski rezolucje
programo'.... e, dotyczące zagadnieil ,,,"si.
Dzięki tym zjazdom program wiejski
Str. Nar. ujęty w formie konkretnych
uchwał, rozpo\-vszechnia się po calym
kraju.
Świeżo do łailcucha tych zjazdów
przybywa zjazd, jaki się odbył w dniu
5 czerwca br. w Brańszczyku, powiatu
ostrow~kiego maz., na który pnybyło
zgórą. 500 osób.
Na uroczystość sta~
wił się poczet z proporcem 1, \Vyszkowa wraz 1.; całę. placówką. (około 100
osób) .. Zebranie zagaił kierownik Kola, następnie przemawiali delegaci
Zarzą.du
Powiatowego i Okręgowego,
omawiając
zagadnienia. naprawy uprzewiewna wełna na
stroju rOl!1ego oraz metody walki z ko..",
lemie ubrania ł kostiumy.

~

(l TRDPIKALNE

runek polieyjny, gdzie po spisaniu protokółu i niezbyt wer8alskich uwagaeh
policjantów
wobec
Szydlowskiego muną. Publiczność zgotowała gorącą
zwolniono go, ponieważ to o~obliwe owację prelegentom. Zebranie zakOl'Izachowanie się posterunkowego Karo- czono Hymnem Młodycll. Po zebraniu
laką. widziało kilka (>sób, przeto zostali karne szeregi przep.1aszerowały przez
oni w skardze podani na świadków.
Brańs~czrk i okoliczne wioski z pieśnię,
Poznań,
Może dochodzen,e pl'Ókuratorskie, . na ustach, wracajac do domów.
z a m i e j s c o w y m wysyłka bezpośrednio
a w następstwie którego ..... sprawa sę.
z Leszezkowa p-ta loco.
n 44057
dowa, wyjaśnią. posterunk()\\'emu Ka~
usłu
roJakowi, jak należy postępować wobec obywateli, choćby nawet bYli zwyZWiązku bezbożników
Składki I pokwitowania
kłymi robotnikami.
w administracjI pism. nasze&,o złożono W'
Centralna Rada Zwię.zku B6<Zbożni
ciągu :
ków w Moskwie potstano,""iła wydać dalszym
Na pomnik Serca Jezusowego: Dybizbftńsld,
pracę Ludendorffa
.,Deut che Gotter~ Je"cka 31 3.-, razem z poprzednio pokwitoWar S Z a w a, 8. 6. W wynikll pa- kenntnis (Niemieckie poznanie Bo- wanymi 102,- zł.
' Stow. Pali MiłosierdziII paraf. św. Marcina
l\"liętnego wielktego z.i~zdu 'Prz.ed~ta: ga) jako propagandowa. broszurę w zaskłada podziekC'wanie p. Wl. Zwien:chowlkiewicieli pracy narodowej na. WSl, Jakl kładach 'Daństwowych wydawnictwa mu
za zlożone 100,- 'II 1\.\ cele TowarzystVl'ft II
,,!ntigis", Nakład tej broszury m& powodu szczQ~liwego zakończC'ni:t procesu w k3.~
się odbył ... lutym br. ~ inicjatywy
(KAP) sacji. J, Michalkiewicllowa, skarbniczka.
Stronnictwa Narodowego w Warsza- wynosić 100.000 egzempla.rz~r.

27 Grudnia

Praca ludendorffa na
gach

..

Zjazdy Stron. Narodowego

KTOZ INNY POTRAFI ODGADNĄC TWĄ PRZYSZł..OŚC?

Lecznica

tylko ns Jslynniejsf,y Jasnowidz - Grafol<?g WOM.OUTH
Międzynarodowego

I·ej kl3sy }gej loteorii •• do
nabycia w n.ojej kolektul"n

STEFAN CENTOWSKI

wy-

Eleptał.
- Ktoś

Mistrz

'lI)

czka przed mler I

I

dzieć.

-

In.,tytutu WIedzy TaJemnej

u.znany jako wszech'wiAt~w7 fłinomell dJliPGnuiąc!. moc. lU'
. _ i'e"tu i ma~netyzm!l oraz JIl8nG ..... ld7.~fil~ na C?d!egłos\.!, Pny po·
~'Q.l0CY słynnegG i Jedrne!rG na kult 1I11m3\tle) Med!um .. T~·
MAHRY'. które pG$iada nadpr"Zno~nf dar pr~mleniowłn:a
l wysyłania fluidu. a8tralTlego, W tr!lmne ~as~Gwldzl be& r6łnlc~
oddalen ia l-& p:>moclI kontaktu p,-ma I In1ka wl()jłÓ'" dan!)
osoby. OdkI; wa wszelkie ta;emnlce żyoiowe katdł',lro. odr.tiull'
pr~$złość. teraMiejszość ł prąezlość. opraęowu~e. hor08koP7
i analizy grafologic~ne . Daje moZność piObYCl8 ml/,o"c. poża · !a ·
nej 0600y rady ; wskuówki. od:n~TC$aJIl od ~l7lelklcb nalo,6w .
~dnajduJ" lagtnione 060hy Medium .TAMAHKA" j.eel nleoQlylne. Zeetu.wla 'ił traMie 'ZCSł"
,!i1lle 1 pewne wiekuej wygrane Nr. 106619 wakat. gdal8 ukGwe m?tnl n:tb,ć,
Na.piez natychmiut do mnIe podaj I>rtlnla .• t.n, dtte urolłllM:a. 7l.lac~ I[\\ka ",loe6,. ł 1.-:111
1I\Il,~ek poczt. na kosztf przesyłki. I otraf~aSl '" przeCIUU (-eh dnIoMmnIe dokładne P~go9~1·e2dnie.horoskop który wprawi Oię " podllW I uchwyt.
n.r ,,- ., I
Me 'rum TAMAHRA" wybierze dl,! Oiebie w: traMie uezellłwr ~r. lon kt6ry. Po;d .,waMlncją bę :łzi e wygrany . Otrzyma .. · odemnle pra.wdllilw,. klo.ez 1\O'Y~.o I~Cla: Itt6l'1 ~r.,.OlIYnl .ut do
P ,1 I'rRWY '-'-'wego bytu mater ialnego i .7.adow.c>iem. du.eh0ll!'ei!o .. "l:el,.. wleJillch .",y~rany.ch. to ow~
()lej pracv. dl atego te'i: ka.żdy zwracaJl>el' SUI do mme dlll~l1)e. PIU JeUC2ie dlll<§ do mru~. na A~ree.
J AS~OWIDZ WOMOUTH, Krall6w, Lenart-'eza 11 Dl, I. B~at~yeh horoek0P6w n.1. wn:y·am.

ZUPEŁNIE BEZPŁATNIE fI!

zwierząt
MAG. WET •

dla

H. Warrikołfa

ŁÓDŹ
~!!!!I"...,J~ul. Kop.ralka 22

..

Tel.foll 172-07

Oddział 1I'ewn~trznJ i

chirurg
Szczepienie psow i koni, Strzyżenie psów i koni. kąpiele dla
I".ów. Kucie lf:oni, nitowanie koPlt. Przyjęeia w przychodni
od 8-1 1 od 3-6.
n 42315

I

I

'Wszechświatowej sławy Ja .. now j(lz Prof.
Dża mi. zał(Y~yc i el .. P v1'3 dnia Życ'a" VII Rerli nie i Dreźn i e . twór ca d zieł astrolog icz·
nych. O ile wedle obl iczef\ bhalis tYCllnych
i "'i zii med ialnej wygrana nastąp i. prześle
każdemu zgłaszaj a cernu s ie zupełn i e darmo
l()l. Jasnowidz Prof. Dżami daje knźne·
ma stuprocentowe przepow ienn ie. ZdDbedzieez kluez. 'IV ktÓrym otwDrzy'lZ sobie
.... rotl. do szezę§cia i dobmhytu Taiemni·
ca lole.rii tkwi w Two im imieniu. Podaj
imię. datę urodzenia. khlka wfos()'IV dlA kontaktu oraz foto&'rafię o ile posia:da~z. • powiem Oi kie<1y , ile I czy wogOle wygrasz. Przepowiedn ie. wskaz6wk i, horoskopy. zyciowe. m i ło.qne, kradzieżt> . zakopane IS>karbr. odnalezienie za,in ionych osOb. stanO\V :l tajemn ic'! Twego
sw~śeiA. Nadool ij jeden zloty na porto B",,,,płntnrcb h o
kopó .... nie wY6ył3m. PM'adnlll tyciR JlIsDowillu Prof. Dhm;'
Knk6w, WielołXtle 3.
n 411142

r"'"

Czerwiec

Numer 130

[{..
I

Kalendarz rzvu:..-kat.
Środa: Felicjana
Czwartek: Mał.g(}rzaty
ł'?;nrlarz "łowi&.ński

Środa:

Slawója
Czwartek: Bogumiła
Słońca: ""schod 3,31
zachód 20,12
Środa
Dlugość dnia 16 g. 41 min.
.......
Księżyca: wschód 3.58
'._
zachód 20.55
Faza: 1 dzień po nowiu

A~re~ re~ak[jj i a~mjniltra[ii WtO~li
Piotrkowska 91
TELEFON redakcji I administracfł 1'13-55

NOCNE DY2URY APTEK
Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: Kallperkie'
wicz. Zgierska 51 Rychter i L'}boda. 11 Listo·
pada 86. Zundelewicza (żyd) Piotrkowska 25.
;BOjarski i :::'chatz. PrzeJazd 19. Rytel. KOPCI'.
nik a 26. Lipiec (żyd) . Piotrkowska 193 Kowal6ki i Saka, Rzgowska 147.

Telefony:

straży pożarneJ

8, pogotowia mIeJ-

d:lcgo 102-90. pogotowia P. C. K. 102-40,
towla ubezpieczalni 208·10.

puło,

:TEATRY
Teatr l\licjski

ŻClistwo'"

(Park Stasziea) -

Teatr Miejski
(Piotrkowska 94> dwójna buchalteria".
Cyrk

"Sport-Pałace"

-

"Mal.. Po-

Walki ca teh as

eatcll can".

KINA
Adria·~Ietro

Ca}litol -

Corso -

- .. 'l'rGdowata".
"Ra.z tylko kochaja".
Diabły dzikiego Zachodu" i "Bry-

gaua śmiałych".
Ikar - "Tang;) zakochanych" i "F'Ij.p
F1ap jako mi!l'trzowie gl'llPoty",
Oświatowy - SIol1ce - "Kr61 kobiet" i "Ręce zawir1iły'~ nadProgram film plastycr;ny.
Przedwiośnie .. Romruns w Budapeszcie",
Palace - ,.Maroko".
Rialto - "Stradivarius"
Stylowy - "Hotel Savoy' 2,17".

