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Ku spekulantom

Aż całe

Ł ód ź, 9 czerwca
Znowu prasa radośnie sygnalizuje
r(Jzwią.zanie jednego z karteli tym
razem je,s t to kartel... producentów
kwasu węglowego. Hurrra! - woda
sudowa stanieje o jeden grosz na szklaneczce! I niech teraz kroś śmie twierdzić, że w Polsce nie prowadzi się walki z wyzyskiem skartelizowanego przemyślu ...
.. N atomias.t kartel włókienniczy obllIzył cenę pIęciu artykułów o całe trzy
do pięCiu procent. Owe pięć artykułów
stan()wią, jak pisze z emfazą włókien
niczy komunikat, skład()we części budżetów robotniczych, stąd wniosek, że
koszty utrzymania wedle urzędowych
danych znowu się obniżą....
Obawiamy się jednak, że z tymi artykułami będzie zupełnie to samo, co
i z przędzą" które; cenę niedawno rówr.ież obniżono o pięć procent i ... teraz
taniej przędr.y na rynku \IV ogóle nie
ma! 'l'o znaczy, jest, ale dostać ją, moż
na tylko wówczas, gdy się rekinom
płaci. znacznie droźej! I to nie tylko.
"ro~ej '\robec how·e j, obniżonej taryfy,
ale i drożej w stosunku do dawnej
rynkowej ceny! Okazało się więc, że
owa "obniżka" ty-lko jeszcze bardziej
ceny wyśrubowała. Rząd spróbował
walczyć ze spekulacją. i
wprowadził
tak zwane "paszporty" na przędzę i

Jedyne

szczęśliwe

oogłą. z jakiegoś powiamiaJstecz-ka, ale spekulanci
przędzą., mimo wyraźnego szykanowania ustaw, nadal spokojnie cją.gną. pa\Sek i robią. miliony!
. Ktoś może powiedzieć, że to wygląda na dyspi·opo:rcję. Ale trudno,
takie już jest życie... Ale swoją drogą.
paszporty by się tu przydały. Trzeba
by wydać paszporty, ale nie na nabywanie przędzy, jeno na wyjazd pewnej
rasie na Madagaskar, niech by tam
Malgaszom przędzę sprzedawali. Klimat tam je1st na tyle gorą.cy, że tUbyk.y
lYi{)gliby w razie zbyt dokuczliwego
paskarstwa w ogóle przędzy się wy.
rzec. W Polsce, niestety, na taki bojkot spekulacyjnych poczynań paskarskiego nar()du tubylcy sobie nie mogą.
pozwolić i ze względu na temperaturę
i ze względu na nasze stare zwyczaje
niechodzenia bez jakiegoś tam kayvał
ka na grzbiecie i poniżej.
A d()póki rekiny nie wyjadą. do
Malga,gzy, żadne ustawy nie pomogą,
żadne komisje nie będą. skutkowały.
Spekulacja będzie kwitła i ceny będę.
rosł y jak na drożdżach - tych drożdżach z kartelu drożdżowego.
Jeśli zaś gdzieś, kiedy;ś, ktoś i ob-niży
jednorazowo cenę o parę procent, to
tylk() w tym celu, aby wytargować za.
to wiQccj d"wiz na surowiec. A już
7. teg{) surowca oni potrafią. utkać taki
mocny pasek, że nawet na ostutn ią.
dziurkę będzie go mógł "szary czło 
wiek". z~~ią.gać be~ obawy pękni~ cia.
I powIesIc się na mm "szary człOWiek"
też będzie mógł pod gwarancją··.