KOMUN II(ATY

z

-

ORĘDOWNIK. czwarteK, dnia 10 czerwca 1937

Nieśmy

-

SVTUACJASTRAJKOWA

walnego ~ebrania Stow. "Caritas" okt'ęgu lód~kiego A.kcja charytatywna na te'J'enie Łod~i dala 114 04'1 ,4'1. ~l
Wydano obiadów 105592

Ł ó d ź, 8. 5. W Domu Katolickim
przy ulicy Gdańskiej 111 odbyło się
walne zebranie Stow. "Caritas" Okręgu
Łódzkiego. Zebranie zagaiła przewodnicząca "Caritasu" p. inż. R. Przedpełska, witając J. E. ks. biskupa Wł.
Jasiliskiego,
przedstawicieli władz
państwowych,
komunalnych, delegatów oddziałów parafialnych oraz zaproszonych gości. Otwarcia walnego
zebrania dokonał J. E. ks. biskup Wł.
Jasiński. Najdostojniejszy Pasterz w
swym podniOSłym przemówieniu podkreślił znaczenie akcJi charytatywnej
w d7.isiejszych czasach.
Jednym z objawów Opatrzności Boże.i to budzenie w sercach ludzkich troski mHosierdzia, byśmy łagodzili, goili
rany ciała i duszy, byśmy sobie wzajemne pomagali. Następnie Ekscelenc.ia SCharakteryzował pracę łódzkiego
"Caritasu", podziękował zarzę.dowi za
intensywną. pracę i zachęcił do dalszych wysiłków na pOlu akcji charytatywnej.
Po ukonstytuowaniu się prezydium,
któremu przewodniczył p. prezes Zygmunt Podgórski, sprawozdanie ogólne
z centrali i 16 oddziałów parafialnyCh
okręgu łódzkiego złożyła p. dr J. Sokołowska. Ze sprawozdania wynika, że
praca charytatywna na terenie m. Ło
dzi mimo trudnYCh warunków finansowych była o 25 pet wydatniejsza w
roku sprawozdawczym, niż w roku ub.
Centrala wydala na akcję charytatywną. zł 30.263,55. W 16 oddz,iałach parafialnych przyjęto 8.635 interesantów,
odwiedzono w domach 3,286 osób zaopiekowano się 2.200 rodzinami' na
łączną. liczbę 7.601 osobami. Wydano
w gotówce zapomóg na sumę Złotych
13.864,73, rozdano w naturze ofiar na
sumę zł 8.372,38, rozdano odzieży, bielizny, obuwia itp. na ogóln~ stimę
zł 23.982,45. Łę.cznie akcja charvtatvwna w 16 oddziałach wyniosla 'zlot'ych

Prenumerata mleBięctllie
(7 wdtdlll t'todnlb~O). itOdblól'etD if ag&t1turlch 2.15 &I. Za
od.n~8erue do oml\ odIl6wJtdĄ!. d6~lata, N. p))ClIt.ach I .. ~ietonOdIÓ.
ml4!l!Iąoanle 2,34 d. ,kwart.lnie 1,,-. Koozta prz)'}lJluJe aam6'i'lIenll tylko
O rę d ownik a na li ""dań tY!t9dqlOWą (b..!& p01lled&łJl'koweco). _ Pod opukll 'ff Polen

Sprawozdanie z sekcji rozdawniczej
p. M. Knorrowa. SekCja ta wydała na rzecz biednych zł 14.263. Ze
sprawozdania sekcji handlu domokrążnego złożonego przez p. M. Po~
górską. wypływa, iż bilans ~ej sekcJ~
wyniósł zł 9.309,41, utrzymame kuchm
dla pracowników umys'łowych, pozostającej pod osobistym kierownictwem
p. R. Mcylertowej. wyniósł zł 6.691,~4.
Sprawozdanie z sekcji dochodów me·
stałych złożyła p. Sto Mogilnicka, spra\vozdanie z sekcji szycia - p. Wanda
Endowa. Sprawozdanie kasowe zło
żyła p. Tomaszewska.
Po złożeni~
!'f.'rawozdania Romisji Finansow~J
przez p. dyr. J. Jabłkowskiego, z~brame
udzieliło absolutorium ustępuJącemu
I'mrzą.clowi, który ponownie został wybrany.
Sprawozdanie z działalności Bisk.
Kom. Nies. Pom. "Doraźny Posiłek"
oraz Kolonij Letnich złożył ks. kan. Sto
Nowicki. Biskupi Komitet Nies. Pom.
N ajbied. "Doraźny Posiłek" wydał w 4
kuchniach: przy ul. Obywatelskiej 2,
Drewnowskiej 72, Lokatorskiej 12 i
Przejazd 13 w okresie od 10 grudnia
1936 r. do dnia 15 maja 1937 r. 105592
obiady.
Bi~kupi Romitet Rolonij Letnich
wysłał na wywczasy letnie do Kazimierza łódzkiego do domu wypoczynkowego SS. Urszulanek 247 dziewczynek,
do Moskul pod Łagiewnikami do "Willi Letniej" p. J. Wolskiej 177 dziewczynek i do Brzezin Sieradzkich nad \Vartą. 169 chłopców. Łącznie Biskupi K:0mitet Kolonij Letnich wysłał 620 dZIeci. Ogólnie akCja charytawna na terenie m. Łodzi wyniosła zł 114.047,47.
\V wolnych wnioskach ks. kan. St.
Nowicki podkreślił przychylne ustosunkowanie się władz pallstwowych,
komunalnych oraz społeczellstwa lódz~
kiego do akcji chal'ytatywhej prowadzonej przez "Caritas" na terenie naszego miasta.

złożyła

{ak że w sumie projektowana liczba izb
mie6zkatnych jest dwukrotnie większa.

Stan zatrudnl211:a w przemyśle budowlauym jPst Lal'dzo dobry. nabmiast na ra'z ie przynajmniej mniejsze lest zapotrzebowanie na materialy budowlane, co tłuma·
czy się wyjątkowo \vy,;wkimi cenami i 0cZ8Ikiwani em na intenvencię władz IV kierunku zniżki tych cen. (x)
Gener$lDa lustracfa zakładów gastronomłcznych, Łódzkie etarostwo grodzkie
zgodnie z otrzymanymi zarządzeniami
przystąpiło do wprowadzen;a w życie nowych przepi.sów sanitarno~porządkowych
w publicznych. miejscach 6poż y cia, a więc
restauracjach. kawiarniach, cukierniach.
jadłOdajniach , bufetach itp. zakl'adach gasl1'onomiczn:ych.
Ustalone nowe przepisy- przewidują, te
zakłady tego rodzaju musz(\, być utrzymane w bezwzględnie czystym stanie, posiadać OdpOWiednie urządzenia sanitarne
i hygieniczne ,a wi~c wycieraczki. przy
dl·zwiach. wiesza,ki, szatnie. ustę'PY. które
nie mogą być urządzone w sąsiedztwie
.k uchni. umywalnie z bież. wodą. mydlem
i ręcznikiem. zarówno dla pel'sonelu jak i
gości. Do zakładów gastronomicznrch nie
wolno wprowadzać psów, przy czym odpawindza.lność za to wykroczenie ciąży na
właścicielu zakladu i właścicielu ,Psa, W
zakladach nie mogą być zatrudntone osoby chore na choroby zaka:ne np. gruźl,i 
ce. personel musi być czysty i ctyeto ubrany. Zwracanie potraw pobranych z bufetu (kuchaj) je.st niedopuszczalne. Zaklady niedostosowane do przepi8ó\\' .p owytszych w toku obecnie ro-zpoczętej lustracH
otrzymają nakazy doprowadzenia ich do
nale2ytego stanu. w razie zaś niewyko'nania nakazu właściciele podlegają karze, a.
zaklady mogą. ulec zamknięciU.
Zai'ządzenie przewidUje kary- :potządkowe do 3 mies. aresztu i 300 zł grzywny. (x)

ZE ŚWIATA PRACY
ProkI.mo ••• le strajku.
Robotnicy,
l.atrudnieni w wytWórniach swetrów, na
od])ytych w d"ill We1.Ota.jR7.ym naradach
postllllowiJj podtrt,ymać wYsunt~te pod
adr(lsem pracodawcóW r.ąrtania, I.l. miatlO'
wicie: pod\Vyzsu'nin plac, 1lllOl'lnOW:l.hia
spraw urlopowych oraz wal'un\,ów pracy.
PCll1ieważ '" dotychczasowych rokowanil1ch Ż(\dl1.ll tych przemysł nie uwzględnil, postnno\viono II dniem 9 bm. podjąć
!>trajk O'gólny w wy(\vól'Diach swetrów, a
równoczdmie dalszą. akcję o umowę zbiorową.. Do strajku przystępuje około 3000
robotmków.

II Centr.la

Usunięcie
strajkujących
robotnik6w.
Na robotach przy regulacji rzeki Wolburki jeszcze przed trzema tygodniami
wybuchł strajk okupacyjny
stu robotników, którzy domagali się podwyzszenia
stawek płac, ustanowionych przez Fundusz Pracy i rozszerzenia robót do sześciu
dni IV tygodniu. Ponieważ kilkakrotne konferencje nie doprowadziły do
porozumienia, a strajk byl w dalszej fazil' uznany za polityczny, władze nakazały usunięcie
okupUjących robotni1<ów,
co też wczoraj przeprowadzono, opróżnia
jąc teren robót.
Robotnicy zatrudnieni w firmie Jaśkie
wlcza przystąplll .do pracy. Przy budowie ambulatorium Ubezpieczalni Społecz
nej przy ul. Leczniczej w Łodzi, prowadzonej przez firmę Jaśkicwicz, wybuchł jak już pisaliśmy - strajk z powodu zalegania z wyplatą
zarobków robotniczych.
Strajkujący okupowali miejsca
pracy. Wczoraj w wyniku konferencji,
odbytej z udziałem inspektora pracy, uzyskano czasowe porozumienie i ustalono
termin spłaty zaległości. Robotnicy przystąpili do pracy, zastrzegli jednal<, że w
razie niedotrzymania umowy i ustalonycll terminów, sprawę skieruj!\, do referatu karnego i podejm/\ strajk na nowo.

JUDAICA

Robotnicze "urlopy". W żydow&kiej fahrycc Kurta Grunthera 'Przy ul'.. Kątnej 5
'Powstał jeszcze IV ubiegł)'m tygodniu za-targ. Fa>brykant pJacil Po 20 groszy za godzinę pracy w wytwórni metalo·wej, gdy
najni,ższe stawki wynoszą wedlug umowy
66 groszy, Gdv robotnicy podjęli akcję, fabrykant zamlmą:ł dostEUl na salę, tak że
·r obotnicy IV liczbie 1()() zajmują sień. szatnię i dalsze ubikacje. Odbyta konferencja
nie doprowadziła do porozumienia i straJk
trwa, (x)

KRONIKA PABIANIC
Redakcja i administracja "OrędOW1l'
ka" - ul. gen. Orlicz-Dreszera 5, tel. 230.
:łyd okrada tyda. Żyd Spice'k Aron (ul.
ks. Skal'gi 29) powie2'zyl funkcj~ dozorcy
nocnego Żydowi Bermosławskiemu Hemi, zam. przy u}, Kon.,tantyno\\'skiei 3.
Jak się Q\ltaza!o zawiódł się mocno, bowiem
Bermosła wSlk i dopuszczał się systematycznej kradzieży przędzy, at wreszcie zostat
przyłapany na gorącym uczynku. S'Picek
oblicza wartość skradzionej przędzy na
'ponad 1000 zł.
Żydzi pobiU się na ulicy. G<>lclberg
Szmul zam. Kościuszki 23 i Upszyc S1:ffiul
Mosiek, Poprzeczna 10, mieli od Ip ewnego
czasu na tle różnych geszeftów zadawnion/\ do siebie urazę. która wyladowała s i ę
w formie bó.iki ulicznej. Przybyła policja
uap(}koila czupurnych Żydów i 6pisala odpowiedni protoikót.
Wynik zbiórki P. C. K. K\Yesta uliczna
urządzona z okaz,ii od'bywającego się "Tygodnia P. C. K" przyniosIa razem zł 795,52.
Zabieranie zaprzężonych a pdparzonych
koni. Mimo zakazów zaprzęgania chorych
koni, mo,żna jeszcze na ulicach miasta zau ważyć przejeżdżające wozy zaprzęgane
w chore, nieraz .iuż nie zdolne do pracy
konie. Niej •. ki Szuoffiski Antoni z Rydzyn
wiózl przez miasto furę drzewa zaprzęzona,
w odparzon~go konia. Na zarządzenie policji koń został zabrany i odstawiony dO'
..sznitała koni" w Rzeźni Miejskiej. gdzi~
poddany zostanie na koszt wlaściciela leczoniu. a właściciel 'Pociągnięty zostanie
do odpowiedzialnGŚci karnej. Ten sam 100
spotkał Grosmanna Feifla. Pulaskiego 10,
,który za-przągl konia z ranami na grzłli~
cia.
Żydzi zakł6caJą spokój publiczny. Lew'lkowicz Fojm i Grosmann ul. Poprzeczna
'pociągnięci zo.;;tali
do odpOWiedzialności
karnej za zakłócanie spo'k oju publicznego.
Tak samO' Gwmann, zam. przy ul. ks.
Skargi 3:> halaso\yał na ul. Kościuszki.
Wyclecrka kola Str. Nar. Staraniem
miejscowego koła Stl'onnict'\\'a Narodowego urządzona zo.stała VI' niedziele rano wycieczka wozami do Baryczv.
wesoł~-m
nastroju wyjechało wozami okolo 40 osób.
Spędzając przv dźwiękach wlasnej orkie",try cały dzień w lesie.

,V

KRONI KA ZGIERZA
Posiedzenie Rady Miełsklej. W czwartek. dnia 10 bm. o godz. 20 odbędzie 6ie w
M!i .magistratu posiedzenie Rady MiejSklej.
Uroczystość Kał. Słowo Mężów. W ub.
niedzielę z okazji Ul'OCzrstości ku czci patrona Kat. Stow. Mężów \HlZ\'SCy członkowie miejSCOWego K. S. M. przystą.pil! do
IYs.pólnei komunii Rw .. Po czym w loka.lu
Domu P:1rafialn<l.go odbyło się 'wsrpólne
~ni3dani.

Zmiany w slłdzle. Stanowis1<o lS~dzieg~
grod7.kiegQ w Zgierzu ha miejscE' s~clzie.go
GotkoV\o'8kiego ,p rzeniesionego do Łodzi
OIbjął ~dzia Stefan KorpowicT. z Łodr:i.
Urząd pocztowt !osłanie 'Przeniesiony.
Urząd 1.I0('.7,(owy mieszczący się dotychczas
pr7.y u~. Zielonej przenie6iortv zostllnie W
Ilajbli.ższym czasie na ul. Pilsudskiego 23.
Zarządzenie to mieszkańcy- miasta powitali 2'. wielkim uznaniem.
--~~~------~
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pomoc biednym!

Pociąg popularny na Zlot Sokoł6w do
Katowic. Zarząd Okręgu Łódzkiego Tow.
Gimn .. ,Sokól" - o'rganizuje na Zlot Sokolstwa Polskiogo w I~ato'\Vicach pociąg
popularny dla czlonków, ich rodzin i sym,patyków.
Informacyj udziela i przyj'llwje zap:sy
w Łodzi: sekretariat Sokoła przy ul. św.
Emi Iii 5 w poniedziałki, środy i pią.tki od
18 do 20-ej. oraz wszystkie Gniazda So- 46.219,56.
kole na prowincji. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 1'3 bm. Cena pl'Zejazdów
wraz z kartą ucze.stnictwa i noclegami wy- kolebki dziejów Polski - Je uszwicy.
nosi zł 10.10 gr.
Informacje i zapisy w Oddz. Obw. L.
Obozy i wycieczki "Ligi Mor'kiel l Ko- M. K, Andrzeja 3.
lonialnej". Liga Morska i Kolonialna 01'- Z 2YCIA KATOLICKI EGO
ganizuje w rb. dla dorosłych obóz wypoczynkolVY nad pelnym morzem im. Gen. 0Pielgrzymka Nauczyciels~a Da Jasną
Orlicz-Dreszera K ROzewia w Mieroszv- C6rę. ,V dniu 24 bm. ma .. ię epełnić wielnie w okresie od 15 czerwca do 81 sierpnia kiej doniosłości czyn nau·czycieJ .. twa pol19'J7 r. Całkowite utrzymanie pomit'Bzcze- "kiego. Tego dnia u stóp Ja.;nej Góry naunie w obozie nad morzem wynosi zł 22.- czycielstwo rolskie wszelkich typów szkół,
tygodniowo. Uczestnicy wyjeżdżaja,. indy- przekonań politycznych i przynależności
widuaJnie w· dowolnych terminach. Bli~- organizacyjnei w zwą.rtych szeregach staszych informac.ii udziela i zapisy na 14. dni nie przed obliczem Królowej Korony PolIp l'zed wyjazdem .przyjmuje Biuro Zarz. skiej, aby zadokumentować wobec Bog-a i
Obwodowego L. M. K. w Łodzi, ul. An- społeczeństwa swój ltatolicki charakter.
daeja 3.
Łódzki Komitet Pielgrzymki NauczyRównież dla do·r oslych zorganizowany
cielskiej na Jasną Górę podaje do wiadobędzie oiJJóz w Trokach (na WileńBzczyźmoś<;i. ze karty
uczestnictwa nabywać
nie) w dwu turnusach: I w czasie od 1-g(} można do dnia U czerwca. w ~machu
do 28 lipca i II od l~go do 28 sierpnia 1937 gimnazium A. Zimowskiego ul. Boczna 5.
T. Obóz polożony .iest w mal'owniczej miejorag przy ul. Gdallskiej 111. od godz. 9 do
scowości nad jez. Trockim. Instrukto,r ski
H i od 18-20 codzipnnie prócz świąt i niecharakter ó'bo'zu pozwoli uczestnikom ta- dziel. Zgłoszenia przyjmuje się indywipoznać się teoretycznie i praktycznie z tedualn~ i zbiorowe. Karta uczestnictwa w
glal'st\yem. pływaniem, 'Przygotować się do Pielgrzymce Nauczycielskiej z Łodzi do
P . O. S. (PańBtwowej Odznaki Spo'r towej) Cz~stochowy i "l powrotem wynosi zł 5.50.
i O. S. (Odznaki Strzeleckiej). Oplata za ·1Przewidziany porzll,dek uroczystości.
rotygodniowy pobyt w obozie wynos: zł
Godz. 6--9 spowiedźi i Komunia św.
70.-. Zgłoszenia na 14 dni przed wy jaz- (Pożąd9'ne j~Bt. aby każdy z pielgrzymów
dem przyjmuje Biuro Oddz. Obwodowego odbył spowiedź na miejscu swego zamieszw Łodzi, ul. Andrzeja 3.
kania..
L. :M. IC wysyła swych członków rówGodz. 9. Proc~j8 z Cudownym Obrazem
nież do ubozu w Eforei w Rumunii w czana. walach.
sie od Z-go do 27 lipca br. Koszt ogólny
Godz. 10. Ml'\za. ŚW, cele'browa.na przez
{,przejazd od granicy na miejsce do obozu Ks. Prymasa. I:llonda. Podczas mszy św.
'j z powrotem (do granicy), 20 dni w obo·
kazanie i wspólne ślubowanie. PO' mszy
ważniejszych
św. błog051awi~ńBtwO'.
z:o. 5 dni na zwiedzenie
'l11icj6colVo·ści Rumunii utrzymanie 'p rzez
Godz. 11,30-14. Obiad i odpoczynek.
czai> po'b.vtu \\ ynosi zł 250.-.
Godz. H-16. Zwiedzenie Jasne.i Góry,
RÓwnież zorganizowane są obozy w procesja t. Cudownym Obrazem do kapl~y
Jugosławii nad Adriatykiem. w miejscowo- i blogosławiellstwo.
ściach: Bakar Boka Kotal'Ska i Omisz (ze
Godz. M-.....17. Litania do Matki Boskiej
zwieclzen:cm Wiednia). Oplata za jeden i po·żegnanie Jasnej Góry.
mipsiąc wynosi zł 27().- do zł 200.Od godz. 17. kolejny odjazd pociągów
Dla młol12:ieży. Kurs ze.glarski nad jez. piellnz:vmkowveh.
Nal·ocz. OMz trwać b~dzie w dwu tUmuPunktem zbornym .i~t Łódź. ml<stęJpnie
Bach: I od 1 lipca do' 28 lipca i II od 1. do poci:M~ iatrzyma się w 2arkowicach. Ro2·8 sierpnia bl'. Oplata za ·i tygodniowy po- kicinach, \~1:3rnocinie. łlf08zcuenicy i Piotrbyt zł 50.-.
kowie Tr)ilh. Dokładn:\ .god;\i ·nę wyrus):enia
Obóz nad jrz. 2arnowicckim rÓwnil'y. pielgr7.ym1;:i 7, Łofłzi podamy w prasie 10w dwu turnusach w li,pcu : siel'pniu hr. kaJnej i 7.amlrjscowPj,
OpJilta za I~ tygodniowy pO'byt zŁ 00.-.
(-) Jan RoJechowfliki,
(-) A, Zimowski,
Obóz żc.!! larsk: ńad jez. Goslawickim
sekretarz.
prezes.
(pow. Ko·n in). Obóz tnya od 1 lipca do 28 kRONI KA MIEJSCOWA
" ierpnia br. Koszt pobytu zl 50.- za ~ tyg.
Ruch budowlany w Łodzi. DotyChczas
UcZ('"tnicy obaw przechod7.f\. naukę pływania. kaj::llw\yunia i żeglarstWa .
zgloszono do zatwierdzenia oltoło 600 proW okresie ocl 4 do 11 lipca hl'. Liga Mor-ie.ld6w budoWlanych. Jest to wprawdZie
ska i Kolonialna organizuj\. Sipływ kaja- mniej ni'ż w rok~ ub: z ~r~.giej jednak
kowy młodzieży rzeką Prosną, i \Vartą do strony plany obe.1muJB; wlę,,;sze budo-wle.
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Nagłówkowe .słowo (tłusto) 15 gr()6~y, ka.żde
dalS'le słowo 10 groszy, 5 licz.b = jedJno słowo,
i. w. z. a
każde 6tanowi 1 słowo. Jedno ogło·
szenie nie mote przekraczać 100 słów. w tym

=

5

nagłówkowych.

ORĘDOWNI'K,

ezwarleK, 'dnia lO ezerwea 1937

OGŁOSZENIA
OgłosZ8llia wśród

drobnych:

milimetr 30 groszy.

W dużym wyborze na sezon letni poleca MATERIAt.Y MANUFAKTUROWEI
wełny, jedwabie, aksamity, płótna lniane, białe: pościelowe,
bieliźniane, purpury oraz firanki i kapy.

li

teł.

157 -60

Młyn

Wszystkie towary ·w jaknajlepszych gatunkach po cenacll ściśle fabrycznych.
Dla sklepów rabaty.
nI
Dla sklepów rabaty.

l[1. DOMY. P ARCCLCli

PJ~dzi

do sprzedania
na Mary.
sińskiej przy Brzezi(lskiej
1575
Sprzedam
F~ kw .. 5 zł m.et,r. może.by~ po·
4 domy czynszowe. korzystnie, o a. Wladomosc. Maryslńska 1~
Piaski. cenie 6.000. _ 22.000,- m .1.
n 44 86.
Z!(Joszenia Urząd Pocztowy
Pi k
.
Plaski, k. Gostynia.
zd 14154
. e amIę
dobra. przepIsowa sprzpdam oka·
zyjnJe. Adres wRka~ Oredownik
Dom
Pozna
li zd 14 325
t/. morgi ogrodu. składem kolo·
nialnym. towarem. zaraz tanio
Gospodarstwo
sprzedam. AndrzeJ Hałas. Dą. .
browa poczta Pa l ędzin
133 morgI. budynki nowe in wen·
.
n 44 79U'
tarz. maszyneria kompletna 10
km Poznania. JaŚkaniec. Glinno
poczta Suchylas.
zd 12 U29
Dom
nowy piętrowy skład na przed· Kto z firmy Colombus, Poznań
mieściu
sprzeda wlaściciel.
Wrocławska 15
Adres wskaże Oredownik. Po·
Rowery
znal'l zd 14 440
kupuie. ten ~ie nie oszukuje.
d 22994
Parcelę
korzystnie sprzedam przy Pozna·
1
000
samochodów
niu 1000 mtr. Kaźmierczak, Po·
znań, Małe Garbary 3, m. 13.
rozepranych UŻY'Yane cześci ~od·
zd 14511l
~O~Ia mlęcząrskle opony naJ.!.a·
meJ w fIrmIe Autoskład. ro·
znań. Dąbrowskie.f\'o 89. tel. 46-74
Wy~zierżawię
.
dg 22966-7
""Il1ę 7 pokOjową
dużym
ogro· ------~:;:....:;.:....:..::..;:.....;...-----d"m owocowo - warzywnym w
-.
Pu~zczykówku na stałe. Oferty
R zezructwo
Orędownik. Poznali zd 14 450
Poznaniu. przrległY'lll mieszka·
niem. warsztatem. skł'aodem, d.zle r·
Dom
żawa 80. ob.ięcie 1200 oka'!.Wnie
no~'y, 4 lokatorów. dochód rocz· -"przedam. Wędzilko'lW'k.i. P07Jl1ań.
ny 1 500,- sprzedam 1-ł 000, Wllla. Piekary 11.
i!ld 14 683
ty 10.000.-. Adres wskaże Orę.
dowmk, Poznań 7.d 14383
Urządzenia
bardzo eleganckie do artykułów
D om
meskich. damskich. tanio za 2.5011
piętrowy piekarnia. skład w ryn. sprzedam. Oferty Kalisz, Czesto·
ku 20 000,- wpłata 15000.- za. chowska 10.
zd fi 975
raz na sprzedaż. Moellenbrock,
Lwówek.
zdg 14 48'4/5
kolonialny
bez. WrzE"
Parcelę
sni okazyjnie sprzedam. Powórl
3350 ,k'\\'ad'ratowł'c:h. op]otowa'na. stosunki rodzinne. Agencja Orę.
CZ(}ŚCIOWl'm materIałem budowla. downika. 'Vrze~l1ia pod 83.
nYIl) pięknie poła.żona 950.- śpie·
n 44 725
~'Pr7~da<tD.