towego

was I wa mllonv

Kto pada ofiarą? -

dnia · ł ł czerwca 1931

trzy procenty!!! - "Paszporty" - Tylko dwa miliony....
przez pewien czas łodzianin skŁadał paskarzy, albo... na pasek. Rząd wiSIę nie tak, jak w Rosji z duszy, ciała docznie zrezygnował z walki ze spekt!-i paszportu, ale z duszy, ciała i dwóch lacją. we włókienni<:twie i pozostawił
paszportów ... Skutek był bardzo mizer- rzeczy własnemu biegowi. Komisja uny: po pierwsze od paszportu Izba rzęduje, pilnuje oonnika. ale przędzy po
Przemysłowo-Handlowa zaczęla pobie- tej urzędowej cenie dostarczyć, oczyrać po pięć złotych, co dla rekina, ku- wiscie, nikomu nie może...
pują.cego kilkadz·iesią.t tysięcy kilo graNatomiast za cenę obniżenia kromów, stan()wiło już ważną. pozycję. Po śniaku o trzy procent, czy tam surówwtóre "paszporty" wydawane były ki o pięć. przemysł dostał dodatkowo
Chaotycznie i w praktyce nie przyczy- dwa mi!i()ny dewiz na zakup d{)datkonHy się do zwalczenia spekulacji. wej, ponadkontyngentowej bawełny.
Tkacz z "paszportem" zjawiał się u Będzie można zarabiać!...
przędz.alnika i chciał nabyć l;'rzędzę.
Mimo woli nasuwa się pytanie, Czepowiedzmy, numer dwudziesty szósty. mu z kartelem przędzalniczym me
No i oczywiście tego numeru akurat dzieje się tak, jak z kartelem produ~
nie było; jak na skinienie magicznej centów kwasu do wody s{)dowej?
l.ase<:zki z przędzal!'l znikła przędza
Ale takie pytanie jest w gruncie
najbardziej popularna: numery od neczy bardw naiwne. Wiadomo, że
dwudziestego drugiego do dwudzieste- walka przeciwko kartelizacji polega
go szósteg'O! Cud się taki stał. Naro- na rozwią.zywaniu karteli pToducenmiast rekiny mialy tej prz«;dzy poci tów haceli do podków, kos, kwasu wędostatkiem i sprzedawały ją nawet bez g)owego, natomiast nikt nie rusza po,;paszportów", ale pu cenach znacznie ważnych karteli w rodzaju producen",;yższych ... Skęd się te pożą.dane nu·· tÓW
przędzy bawełnianei. rafineryj
lnery przędzy brały u handlarzy, skoro naftowych,.kop,~hi. węgl.a, hut .... To są. \
brakło ich, w przę<lzalniach, nie wia- zbyt powaz!le InstytucJe. aby .lm d{)damo. Pewno z nieba spadały...
kuczać... Posłano ongiś do Berezy kilTeraz znowu "paszporty", jako zupełnie nieużyteczne, zniesiono i wszystko wróciłd do normalnego stanu, to
"Dzień
znaczy, że cennik obowiązuje, ale przę
dzy brak i dostać ją. można tylko od
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dobroci dla lyda"

miasto w Polsce

. W ŻYWCU
lvdom mIeszkać nie wolno!

Przywilej taki, do dziś obowiązujący, otrzymało miasto od
królowej ·Konstancji, żony króla Zygmunta III
Otrzymaliśmy poniższe pismo z pro śbą. o umieszczen je:
TOWARZYSTWO PRZYJACIOŁ
ZIEMI ŻYWIECKIEJ
Stowarzyszenie lIlarejestr.
Członek Ligi pupier.
Turystyki
Ż y w i e c, dnia 8 czerwca 1937 r.
L. 102/37.
P. T.
REDAKCJA "ORĘDOWNIK"
!
w Poznaniu
W zwią.zku z notatkami ukazują.cymi się na łamach pism,
opisują.cymi proces jednego z dyrektorów firmy "Solali" Ignacego
Goldbergera, prosimy o 21amie5zczenie następują.cego wyjaśnienia:
Ignacy Goldberger nie zamieszkuje i nigdy nie mieszkał na
terenie miasta Żywca, gdyż jak powszechnie wiadomo na terenie
miasta Żywca nie wolno mieszkać . żydom, ,a to na podstawie przy. wileju nadanego mi,astu przez Królową. Konstancję, małżonkę króla
Zygmunta III, w XVII w., a który do dziś dnia obowią.zuje i zakaz
zamie,s zkania żydów nadal jest przestrzegany, tak, iż mimo upływu
wieków żaden żyd na terenie miasta Żywca nie mieszka. ·
Ignacy Goldbel'ger mieszka w gminie Zabłocie, co prosimy przyjąć do łaskawej wiadomości.
Mamy nadzieję, iż P. T. zamieszczą. powyższe wyjaśnienie i łą.
czą.c wyrazy głęookiego szacunku kreślimy się z poważaniem
Za ~ekretariat:
pieczęć
podpis nieczytelny
O d r e d a kc j i. Jak się zatem okaZUje, jest jeszcze takie szczęśliwe
miasto w PQlsce, w którym żydom mieszkać nie wolno. Wid.ać ~ tego,
w ówcześni mieszkańcy Żywca, uzyskując przywilej niewpuszczarua do
siebie żydów. byli ludźmi b. mądrymi i przewidują.cymi. Gdyby w ślady ich
poszli mieszkaiJcy innych miast w Polsce, nie był{)by u nas dziś tzw. kwestii
żydm~' skiej i tego wszystkiego złego, na co dziś mu simy patrzeć.
Do interesują.cej sprawy przywileju nadanego Żywcowi p,r zez królowa.
I~()nst,ancję, małżonk~ króla Zygnnmia .Iii. je/3zcze powrócimr"
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Po wyroku na mordercę śp. wachm. Bujaka