'Vęd.zi,kowski.

w

l.f6q>2

Willka
pj~kna. nowa. 7 nbi,kacyj. 2 mor·
/:,1 ogrod'll. przedmie"cie Jaroci.
na, 6300,-. Otręba. Jaroci.n , Ki.
l iń~'ki e~o 2.
zd 14601
Willa
9 ubi,kacyj. parkiet,.
elektJry'ka. cE"l1tralne o·
~rzeowanle, ogrQd. 14000.-. Otre.
ba. Ja'l'oci<n , Kilili.kiego 2.
.Ta~ocinie.
łazlp'll'ka,.

_________z~d_14_6_n~_>________

8

Gościniec
kolon,ialrka. s al'a , prima interes, kaucji
b<rgata ""ieś. ob:ięeie towaru oko· Oferty
lo 3 500,-. Otręba. Ja roein, Ki·
Iińskiego %.
zd 14696

Basen
do wod:v. pompEl podwórzowa. ru·
ry pocynkowane sprzedam. B/a·
szak. Łubowo. poczta Falkowo.
n 44 317
Piekarnię

.

."---JlllllllIlIII--8oI..

WICZ. Trzemeszno.

Dom
:I pokoje, ku~hni a, ogrodem , 1J3
mórJr dzierża wy, przy Jarocinie,
5200.-. Otreba. Jarocin. KHdń·
skiego 2.
00 14697

lI

1I[.2._.PIIIIICII!i~gl.IIiĄ..D.Z_ _
J>O~rokllje

500,--

na dom nowowyb. pro'

cE'nt. pokój kuchnia. Rliż"ze po·

rozumIenie osobiścip. Oferty
downik, Po.zn ań zd 14 152

Orę

10000,--

ulokuje jako pożyczkę. hipotekę,
lub przyjme propozycję. Oferty
do Oredownika, Poozmań. Znar7 o 'k
na odpowiedź.
w 14 763

Kawaler
rolnik. lat 24. inteligentny. nie
bienny poślubi panią do lat 22.
z większym majątkiem ziemskim
IlIb gotówka. Oferty z fotografią
!'..Qd M.
Poste restante Września.
zd 14 601

'V..

ZGUBY

1Iwo - rY'bołóstwo, dobre polecenta. świadectwa Pl'Zyjmie poead"
żonatego - BMIlQtm€\!\'O. Lalllkawe
oferty Oredownik, POZlllań
zd 14 698

Balirna Blaszczykówna
zagubiła bilet uczniowski Nr 685
Potrzebna
dany przez K. E. Ł.
n 44860 ekspedientka do składl1 wlld1in,
oraz służacy do koni. Ruszczak:.}
Łódź, Brzeziliska 36.
n 44 861.
Tanio
dzierżawy emeryt. żonaty.
Feliks Szam
hl'
kł d t
ó k ótk'ch ście. blisko stacji. domu ogrodpm
wit kaucyjny Elektrowni
Bufeaowa
rllC IWY s a
gwar w r
I
Owocowym kilka
'
Nr. 113.043 na zł 15."
centrum .PoznanIa towarem lub O do n'k'
' .....JUL."' .."'
n 44859
oraz gosposia potrzebna. Restau.
bez. l?owod choroba. Oferty Ort:· ;;..:.rę:..:;.:..w=:.:.I::.:..,
.~---------11łII
racja Dworcowa, Jarocin.
dowmk. Poznan zd 14501
Pi k
.
'D. 44735

-=-=-:;.:-'-----e

arm.ę

mleSCle powiatowym.
dzeniem. towarem.
tapicer~ki w dużym mieście poniska dzierżawa,
wiatowym tanio na sprzedaż. ce·
sprzedam. Nowak.
na 800.- zł. Oferty Oredownik,
Skarbowa 1.
zd 14
Poznań zd 14 541
Dzierżawa
Rzeźnictwo
Poznaniu ilG m61'g ob9iewem, z.a·
SPJ'zedam dobrze zR'Prowadzone. prowadzona oborą mleczmą. odstą
mi:l.to powiatowe. Oferty Ore- pię 1200. Ad a m"'ki. Glówna 3'2,
downik, Poznań w 14412
telefa.n W·Ol.
zd 14 626

Zakład

==:.....:=::..:..::..:.:..::...-=----'---

sp~~;~~!tze zapro-Ibąr~cza,n,:ch
l}:Z~i~,,:ent.arzy ?r~y
1l1Ie"Cle. kol~": .zmlVl am,; objec;!!

sze-wski
wad7-Ony l,awalerowi za 5Q zł. Adres Orędownik. Poznań
zd 14461

Czwartek, 10 czerwca.
6.1S audycje poranne: 11,30
"Piosenki dziecięce" - poranek
muzyczny dla mlodzieży szkół po·
wszechnych. Wykonawcy: Maria
BI'en-kowska (sopr.). Stanisław
Mikuszewski (~krz.), Krakowski
chór akademicki pod dyr. Adama
KopyciJiskiego. Stanisław Cichy
(objaśnienia) z żKrakowa; 11.57
sygnal czasu; 12,03 dziennik po'
ludniowy; 12,~5 "Wypadek przy
pracy" - felIeton prawno - spo/ecznv; 12,25 Mi1iza Korjus iChar·
les Kullman śpiewają - plyty:
gospod~rcze:
15,45 wiarlomości
16,00 .. Podróże miedzyplanetar'
ne" - pogadanka dla dziecj st~r:
szych: 16,15 .. Przyroda w pleśm I
w muzyce". 'Vykonawcy: Olga
Karpacka - fortepian, Aleksan·
der Karpacki - śpiew. W/ady·
sław Raczkowski akompania'
ment (z Poznania); 16.45 .. Jak waj
czyć z okradaniem sa~ló\V" - po·
gadanka - z KatOWIC: 17,00 z!'·
spół salonowy ~tefana Rach91lta
i Marian Demar·Mikuszewskl
piosenki; 17,50 poradnik sporto·
wy: 18,05 pogadank~ s'połeczna:
18,l1i koncert zespołu .. LIght Ope·
ra Company" - płyty: 18,50 po·
gadanka aktualna: 19,00 "Sama·
ritanin spo!l Solferino" - ~łucho·
wisko, napisał Frank Leberecht
(Niemcy). Przekład Zdzisława
Bronisza: 19.40 pogadanka aktu·
alna' 19.50 wiadomo~ci ~P01'towP;
20 00' koncert symfoniczny. '!'I'ans'
mi~ja z '''awelu w Krakowi€'.
Wykonawcy: orkipstra symfonie ..•
na P. R. pod dyr. Grzegorza Fi·
telherga i Henryk ~ztompka .
II
•. k
t d
fortePIan.
cze~c' 'onCN u o
Danii. W przerwiC' ok. 20.45 dzien
nik wieczorny; 21.45 k"JII 7. c1a 7.
Ziurda.~k"·: - humores'a, A d o.lf A

Dyga~tnskle~C!

(IV)

.~akonczel11e;

\Yarszawa II - 13.00 koncert
rozrywkowy ( plyty)' 14.00 pare
informacyj: 14,05 tJ'zej pianiści
_ plyty 1. Carlo Zecchi 2. Alek·
sander Braiło\\'~ki. 3. Michal
Zadora'. 15,00 l'ak spndzić święto:
~
15.10 koncert solistów. Wyko·
nawcy Iza Rola - śpiew i Ar·
kadiusz Bukin _ fortepian: 22,00
wiadomości sportowe: 22,05 mu.
zyka taneczna _
płyty: 23,00
reportaż z życia: 23.15 muzyka
taneczna _ płyty.
T
ń
1<> 15
"
oru:-~,
moszcze "mnl'!
pog. rolmcza: 12.25 walce arty·
styczne - płyty: 13.00 melddie za
melodią - płyty: 15,0'1 lekka mu·
zyka orkiestrowa - płyty; 15,35
poradnik "portowy: 15.40 wiarlo·
mości z Pomorza; 18,00 muzyka
z płyt; 18,35 pogad. spoleezna;
18,45 wiadomości sportowe z Po·
morza: 23,Otl tańce i piosenki płyta za płyt'ł.
Katowice _ 6,00 sygnał czasu
i pieśli poranna: 6,03 muzyka Ipk.
ka _ plv. tv,: 12.05 wiadomości
hieżące; 12,20 życie kulturalne
~ląska: 12,25 koncert. Wykonaw.
Cy: Grz('g'orz 'l'urkowski - flet,
Ąleksa)~""'I' Hrachoc~i forte;
plan: 13,00 koncert zyczeń; 13,b
rozmaito;<ci muzyczne płyty:
15.30 grace ~foore śpi.ewą - ply·
t)·: 10.43 wla(]omo~<;1 glel~lowe:
1!!.0~
porady
ra(hotechntr'zn~:
18,10> muzyka - płyty z ł,od?l;
18,4!i ",bdoTIlości "pol'towe lokul·
~."': 23,00 Mi"],,,I!. I"leta - płyly;
~a.10 sl;rz)'llk!l IraJlclI,ka.
Kraków - 1"111 audycja d1n
l' . ... k' 'h: 122I'
(Zle~1 "leJS I( ' .
: 1}5 mllzy,:a
~pelowa - płyty. ~3, 2 !Ol1Z: ka.
kameralna. - plyty. 10,60 lokal
ny poradmk sportowy: n.10 mu·
zyka salonowl!- - płyty; 15.05 10'
kalny porlłdmk sport. (Alfredo);
15,25
.. Poobiednia lektura ... ":
1!l.40 lokalne wiadom. gospodarc7.e
(Izba l'zemieslnicza); 18.00 cbwil.
ka społ~czn3: 18.15 muzyka plyty
_ z ł.,o<1zi; 18,45 lok. wiad. "!Jort.
23,00 Illuzyka taneC'zna - płyty.

Panna
.22.00 .. haleJdoskop
- . audy·
gotówki 8000.- szu· cJ.a muzyczn.a ~ oprac!'wanm Sta·
matrymo· T1lsła~a DZleglelewsklego (z ~o.
urzednikn. z~aDla). Wykon.awcy: . .JadWIga
kiC1!~) }'ontan6wna plO~pnkl ~huraktp:
1 I 7111 rystyczne. Stalllslaw 'Vlllcz~wskl
- piosenki groteskowe. Juliusz
JAdź 12,20 Ptlre informacyj:
Krcglewski gwizd artyst)·('z· 12,21) muzyka baletowa - płyty;
ny. Ludwik Kurkiewicz - klar' 13,55 muzyka operowa - płyty:
net, zespół revellersów. Przy fo)'· 14.30 koncert życzf'il: 15,42 /6dzDom
iepianie Stanisław DZiegieleWSkilkie wiadomości gil'łdowe: 18,1111
w Sr.arl~ju tanio do E'przedani& ~.50 o~tatnie wiadomoś<;i dzien· .. Aktualno~ci"; 18.15.T'!luzyka l'ewel Kaspruś, ul. Cecylijgka 5 mka Wlęczornęgo, komulllkat me· płyty: 18,4" wladomos('1 sportowe
n 44690
teorologlczny 1 przegląd prasy.
lokalne; 23.00 muzyka tan. -

Dużo
zarobisz domowa wytwórczością.
Szczegóły nadsyłajacym na PKU
142295 - 2 zł. Inżynier lngwer.

Lwów _ 12,15 J. Offenbacb:
Uwertura 00 opt. ..Orfeusz w
Piekle" - płyty: 12,25 wielcy
• '
ł t· 1355 muz ka
splewacy - z P y,
'.
y
lekka z pŁyt: 14,511 porądnrk. sp~rt.
lok.: ~4,5() l.wows.~a lrtełda., l!!,OO
.. Na zle.lonel !aee -: płyty.. ~(),3~
lwowskIe ~'ladomoscl
blezqce,
18.00 ",.Od ZIarenka d.o Plęklwgo
bl
pogadanka 1810 Sto
me a. .
.
, 1830'
kowsk! dyrygUJe - plyt~:
,
~k.rzynka ogólna; 18,~5 WIadomo:
S<;l sportowe" lokalne . 23,00 'I·Stu
dlo .m2l04(10~0'Chk: 23 ,30 k m,1l['Y C3. ~
plY,t .. '
oncer t Ol'. 1 . S ele
dynsInego,

mT

~.

l~tni

zd14477
Oddam
posadll stró;:a za zw rotem 'klll7cji
Chemik-Farbiarz
1()0 lIlI.
Ofel·ty OrędO'Wnik. Po·
zdolny, po~iadający pareset .go· znań ze: 14 472
tq",ki szuka pracy. w f.arblar·
lach wytwór!,!1 ch.emlCZneJ. prąl·
Laboranta
ni cheD.l. lub InneJ, - 1:a kauc~a
- lub Jako wspólmk. Zgłoszema do fabrykacji catgutu od zara.z.
Oredownik Kraków Rynek 6. Oferty Orędowmk, PO'lJIlart
. n 44795'
zd 14 388

N
b d
l
Potrzebny
owe u GW e .
faą-ady . . remon}y WY~OI)Ule soli. pomocnik rzei'>nicki. Antoni Pupro·
rai.
Pozn3.ń.
'Vierzbiecice 46.
d
t
K ko le l na
I)le .. amg w
ra' VI' •
zdg 14 514
WIIlCJI mIstrz murarskI
Adam Wenzel,
Krak6w Rzemieślnicza Boczna
Kowal
14.'
n 44796 J a pracę pow!'zowa po~r~~bny od
zaraz samodZielny, relIgIJny. PO'
Podleśniczy
rz.ąd~.v:. kawal~r stl!rs~:I.:. Który by
.
3
d .
l" l
pozmE'.1 mógl SIę ozemc. Pawlak,
zonaty ..lat 3. bez zletpy, " at rabryka powozów środa.
praktyki dobry fachOWIec, praco· .
zdg 14 '478
wity. uczciwy. zamiłowany ho· ______'..:..:;'-"-_ _ _ _ _ __
dawca zwierzyny, bażantów. ję·
•
15.00 Praga. Koncert popularny. zyk polski. T)iemiecki poszukujp
Spólnika
15,15 Kiinigswsh. Plyty.
posl,lrh'. od 1 hp.ca. Arlres M. Szy· lub spólniczki do ~kładu g'f)tówk!\
16,00 \Yroclaw. Koncert rozryw· manskl. Os!row \Vlkp .. Dro~:,\ 1000,- zł zaraz, Zgłn~7.ema Vi' I'
kowy. Lipsk. Koncert orko i soli- Gorzycka 136.
zd 11922 ta, Poznal). DąbrowskIego 10 stów. 16.10 Praga. 111 lekka.
15.
zd 14 600
- 17.00 Budapeszt. M. cyga(lska.
Pomocnik
17.15. Monachium. Koncert orko fryzjerski z aparatami do ondn·
Potrzebna
u<lteJ.
r
•
lacji trwałej poszukuje po"a ,ly fryzj('rka od 24. 6. umipjąca (1)18.00 Londyn R. Koncert radIO' r.a dogodnych warunkach. Zgło· dulade i manicure w zastępstwIe
orko 'Vrocław. 150ncert solistów. s!';enia Orędownik. Poznań
Gdyn'ia 6. nr 207.
zd 44 ~711
19,00 MonachIUm.
"MIkado"
zd 13562
opt. Sulivana. 19,10 Lipsk. Ludo·
P
·k
we pieśni i tańcc starel!'o ś",iata. [ S l . e r o t a
Omocnl
1925 'Viedeń ... Złoto Renu" OP.
....
krawiecki dobry i uC'zeń potn"b\Vagnera. 19,30 R. Romania. "Pa' be?-ro)Jotny prosI o Jaklekol~lek ni na ~tflłe 7:araz. DVI·ojak. Ple·
sja wa ŚW ~Iateus7.a" oratoriutn zaJęcIe .. rracował 13 łat w Je!l· ~zew. Poznanska.
n 44818
J S DBac';; 1945 Droitwich nym DlIelRCU. Oferty Oredowmk
Koncert symf.
'
. Poznań zd 14239
ZegarmistrzoW'Ski
20,00 Lilie. Kwadran. pol~ki.
Z
'
.
.
Brnksela. l{oncel't symf. S1.tnt.
..
a
pOf!1oct;lk !lo MałopolskI. mIasto
"IIrt 1I,.iodie operowe i 1'I 'I, tro' w:vrolllenle jakiej" pracy o,ltlam \\'oJ~\\'odzkIP 7,3raZ p.otrzebn.y. -:
Jow;
'>010 Kolonia
K,;r;",>,·t Illi"~zk;lnił' ('7.a8 Idlri. j"ZiOI':I, la· OfPrty z wRl'tlnk:ltnl. odPisamI
~Ylllr'. l(ij·ni~swlIsll. li .. cital 1'01" ~~. 01;11 .. 1.11,i!lsto. ll,(t'I'lY Oredow· ~wiad"clw O~'~""\\.~tik. Poznań
t .. pisnowy. \V,·oclaw. ,,'('sOły wi". IIIk. L- 07.11all ZU 1~ 4.,0
zol 14 6U!J
Cr.Ó I' tni,ca. 2U,aU Lyon ... .Jan Z,I
BankoWl"eC
~
Paryża" op. Boildieu. Strll",hllrJ(.
29.
ROZRYWKA
.. Piękna mlynar',a" cykl pieśni żonaty. poszuknje tylko w. gq,lzi.
• _ _ _ _ _ _ _ _ __
Schubcl'ta.
lnach, po. po.łudniowych
.Jakl.eg.o
2100 R P ' It
k' bndz zaJccla. ZaprowadZI kSląz·
..,. l·s'"
, . k'. arlr l 'I.?nć}er muz, I kowoŚć. zestawia bilan~e. zalatwi
.na l l .
F 0 z korespomlellt'jP. pol~ko·niem., - Hard 7.o ciekawy
rU(jm u~osll,letlk·IPoLrolrl·YIB· ob'e 'c'ones,c
dwu.t,ygodni~ ~~_
u z. o S
S ' -1' .30 sprawy
orJatko"'e oraz proc"~o. tvry('zllY
Pokrzywy. Kaliskie
!;Ilksemlmrg . Koncert symf. HII· we itP. 8fcrtv Kurier Poznań~k k'nn·l<at'uI'Y'. KwartalniE' 1.50 zł.
,ersnm II Muz. taneczna. %1,40
zr1g 12 88213
Adrcs: Kalisz. Widok 40.
Bnda)es~t. M. tanec~~a.
..
• • • •
•
22·ąO Sztokholm ... RI .. olptto op.
Obrączki ślubne I
Verł1tt'g<? ((!,yty) .. ~edlolan: I\on,
~
.
'"'
Ci'l't ~oilsto~.
:!2.~lI D~OItwlch.
-egar-,
-egarki i platerM. ł"kkn. U.30 ?tlonaclIlum. M.
..
oT'"
oT
taneczna,
poleca
2:3,00 Kiinigswsh. Muzyka z
płyt. Tuluza. Rozmaitości. 23,30
lIO.i " .
T
Droitwich. Transmisja muzyki
•
~
.i.'-"
1~ ~
tanecznej z Ameryki.
Ł' , Gł'
24,00 .Frankfurt .. i SztlltgSl't.
odz,
owna 41.
n 42311.
!,Ze śWIata opery. koncert orko
DUZY WYBOR.
CE~Y NISKiE
l sol.

K"

I

wszelka blzuter)A

W

'A y

... A"':' S KI

() O'ł O ~ ze n i a
.J

J

....

zd 14 521

Składnica
wę~la caJkowitym
urządzeniem
zaraz na sprzedaż. Pośrednicy
wykluczeni. Ofert)" Orędownik,
Poznań zd 14 749

:::::::~~~;;;;~~;;;;;;;;;;~~;;~~;;..IIIIIIIIIIIIII~~~~~~~II[i

,
~ _ _ ~.!1"~p~
•_ •!t{'J.M;illł1"WI~

Oferty Oredownik. Pomart
___________~zd 1476~4__________

700,-

złożę za wolną posad~.
Orędownik, Poznań

Borowy • polowy

100

Domek

Poznań

żona1r. lat 33, s",u~a PD8ad'Y 1. 1.
I·ub ~źn-ięj. Zna!i<lmośc ogroomc-

peł.nym blegu z urządzemem.
śWIatło elektryczne .sprzedam.
A~entnra Oredowmka,

kamieni<', domów. domrków, r6i..
npj ",i'E'\I~ości i ceny na s<przedar..
Zidosu'ntil. Otręba , Jarocin. Ki·
lilis-kiego 2.
zd H 695 _ .......,..ft"'~~N~'P.I~g!l
składem. ziemIą, stodola. chlewy.
kościół. szkoła.
sprzedam tamo
1700.- pośrednicy wykluczeni.