Zaciśnienie

.

sojuszu socjalistów
.' z komunizującymi Żvdami!

Bezczell!e protesty i !11ani~estacje żydowskie w związku
z wyrokiem "a C'!asklelewlcza -:- Znamienne oświadczenie
Centralnego Komitetu P. P. S. I Centr. Komitetu "Bundu"

~

W a r s z a w a. (Tel. wl.) DziSiejsza prasy do państwa 1JO-l skiego, jego władz
prasa żydowska podaje oświadczenie l do armii polskiej". Temu przeciwZjednoczenia Żydów w Polsce, wystę stawia się oświadczenie żydowskie
pują.ce przeciw zarzutom.
zawartym
Na po-s iedzeniu
zarządu R~dy
w motywach wyroku w sprawie Cha- Ce~tralnej Związku Rabinów R. P.,
skielewicza.
ktore odbyło się wc z<llr aj , postanowio;&pomniaue motywy stwierdzają. no ogł.osić dzień postu i modłów 'ly "nienawistny i wrogi stosunek pew- d~WS~ICh całego świata z powodu .. poDe&'Q odł&mu żydowskiej )Udnośei i łożenia JudJn.ośei ~d()wskiej w lli~

r ~lrOM ! -;;::- ORĘDOWNIK, piąteK, ania H czerwca 1937

których krajach". Co do terminu formalnie nie należał do organizacji
dnia postu postanowiono porozumieć komunistycznej, był niewątpliwie zwosię z organizacjami rabinackimi w polennikiem i wyznawcą jej ideologii w
szcze,gólnych krajach. (w)
sprawach ustroju państwowego w PolWar s z a w a (Tel. wI.) "Robotnik" sce i armii".
'ogłasza
oświadczenie
Centralnego
Znamy te organizacje nie od dziKomitetu Wykonawczego PPS i Cen- siaj. Środowisko żydowsko - komunitralnego Kom itetu
..Bundu", insy- zujące, trzon "fołksfrontu".
nuujące, że "reakcja ende{:ko-sanacyj"Nie bez poważniejszego wpływu
na dą.ży do utopienia w awanturach - mówi dalej - uzasadnienie wyroanty>Semickich wielkiego ruchu wyku - chOĆby pośredniego na czyn
zwoleńczego mas pracujących wsi i
miast, sku~iają.cych się coraz bardziej zbrodniczy Chaskielewicza był nienapod sztandarem wolności demokra- wistny i wrogi stosunek pewnego odłamu żydowskiej ludności i prasy do
tycznych i przebudowy społecznej".
państwa
polskiego, jego władz i armii
Wymienione QlI'ganizacje utrzymują,
a:e "w walce demokracji z faszyzmem polskiej. Wrogi ten stosunek w czasach ostatnich przed zabójstwem staodegrać muszą. decydującą rolę masy
wał się bardziej jaskrawy i napastlipracujące, które w obronie swego prawa do życia i rządzenia państwem wy,"
Chaskielewicz nie był sam. Nie wymuszą.
zorganizować
szeroką
akcję
samoobrony, zdolnej do przeciwstawie- kazano co prawda spisku, ani- zbioronia się wszeIkim prowokacjom faszy- wej działalności towarzyszów partyjsto\vskim i antysemickim. Masy pra- nych. Tylko z ' powodu braku dowocujące Polski mają. dziś jednego wrodów nie zostali pociągnięci do odpoga: "faszyzm". \Vrogowi temu musi wiedzialności ludzie stojący za morbyć przeciwstawiona solidarność w dercą·
walce wszystkich ludzi pracy niezaProces warszawski odsłonił kulisy
leżnie od wyznania czy narodowości". odnośnych prądów i ruchów, działają
Uchwała PPS., powziQta łącznie z cych już dawno w Polsce. Proces wy~ydowskim "Bundem" jest jeszcze jed- kazał, że organizacje "fołksfrontu"
nym dowodem na to, że socjaliści u- kierują stę nienawiścią do państwa
ważają dziś
za jedno z głównych
i armii i że w ośrodku tej walki stoją
swych zadań obronę żydowskiego stanu posiadania w Polsce.