R. Barcikowski S. A.

do 80 .ł6w dla pouu' Biał}'t!tok IIL
w 8089
posady w tej robryce
po jednej trzeciej cenie
Redaktor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ekonomista gotów~a 6-10090,-;-:
10000. właS<ll, clela. _ ho<otenckl, _ _ _ _ _drobnych.
Poznali, Pocztowa 1.).
",d 14 634
zł poszukiwany
Ja.ko wspo!n!k
drukal'ni w Poznamu. Zgloszema
aj Slu~ba do'łno"",,,
Oredownik. Poznań zd 14506
Gościniec
Zakład
Dom
fryzjerski bez długu ~przedaln snlą. ko;:C'ieln3 \\'ie~, pełn.ym bie·
"u. 4;) mórg ~'rrJzIPrzawlę 3 {)(l() .
. Dziew~a.
Przystojna
nowy. 2 izby. morga ogrodu, - tanio. miasto blil'ko Pozn~nia.
Adam~ki. P02ma·ń, Glówna 32. te· prarowItlI z I?rowmcJI poszukUje prarowita stala posada do pra~zkola.
kościół,
stacja miejs('u. Oferty Oredownik. P<rznań
fon 1,9·-01,
zd H 627 posady do dZIecka albo do pr,a_c Cy domo,vej. pomoe w interesie
zd 14458
Cpna 5.800.- Nowak, Jarocin.
rlomo\\:ych. Of9 rty Oredowmk, od zaraz. Oferty Orędownik, Po.
Piłsudskiego.
n 44 736
PoznR II zd 14 406
znati zd 14 474
130
Kolonialkę
Dziewczyna
;::.;.::;:.::....;~;:.p.::.:..;:.--bn----burac'zanyoh iU:"enta rz.~mi. z;n)·
Gospodarstwo
(,Pierwszorzędll ą. mi'eszka niem. - wami
przy s.z()<';le. koleI. \\'Ia~e ,'
60 mórg pod Rogoźnem sprzedam ('('ntrum Pot:nania. s7.~"bko d"cy·
uczciwa
do
wszystkiego
l!'Zuka
o~ze y
'1
za 12 tys. Zgłoszenia Chmielew· dującemu kl.p co\\' i za ra,z 61pr~e· ciela. oh.i~ie 5 000. Kn~tenckl. 1'(J<;adv od 15. OfeTty Orędownik mlod-,- pomocm~ ~!usars!<i, .• b~
2.
ski. Poznań. Stary Rynek 45.
dam. Adres we·ka'Ż;e Orę-downtlk. Poznali, POC7,tO\\'3 1.;
Poznat'1
zd
H
378
oowla~y z prOWJllCJI. Ko,;mlnskl.
_
w 14u~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Poznano Sew. :Mielżyński~lto nr
zd 13 252
P07mań zd 14 ~'i4

to~~~!~

Poman. PIekary 11.

na koks sprzeda
by(- nom ezynszowy
w~ki. Poznali. 28 - 15.
zd 14 554

m.órg lleI~{>nnej. budY'Tl'kn masy'w·
ne. kości "ln ej wB,i. blisko Jaroci·
na. CE!llla 52100.-. Otreba. Jaro·
cin. Kilińskiego 2,
00 14 000

.

Znak ofeorty napnrklad: z 1892ł, n 2745, d 1m
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogloszenia w dni powszednie ,przyjmU!~
się do godz. 10,30. w soboty ł dni przed9wią
toczne lJT7.yjmuje si, do god%. 9,ł5.

DROBNE

t-łamowy

Młocarnię
La'llc'a 6O X212 kulkowe łoża grun·
towni~ naprawiona. goto" a do
uj;ytku spneda'm. OfcI·ty Or~dow·
n ik. Powali zd 14 6~1

B. JASIŃSKI, Łódź, 1t Listopada S,

~Zllle

Numer 1M

l-łamowy milimetr lub jego miejsce kosztuje: w zwycz,'\jnych na stronie 6-lamowej 15 grorlly. na stronie redakcyjnej (ł·lamowej) a) przy końcu CZI;:§.ci
redakcyj.ej 30 crOtlilzy. b) na stronie czwartej 50 ł!,TotiZ1, e) na stronie drugiej 60 groszy. d) na etronie wi&doml>śoi lokalnych 1,- zł. Drobne ·J!!ł.,sz€nia
"tlJwy~eJ 100 /iłów. VI ~ym 5 na.główkowyC'h) alowo Ilagłówkowe drukiem tłustym. 15 groa&y,
Iql.td& dalsze słowo 10 gr~y. ~l08zenia większe wśród d_robn~ ch poczynają.c
0<1 ostatniej /itrony, l-lamowy milimetr SU gl'06zy. OjZł06ze nia Eikomplikowane, z zaatrl.eteniem miejsca - od po82:C2ególnego wypadku 20% nadwytki. OgłDóSzen l a do bi;.>~ąc~go
wyda.nia przyjmujemy do g~y 10,30, l. do wydań niedzielnycb j świl\tocay-ch 00 godJł',illY 9,45 rano. Ogłoszenia z poza Wielko,pol6C.!. pnyjmujemy do wydań !Jiet~cyeh
do godz. lO, do wydań nip.dzielnyeh iil'-świa,t.&eml,.-ch d!lia pOJ}rzedniego do go doz. 1~. Za bł~y dTu'karskie. lct.ćre niezniOłkt>ziakaja, trcśCi o~Oć>Z~a."a.dm~~a nie odpowiada.
'~ema ItrLyjmuj&my ,yl'ko za op~ g~8, z góry. K()!t~ w P. X. O. Br. 200 149.
' . ~-- ,~.~ , ~.

..-----------------

------------~--------------------------------~~--~--------------------------
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A teraz, Viviano,

pójdźmy

zoba-

czyć suknię i welon ślubu y rzekła
lady Annersley przykładając lornetkę
do oczu. - Zapraszamy się do ciebie
,na lunch, bośmy konie Odprawiły do
domu.
Georgina poszła za matką i Vivianą
właściwym sobie, powolnym i jakby
sennym krokiem. Była w tei chwili w
obawie o zclradliwy i niegrz~czny pryszczyk, który miał ochotę wyskoczyć
na samym kOllCU jej arystokratycznego ~oska i zepsuć tym sposobem cały
wdZIęk twarzy młodej druchny.
L~dy Annersley przypatrywała się
SUklll z prawuziwie urocz.ystą powagę..
Georgina podniosła przejrzysty
welon, le.cz nagle upuściła go z gwałtownym okrzykiem:
- Ol Viviano! - zawołała wskazując na dużą. dziurę w koronce ~v~al twój zepsuty. Spójrz tylko na tę
dzmrę, naj droższa! Powiadają, że to

zła wróżba.
O~zy Viviany zatrzymały

jednak ta drobnostka nie wzrusza zbytecznie; jesteś blada jak trup, moje
dziecko.
'W istocie twarz Viviany była w tej
chwili biała jak płótno. Dziura w woalu ślubnym!
Viviana umiała zapanować nad se>bą znakomicie, choć zabobonna obawa mającego nastł).pić zła zwiększyła
się jeszcze. Była wesoła przy śniada
niu i na chwilę utopiła swoje udręcze
nia w winie szampallskim.
Gdy wreszcie wróciła do bawialnego pokoju, pożegnawszy się z lady
Annersley i jej córką., które szczęśliwie
prędzej wyjechały niż się spodziewała,
znalazła w jednym z wazonów przeznaczony dla niej wspaniały bukiet
fiołków w otoczeniu zielonych liści,
przyniesiony przez jakiegoś nieznanego wielbiciela. Nikt nie widział, kiedy
i kędy wszedł tajemniczy oddawca buketu; wsunął się widać i wymknął się
niepostrzeżony.
Wyjęła parę delikatn)rch, drobnych
kwiateczków, złożyła je razem i przypięła je sobie do piersi. Ich wdzięczny
zapach odurzył ją., wywołał gwałtow
ny jakiś ból w sercu, dotą.d nieznany.

siQ z niepokOjem na kosztownej brukselskiej
koronce; chciała wyrzec parę słów,
lecz zamarły jej one na ustach; potem
.z ~rzybraną obojętnością zaczęła oglą- Ukryła twarz w dłoniach i płakała nadac welon.
miętnie, dopóki gwałtowność rozpaczy,
-:-: ~aczepił się pewno o jakiś jak burza szalona, wyczerpawszy jej
. g~~o~dz - rzekła z jaskrawym ru- siły, nie złagodziła bólu · i nieujętego
~11~nce~ nl;l- policzkach. - W każdym
przestrachu, który sprawiał, że życie
l .azl.e.me WIerzę w złe wróżby. A ty co jej było męczarnię..
mys!lsz o ~ym, ~ioteczko? Jedyna ra- Czy Gerald uwierzy, żem nieda,. Jaką Widzę, Jest odesłać go na pO-l winna? - pytała się łkając. Czy
wrot do Cel~styny zamawiając nowy. znienawidzi mnie i pogardzi mną jak
- Tak tez trzeba zrobić; niech ciQ oszustkę.?

Rozmowa Sidewing z mężem
. Podróżowanie koleję. ma to w sobie woływała lepsze jakieś, serdeczniejsze
dObrego, że ulagodza gwałtowne mo- uczucia.
ralne cierpienia, odejmuJe chwilowo
Prości ludzie cieJ'pię. czesto gorzej,
przestrach, spowodowany grożącym bo nie otrzymali wykształcenia, co by
mogło im odkryć
tajemnice wiedzy,
niebezpieczeństwem i uspokaja.
Pani Sidewing też, okryta ciepłym, dać zajęcie umysłowi i pociechę, której
urogim szalem, z nogami, opartymi na serce w takim razie tak pragnie. Pewflaszce z gorącą wodę., ocenia korzyści no nikt tak smutnymi jak ona oczyi wygodę nowoczesnej jazdy. Umysł ma nie patrzał za znikają.cym krajjej rozjaśnia się, dusza rozwesela, po- obrazem, podczas gdy żelazny potwór,
pija sobie zwolna wódeczkę z wykwint- szumiąc i sapią.c, zbliżał jl;l. z każdą
nej srebmej butelki i częstuie ciastka- chwilą ku domowi jej męża.
mi i gruszkami dzieci, będące towaDojechali wJ'eszcie do stacji Brooksrzyszami jej podróży.
mere. Ogromne kosze i pudła, napeł
Mając za parę dni opuścić Angli~
nione prezentami, }{tóre każdy wiózł
przygląda siQ wszystkiemu po rar.
na Boże Narodzenie dla swoich, wydopierwszy w życiu z zajęciem; ale ani bywano z ciemnych głębi towarowych
zielone żywopłoty, ani łąki, kąpiące
się w złotym świetle słonecznym, nie
ożywiają krajobrazu, na jaki spogląda
przez okno, bo smutny, pochmurny
dzień zimowy rozpostarł się nad ziemią..
Oddalone pagórki i lasy okrywała jakaś ciemna mgła, ciężar starości przygniótł do ziemi drobne ,vrzosy i delikatne paprocie, przywalił małe laski i zarośla w okolicy.
Nawet
ładne wille i schludne domki wieśnia
cze miały jakiś ponury, dziwny wygląd, gdy się na nie przez mgłę pa-

wagonie dzieci usłyszawszy ciężkie
westchnienie.
Pani Sidewing wstrząsnęła przecząco głową.
Tylko policjant, przedstawiciel władzy, mógł jej ten zaszczyt
uczynić; nie zauważyła nawet, jak
dzieci, które ciastkami i gruszkami
częstowała, patrzyły na nil;l. badawczo.
- Biedna ona - szeptały do siebie.
- Stara już taka, jak babunia.
Pani Sidewing była dość żywą i
ruchawą osobą, toteż wyskoczyła natychmiast z wagonu, nie zapomniawszy wprzód o zawię.zaniu sobie podwójnej, gęstej woalki na twarzy; ostrożność ta sprawiła, że najpierw o
mało nie wpadła pod koła wagonu, a
potem znalazła się przypadkowo w objęciach żandarma.

- Czy nie możesz 1)atrzeć, gdzie
idziesz? - zapytał uciekającą, a jakiś
podróżny z okna wagonu trzeciej klasy rzucił słówko niegrzeczne.
Pani Sidewing poczęstowała go za
to pchnięciem parasolki i widać, że
dobrze wymierzyła, bo głowa impertynenta schowała się natychmiast do
wnętrza wagonu. Oczy jej, choć smutne i zamglone, umiały jeszcze zabły
snąć gniewem i złością.. Zabawiło ją
jęknięcie, które wydał poszkOdowany,
i uśmiechnęła się za odchodzącym
pociągiem nie przeczuwając, jak blisko
siebie ma groźnego nieprzyjaciela.
Zwróciła się na drogę, prowadzącą
do dworku przez mgłą. pokryte pola, i
szła z wolna, pokaszlują.c i kichając
na przemian. 'Wiedziała doskonale, w
której stronie trzeba było szuImć folwarczku, i już lekka linia dymu zarysowała się przed nią
w powietrzu.
Wkrótce ujrzała stary i obdarty domele, ze ścianami pokrytemi mchem,
narastającym z każdym rokiem. Pragnęła teraz, aby Bob już oddawna był
zamknięty w ,vięzieniu i aby ona mogła spędzić swe święta w Anglii, w towarzystwie znajomych, zajadają.c spokojnie tradycjonalnego jJldyka, roastbeef i plum-pudding. mJiad, pomimo
wszystko, był dla niej bardzo ważną.
rzeczą; tak, jak większość prostych,
starych kobiet, nie zapominała o jedzeniu.
Robert, poląc spokojnie przed kominkiem cygaro, nie spodziewał się
bynajmniej wizyty swej żony. Umówił sobie od niedawna ładnę. i hożą.
dziewczynę, zwaną f\lariol')T, aby mu

-

poczęstowała

go za to

wagonów. Ona miała spędzić Boże Narodzenie w Hiszpanii, Włoszech lub
Szwajcarii, sama jedna, wśród obcych.
Pani Sidewing w prostocie ducha wyobrażała sobie, że wszyscy cudzo ziemcy są złOdziejami i oszustami.
Samotność i zawsze samotność. Oto,
co ją czekało, zanim spokojnie sp ocznie w grobie. Była już stara, a starość
jest' jedil~ z najwip.kszych., bo n'ieuniJini onych trosk w życiu człowieka.
-:- Czy kLo przy jedzie na spotkanie

ry, bo w jakiż inny spOSÓb ta niewinnie wyglą.clają.ca, rumieniąca się i nie . .
zdolna podnieść oczu na obcego czł<H
wieka dziewczynka, mogłaby przyjść
do posiadania aksamitnego kaftanika
i ładnej futrzanej mufki, która. ukazywała zdumionym oczom ludzkim w
kościele. Było to trudne do rozwiąza
nia, nawet dla Diggorego, który wcale tu nie odgrywał roli skromnego J ózela, chwalił zawzięcie paszteciki f\lariory i przygotowywał dla niei śliczny
podarek na Boże Narodzenie.
Ładna Mariory, ze swym pełnym
wdzięku uśmieszkiem, zdobna koroną.
połyskliwych, jasnych włosów na głO
wie, przyrządzila swemu panu szklaneczkę gorą.cego
ponczu, .do którego
on zasiadał w chwili, gdy jego żona
pociągała silnie za zardzewiały, pokl'Y-.
ty soplami lodu, dzwonek od ganku.
Diggory też wchodził drzwiami od
kuchni, otrzepujl;l.c starannie śnieg z.
butów, aby nie zabrudzić podłogi, a
dziewczynka pObiegła otworzyć niezwykłemu gościowi.
Bob nie często odbierał

wizyty, to
okno
prze-

też zaniepokojony wyjrzał przez
i krzyknął, padając na krzesło z

strachu:
- Wielki Boże! Diggory, wszak to
moja żona!
Diggory, który nio był żonaty, choć
dwa razy ledwie wykręcił się od dotrzymania obietnicy, położył swą fajkę na komodzio i spojl'zał litościwio
na tego żonatego, człowieka, ofiarę
małżeilstwa, ofiarę,
która, wzbogaciwszy się pieniędzmi żony i straciwszy
je natychmiast, porzuciła ją i zaniedbała przez długie lata.
- Biedna kobieta - rzekł wreszcie
~ odbyć podróż z Londynu w taką porę, w jej Wieku, jedynie po to, ahy cię
odwiedzić!
Czy jesteś tylko pewny
żeś trzeźwy?

- Diggory! - zawołał Bob z wyrzutem, jakim Cezar musiał wymawiać
słov.:a: "Et tu Brute contra me".
- Czy mam wyjść stąd? - zapytał
Diggonr, oglądając się za swym ubraniem i przestępują.c z jednej nogi na
drugą.

- Tak, proszę cię o to - odparł
Bob z charakterystyczną. szczerością.
Zaczął się sam obawiać, że dziura, która się pod Prince's Gate formowała i
podminowywała
wspaniały
gmach
przez jego własną. nieostrożność zwię,
kszyła się jeszcze i mogla wszystko w
ruinę pocią.gną.ć.

- Z największą ochotą, przyjacielu,
- rzekł Diggory, uciekaj!,!.c do sionki
wraz ze swymi ciepłymi butami i ubraniem.
.

trzało.

. Pani Sidewlng zapadła w zadumę,
'podczas gdy pocię.g jak strzała przerzynał powietrze i pędził coraz dalej
. w przestrzeiL Przypomniała sobie czasy swojego dziecillstwa. To dawno zapomniane dziecillsŁwo i wspomnienia
jego zaczoły opanowywać umysł jej
coraz gwałtowniej. Jakże ona nie spo'dziewała się wtedy, do czego możo być
zdolną
w przyszłości! Ani przypuszczała, jakie harde i śmiałe plany powstaną w jej głowie.
Czy to był prosty wypadek? Czy
tylko chwilowy obłęd' i szalellstwo
podały jej myśl
podsunięcia
swego
dziecka na miejsce prawclziwej dziedziczki? Nie, spowodowała ten fakt
wiecznie wrł).ca w jej sercu nienawilÓć
'do bogatych, do tych, którzy stoją. wysoko i pogardzaj a biednymi. Była to
zlość, wywołana przez złe obchodzenie
się i zniew.agi człowieka,
do którego
się teraz udawała, jej męża. RvDerta
Sidewing. Jakże ona go niegdyś kochała!
Teraz była już starą, nie żyli
z sobą. przez długie lata; ale choć
zgorzkniała i zmęczona życiem, zachowała w duszy wspomnienia jakby echa
dawno ubiegłych chwil racIo!lpych tej
młodości, w której grzeszyła chyha tylk? zbytecznym do nieg.o y1'zywiąza-

wracających do rozrywek młodości. .
Złoto Viviany płynęło widać obficlCl
w głębokie kieszenie zręcznej Mario':

pchnięciem

parasolki -

gotowała i miała o niego starannie.
Bo i dlaczegóżby jego córka, Viviana,
która go nienawidziła i nim pogardzała, nie miała mu się opłacać tak dobrze, aby jej ttary ojciec cieszył się
ma.terialnym, jeżeli już nie moralnym,
zadowoleniem i wypoczynkiem. Cia,stka Mariol'Y bywały w istocie powiewne i, leci\lchne, jak obłoczki, . jej :paszteciki wprawiały- Boba w zachwyt, a
bułeczki, przeklaclane szynką, były powodem zazdrości całego sąsiellztwa,

xutm,Ml~..4'Yzr;uszH~~J:Q:." "~\w.~.J%~ ge~~9Y.g~ . ~ _ ~~b ~~§ nal.ęż..~! qQ_lucJ..~~ ~~.~t~i,ę ~q.

Usiadłszy na pustej, przewróconej
do góry dnem pace, w ciemnej sionzrzucił
wygodno pantofle Boba,
r ce,
które pracowita służąca, w wolnych
od zajęć godzinach, wyhaftowała mu,
włożył napowrót swoje but~r, skórzane
spodnie i uciekł tylnymi drzwiami, ile
mu sil starczyło.
Pani Sitlewing tymczasem weszła,
wprowadzona przez Mariory, do kuchm. Bob udawał, że śpi i zakrył sobie
twarz chusteczka. do nosa.
- Daj pokój tym figlom ze mną,
panie .Robercie - rzekła jego żona,
zrywaJąc mu chusteczkę z twarzy widziałam, jakeś przed chwila. w~··glą.
dał przez okno. Jestem twoją legalnie
zaślubioną. żoną. i nie masz prawa chować się przede mną; gdYbym chciała,
to bym mogla przyjeChać tu na stałe
i nie mógłbyś mnio stl;tcl oddalić, choć
b~'m nawet tę twoją. wystrojoną pamenkę wypędziła. Dziwisz się dodała do Marioty, która odwró'ciła się
z zagniewaną. minką. - wiedz, że zatym, że moimi pieniędzmi oplaca on
ciebie.
- O Marto Jane! - zawołał R obert
zrywając się z krzesła - czyż ja l1 t{
to wszystko zasłużyłem! - Czego ś ci
gasz mnie i prześladujesz aż tutaj i
c~en~u nie napisałaś do mnie, że się
CI ebie mamy spodzie'.... ać? .

(Ciąg (Ial~zy' nas~pi),

Blaski i cienie u stó Wawelu
MigalVki z Krakowa
'K r a rg o w, w C'Zerwcu.
Przed gmachem krakowskiego drw<l'l'ca
kolej owego ruch. Zajeżdża .ją ustawicznie
auta i konn~ doro,żki. Płvnie f '.la barw.
~ego tłumu.
Wśród pstrokaci'lny miejskich UJbrań nie brak i harmonijlIlych
strojów krakowskiego ludu. Przesuwa się
hoża Krakowianl{a, szeleszcząc nakrochmaloną koszulą i ozdoibami Bpódnictki, raQU
bogactwEllm szczodrych SZ'IlU-

Zamawiam kawę, tWma.oz8,iC jednoC'Le-

row Korali. Kroezy zamaszyście z buń
czuc-znym ;piórem u cz3lPki Kra!k()wianin.
Często gęsto i :tyd się miga. Powłóczy
sty chała.t jego strojeID Długa broda i pejsy. Pod UB'Lami ch8lra:MerystYCZIIle "grajcal'ki". Na glowie czarny k8lpellUSZ lub
mycka.
Dla oczu pozna.ńezylka. widok to osobliwy. Korzysiać meta z okazjd i sfotografować Żyda z zakręconymi w "graj cerki"
pejsami.
Ot wł'aśnie taki "rElłprEllZenta;tywny" tw
małopolskiego Żyda
przystaną:ł: z towarzyszem pr'Zy zloltOlIlych na ziemię paczkach. Nastawiam dbiektyw aparatu na tydowska. oso'bli wo.ść, kióra w Krakowie jest
codziennym chle'b em. Iult mam do'konać
zAjęcia, gdy żyd z "grajcarkami" odwrócił się tyłem. _. Żadne zaibiegi nie dajł\,
wyniku, Po.'Przestać muszę na MQtQgrafowaniu innego. mniej roarwkterystycznego
:tyda.
Ten mi spoikajnie pmu.je, wo,łając z do-

śnie usłu,tnemu kelnerowi. te nie jestem
..'Panem rad'cą.... Otrzymuję od'P()wiedt: U naJ'- kaM ego się tyturuje. Ta.ki mamy

rzwy>Czai.
Isto!m.ie w Krakowie O8'1'<lm!Die roq>oWszechniona jest tytułomania. Katdego obdarza się }akimś tytulem. I w tej tytulomani1 uJawnia się u'WI!IZe tendMlcja zwyt.kowa. Kto jest ikierownilkiem &11koły rudowej tego mianuje się dyrektorem. KaMy
ze wsi przyjetd.tajl;\(:Y posiadaC?; ma.ja.tku
o'bdar'Zouy jest tytułem bJrabio'WSlkim. Studen,t łatwo awa:nsuje na "doik,tora", a aopli/kWllt adwokacki na mecena6a.
Tę koniunkturę "tytułolubstwa" wykOrzystuj-e nawet relklama ulicznego sprz&dawcy. Ohłopiec z obwarzankami zwra.ca.
się do swych kliientek per "panie dobrod'Z'iejlki", a mętczyrzn dany tytułami dyrektorów i dokt.oorĆ1W.
Na u'licy podlbie-ga d'O przechodnia :p~y
godny handlarz krawatami I zachwalaj{\e
jalkąś sztu~ę woła:

my<ślnY'm uśmiechem:
- Pan musi być z Poznania!

-

Piękny

kra W8.lt do ulbl'asnia 'p ana d okupić, kiedy się jest
talk hono,r awan)'ml

ik. t o r al I jak tu nie

tyd żydem pogania.