-. · ·; .~
Zbrodnia znlenaWIS[1
do państwa i armii
We wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w procesie mordercy wachmistrza Bujaka, 32-letniego
Żyda Judy Chaskielewicza.
Uzasadniając wyrok śmierci
sąd orzekł, że
Chaskielewicz działał z premedytacją,
kierowany nienawiścią do paIlstwa i
armii.
Ta motywacja sądu ma swoją. głęb
szą wymowę. Aby ją zrozumieć przejdź
my pokrótce kolejność faktów:
Dnia 1 czerwca ub. r. na ulicy Miń
ska Mazowieckiego dokonano w biały
dzień Ohydnego mordu.
Do wachmistrza pułku ułanów oddał zbrodniarz z
• tylu kilka strzałów rewolwerowych
strzelając jeszcze do leżących na ziemi
zwłok. Mordercą. okazał się Żyd, Juda
Chaskielewicz.
Policja aresztowała
zbrodniarza zaSłaniając go przed samosądem ludności polskiej.
Nastąpi
ła reakcja.
W mieście doszło do demonstracyj antyżydowskich, zniszczono parę sklepów i poturbowallo kilku
Żydów.

Prasa żydowska, a za nią prasa socjalistyczna i w ogóle foll<sfrontowa
podniosła alarm i zajęła solidarne stanowisko. Rozpoczęła się obrona zbrodniarza, którego usiłowano przedstawić
jako człowieka chorego umyslowo i za
czyny
swoje
nieodpowiedzialnego.
Chaskielewicz podal jako motywy s\vej
zbrodni nienawiść do wacbmistrza
Bujaka, który go rzekomo szykanował;
poczęły padać kalumnie
na mundur
polskiego żołnierza. Nie było rzeczy
świętych, którehy uszanowano.
. A przecież prokurator ŻelelIski
taką wystawił ofierze mordu opinię: ,,\Vachmistrz Bujak
był
żołnie
rzem dobrym; winien nie był; został
ugodzony z tyłu na służbie i z powodu
służby, w mundurze i z powodu munduru".
Zbrodnia popełniona przez Chaskielewicza nie jest więc zwykłym morderstwem. Nabiera ona gł~bszego znaczenia, gdy się zajmiemy rodowodem
politycznym mordercy.
Prokurator oświadczył w procesie:
"Zukunft", "Kulturliga", "Bund" - oto środowisko, z którego wyszedł Chaskielewicz". A dalej wywodził:
"Jeżeli zajrzymy
przez wszystkie
zaslony do tego środowiska obcego ję
zykiem, odgradzającego si~, jeŚli przy jrzymy się i wsłuchamy w codzienne
życie, to oskarżony Chaskielewicz nie
jest jedynym, nie 'jest indywidualistą.
Te nastroje nienawiści do pailstwa i
armii ogarniaję. całą. masQ. Tu w sQ.dzie
d.okonano przekroju tego śrooowiska.
To też nie można pominę.ć atmosfe-ry i
środowiska, z którego wyszedł Chaskie. lewi cz. Twierdzę, że między mOl'dercą a przewodniczącym "Bundu' istniała pewna więź.
Można odrzucić sło
wo: podżeganie, ale istnieje drugie
słowo: inspiracja.
"Bund", "I\ulturliga" i "Zukunft",
to ol'ganizacje, które - jak stwierdzono
w motywach wyroku "pozostają pod
silnymi wpływami partyj komuni~tycznych.
Sam Chaskielewicz, j.eś1i

--

N'umer 13f

Żydzi.

Proces ujawnił krecią robotę
w Polsce.
Żydzi jak donoszę. z Warszawy
- w czelności swej wnoszą. "protes!"
przeciwko przytoczonym powyżej motywom wyroku w sprawie Chaskielewicza.
A czyż nie jest więcej, niż wymownym "zbiegiem okoliczności", że równocześnie
centralny komitet wykOnawczy POlskiej Partii Socjalistycznej
i centralny komitet "Bundu" wystQpują w bratniej zgodzie z oświadczeniem,
wzywającym do walki z tym,
co ta
partia polsko-żydowska uważa za
wskazane nazwaĆ "prowokacjami faszystowsl<imi i antysemickimi". W tej
walce mają brać udział wszyscy ludzie
pracy "niezależnie od wyznania czy
żydostwa

narodowości".