Po Pozn.aniu, gdzie chowała Bo'gu, stosunkowo rzadko spotyka się tydowskie twa
rze, trudno przywykna;ć do kr!l.kowskich
ulic. Na chodnikach roi się od Żydów.
Składy w ~ródmieściu w przewa~aj,ącej
masie są w rękach żydows'kich. Domy są
:przeważnie w posiadaniu Żydów. Powied'Zenie o żydowskich kamienicach i ,p olskich ulicach ma w Krakowie pełne zast()IIOwanie. Piękne krakowskie planty, obiegające kr~ śródmieścia. w pogodny dzień
świąteczny zatłoczone sa, Żydami.
Aryjskie twarze spotkasz t y liko gdzie
niegdzie: A wszędzie haczykowa.te nosy,
r060hate brody i zatkręcone pejsy, krzykliwa jaskraw()ść wykarroinowa-llych ust
i wyróżowiOlIlych bez miary policzków.
Znalazłszy sill w tym wschodnim tłu
mie człek czY1IIl pręd'lej stara się z niego
wydostać. by nie słyszeć 06trego świstu
gwrdlanych głosów, nie wdychać specyficznego. 'Przepojonego oparami ceibuli :powiet'r za, nie wh1zieć obcych, wręcz wrogich twarzy.
Tytułomania panosz}' się.
Więc daję nura I lą.duje przy stoliku
zaszY'tej w plantach chrześcijańBkiej kawiarni "Pawilon". Zjawia .się po chwili
kelner, składa uprzejmy ukłon i wyrzuca słowa:
- Całuję rąc7Jk.i pana l' a d c y! Czym

Pełno wszędzie gołębL

W KTakowie ,pełno jeat wszędzie gołę
bi. Gromadami włóC'Za, się po rynku, grochają-c 'Pod arkadami Sukiennk, Spaceroją. po ulicach, za.gla,dają, do oIkien.
Ale królestwo go~ęlbiej gromady zna.Jduje się przede wszystkim na placu przy
kościele Panny Marii.
Mo'żna tam obserwować niejednokrotme
'Piękne o'bra7lki.
Gdy wła.śnie nadchO<lU~
kaMIli gołęlbie kilku~etnia dziewczy,nlka.
Ptaki otoczyły krę.giem rozradowane
dziecko. Miły, rodzajowy o:braz~ ~ Kra.kowa.
Dodatek zt',byłkowy do cen.
Kraków należy do naj droższych miast
w Polsce. Ktoś się dawcipnie wyra.ził. te
w Kraskowie obowia,zuje specjalny dodatek do cen, a mianowicie d o d a. t e k ~ alb y tik o wy.
Chcesz się rOZlkoazowa~ pięknem starych. historycznych murów, musisz tę
przyjemność opłacać. Krakowianie sa, tymi ludźmi, którzy umieją obcinać kupony od przeszłości. Drogie są mieszlkania,
drogie utrzymanie, drogie rozrywki i kawiarnie.
Co kraj, to obyczaJ.
Nie tylko Żydzi są w Krakowie inacze'j
od'Ziani. Zwracają. r6wnie'Ż odmiennO'Ścia.

m0'gę słutyć?

8weg<l u!bloru d orotJKarze. Maja" onI na gl?"
waoh . • . m e I o !fi i 'k i. TaJkie nakryele
głowy z,oetało niewe.tp'liwie podyktawane
w~lęda.mi na J:~rezenta'Cję.
UlubiO'1l.ym miejscem dlla prywatnydL
ogłoszeń sa. dla Kralkoow'ian . .. rynny. Na.~
ik.leja się lila nich ręką. z8IPie&ne ikartJki.
oIbjVieszC2ają.ce o wolnych pokoja.eh, o kOoi
rzystnej oIkazj~ kupna jalkiejś nie!M.lchomości.
Wśród

napisów na szyldach zwraca 11-'
nazwa: ,.eiast 'k arnia.", Co to
jest? Po wiellu ®serwacjac!h doch~i 8i~
do wniosku, ż,e to slklep z eiastka.mi, którego właścicielem jest Żyd.
Roi się tet w Kra.kowie od "m i o d C)oł
B Y t n i Miodelk cieszy si~ .aka. 'PO'pullo&J'o4
nością. 'W tym mieŚ'Cie. jak piwO w p~
!m&ID.iu.
l)ulto Iklqpotu epr8.lW.ia w KraJkowie dostęp do mieszlkrunia. w porze nocnej. W.
tym mi~cie, hramy otwierają, dozorcy,
polbierają.e !La tę czynność ustalone opłatr
DaWlIl'iej, gdy te <>'Płaty były znaCZDle
wy!Bze na mieście !PO godzinie 10-tej sta,wało eię ~upeł'nie pusto.
ltrak6w w DOCY.
Majest&t i pięknQ kra.kowskich za.bY'~
ków U'wyda,tnia się w całej peŁni w ś-wie.;
t1le ksi~yoowej lIlocy.
Ska;pane w blaskach !poświaty księrty
;cowej stare mu'r v naibieraja. szlachetnej
dostojności ( eb.araJkteru jaJkiegoś 7.jawis'ka.. OstTO rysuj,ą się linie mariaokie:go
ikoociOlła., czarem Bulbtel!D.ej architektuil'y i
ull'akiem minionych wieków ol'ŚIliewaj~
mury Su'k'i en ni c. A j.a'kote W6WCZM, w
czerwc()wą, nooe, wspaniaJle jest na plantach.
Przez oponę Hścl leniwie są.ezy e~
światlo ~sięży.ca. Ollbrzymy drz~ wystę.
puja. w arpdkalli.ptYCZ'D.y>Ch Iksztaltach,
Idziesz alejami, ra.~ mnurza.ją,e się wtajemnicza. ciemnię, to zuaw wychodzisz
na jaany szłalk.
Bije god~na dwunasta. Z mariacldej
wiaty spływa. na uśpiony Kraków mod!litwa hejnału.
Z8.lpada w wa.WU%y ulic. osiada na kościelny® murach,
ściele się na zioo:li,
'Wagę

U

•

IP'l'zelbi-egaJąc

przędziwem

księltyoowych

!promieni. Modlitwa hejnału przyklęka.
przed w'i:zerll'n!kami Matki BoItei, tak licznie umieszczonymi u BZCZytU dOllllów, we
ownęk.l1IOh murów.
Bota poteoga. auwa. nad '!fil l e l' n y m i.
(j. wyg.)

6dy Ro(kefeller był młodzieńcem "bez przyszłoŚ(i"
Kobiety wżyciu
Dziwnym zbiegiem okoliczności Rockefeller, zmarły niedawno miliarder amerykański nie znalazł oddźwięku u tych kobiet, do których pociągał go jego sen tymont. Komicznym wydawać się może, ze
po raz pierwszy doznał on zawodu miłosnego, ponieważ "nie miał przyszłoŚCi".
Wówczass, Ikiedy go ten zarzut spotkał, był
Iohn Rockefeller coprawda jeszcze bardzo młodym i biednym chłopcem. Zakochał on się w pannie, nazwiskiem Melinda Miller, CÓrce pra;cowitych ale prostych
ludzi, zasmieszkałych w Strontville, niedalekim .sąsiedztwie Rockefellerów. Melinda
była tryskaja,ca, zdrowiem dziewczyna" o
rumianej tw~rzy i pogodnym u-sposobieniu. Johnowi podobała się bardzo, to też
korzystał z ką"żdej sposobności, by się z
nią spotykać. KombinaCje malżeńskie matki Johna zadecydowały też prawdopodobnie o tym, że rodzina RoCkefellerów zabrała Melindę ze soba, jako pomocnicę w
gospodarstwie, kiedy przeniosła się do
Parma w stanie Cleveland. Melindę traktowano jak rodzoną córkę, a przyjaźń
między nia, a młodym Iohnem stawała się
coraz ściślejsza. Aż pewnego dnia pojawiła się u Rockefellerów niespodziewanie
matka Melindy, która prawdopodobnie z
korespondencji córki domyśliła się prawdy i oświadczyła bez ogródek, że zabiera
Melindę do domu,i że o małże1'1stwie jej
z Johnem nie mo~e być mowy, ponieważ
nie ma on przyszłości przed sobą.
Taki tobył pierwszy zawód miłosny
Johna Roclk.efellera.
Z drugim swoim romansem nie Więcej

Od góry do dołu: 1. 1\ościól Panny Mar I,
2. Targ pod Suldennicami, 3. Mala luak,)wianka karmi gołębie, 4. Dwie MarYoSIe,
Kl'~Jq~.wi~~j,. J,:,.
~ ~a.

miliardera

mial szczęścia. Druga, istotą żeńską, która,
młody Rockefeller obdarzył swoim sentymentem była Emma Sanders. Spotkał ja,
po raz pierwszy w kościele, gdzie zafascynowały go jej błyszczące, duże oczy. Gdy
ja, późniei osobiście poznał, przyciągało go
do niej jeszcze więcej jej pogodne i wesołe
usposobienie.

I

Iohn pocza,ł zabiegać o rękę panny.
Lecz epi2;,9d ten rychło się ,skończył, gdyż
panna Emma wprawdzie mile widziała
Johna, ale niebawem spo'strzegła, że nie
bardzo się z nim zgadza. W tym czasie bowiem coraz bardziej wysuwała się naprzód
u Johna Rockefellera owa właściwoś~,
dzięki której później stał się człowiekiem
interesów: rzeczowość i zmysł kupiecki.
Em.ma obawiała -się, że John interesom wię
cej poświęci czasu, niż to będzie miłe jego
żonie. Dlatego dała mu terminatkę, zanim
się jeszcze zdołał oświadczyć.
Trzecia panna, która, John ' obdarzył
swymi względami, została jego żonl\. Była
nia, Laura Celestia Spelman, ładna, energiczna dziewczyna, która umiała naletycie
ocenić suchą rzeczowoŚĆ młodego Jobna,
ponieważ wywodziła się z otoczenia purytańskiego i prawie pod każdym względem
tak samo patrzała na żyde, jak Rockefeli er. Laura, podobnie jak John, nienawidziła alkoholu, była
także
bardzo oszczędna, ale już wówczas była dobroczynna. Ona to podobno nakłoniła Rockefellera
do owy~h olbrzymich fundacyj na ceł e dobroczynne i naukowe.
O dniu ślubu Rockefellerów kursowała

Wystawa sztuki
W przy,gzłym roku o tej porze nastąpi
w Wenecji uroczyste otwarcie 21 między
narodowej wystawy sztuki. Z uwagi na udział najwybitOlej.szych artystów współ
czesnych wystawa ta już dzisiaj skupia
poważne zainteresowanie całego kulturalnego świata. Wezm1!,:W niej udział 23 pań
sjw." W mł'~ regulaminu w salach wy·

przyszłego

znana anegdo·t a. Kiedy młoda para opu;
szczała po ślubie kościół, John z uśmie
chem zwrócił się do Laury i pOWiedZiał:
Kochanie, chciałbym pójŚć dzisiaj po południu z tobą do cyrku, ale po tym mUB'Zę
wrócić do biura, bo mam jeszcze dużo
Bpraw do załatwienia.
.
Takim pozostał John przez cały czas
swego małżeństwa, nigdy nie spotkał się
z przeciwem ze strony swojej tony. Nie
słyszał z jej ust nigdy wymówki, gdy póź
no wracał z biura do domu lub gdy podczas obiadu mówił tylko o interesach.
Laura była idealną żona, dla tego suchego człowieka interesów.

I

,;

W Wenecji
\

stawowych zgromadzone będą jedynie
najcenniejsze dzieła sztulki. Zanim dzieło
za'Stanie przedstawione komis~i wystawowej przejść ono musi przez podwójne sito
europejskiego komitetu arty.,tycznego w
Pary tu, a uprzednio jeB:ZCze czynników
kierujl\cyeh 8ztU~ !LI, .teJ!eDie PQsIIC&6gólnych państw

Al\IERYKANSKA WENUS
taki zdobyła w jednym z licznych
tego rodzaiu konkursów w Ameryce panna Ma.ry Houston z miej-scowości Venice
:.r: Kalifornii..
rytuł