Nigdy nie mieliśmy złudzeń ~o do
PPS; ale wspomnianym oświadcze
niem PPS sama siebie do reszty pięt
nuje w oczach każdego Polaka-patrioty i to właśnie w momencie, w którym
sądownie stwierdzono wrogi stosunek
komunizujących

środowisk

żydow

skich do państwa polskiego i jego 08.1'mii.
A jakiż jest odsetek Żydów w Polsce, nie pOdlegających wpływowi tych

I środowisk?

Zaćmienie słońca trwało przeszło

7 minut

Wśród Indian ~aćmienie to wytcolalo ogronlnq paniTię

L o n d y n. (Tel.
Jorku donoszę.:

wł.).

Z

Astronomowie z pokładu pewnego
statku donieśli w entuzjastycznym
radiotelegramie, że wspal1iale udały
im się zdjęCia fotograficzne, odtwarzające
kulminacyjne momenty zaćmie
nia. Nie mniejsze szczęście miał znany
amerykański lotnik mjr Stevens, który
fotografował poszczególne fazy rzadkiego zjawiska z pokładu samolotu z
wysokości 8.000 metrów.
Z Peru donoszę., że wśród Indian

Nowego

Dzisiejsza prasa przynosi obszerne
sprawozdania z wtorkowego całkowi
tego zaćmienia słońca, które trwało 7
minut i 2 sekundy. Było to najdluższe
zaćmienie słońca od lat 1.200.
Specjalne obserwacje przeprowadziły wypra\YY naukowe
ze Stanów
Zjednoczonych, Japonii i Peru. Prawie
wszystkie obserwaCje były robione w
południowej cz~ści Oceanu Spokojnego, przeważnie ze szczytów zachodnich And.

I

zaćmienie słońca
wywołało ogromną.
panikę. Przy wtórze rozpaczliwych akrzyków biegli oni do kościołów, lub
też modlili się przed chatami.

•

Z procesu terrorJ/stów
Oslt.

Babial~

l.l'ie, (llac~ego nwrdowano te OVN, ale nie clwe
o tym, ntówić

L w ó w, (PAT) " Tczoraj w trzecim
dniu rozprawy przeciw bojowcom O.
U. N. zeznawał na wstępie Mikołaj Łasijczuk, karany już za przynależność
do OUN, a ostatnio zwolniony z Berezy I{artuskiej, gdzie przebywał za
akcję antypaństwową.. Łasijczuk nie
przyznaje się do należenia do OUN i
twierdzi, że chociaż znał niektórych
członków organizacji, to jednak sam
do niej nie przystąpił. Na pytanie
przewodniczącego,
czy kupował dla
zamordowanego Melnyka broń i naboje
i czy starał się dla niego o granaty,
odpowiada twierdząco, tłumacząc przy
tym, że Melnyk granatów potrzebował
dla "łowienia ryb w stawie". \Vypiera
się również Łasijczuk faktu zwerbowania do OUN Babiaka i usiłuje oczyściĆ

wszystkich współoskarżonych z zarzutów, którymi obcię.żyl ich w śledztwie.
Po Łasijczuku zeznaje osk. Babiak.
Na pytanie przewodniczącego przy:::l)aje się do należenia do OUN, prostując swoje zeznania w śledztwie, że do
organizacji zwerhował go Łasijczuk.
Opowiada, że znał tylko Melnyka i z
nim siQ kontaktował, on też wciągnął
go do organizacji. Gdy przewodniczę.cy
i prokurator wykaZUją. mu sprzeczności w zeznaniach, milczy i nie odpo\\ iada, albo daje odpowiedzi niejasne
i wykrętne. Zapytany przez prokuratora, jaki był powód zamordowania
Kopacza i l{owalukówny, odpowiada,
że wie, ale nie uznaje za stosowno
mówić o tym publicznie.

I

Powrót Prezydenta
\V a r s z a w a. (Tel. wI.) Prezydent
I1zeczypospolitej wraca do \Varszawy
dziś wieczorem.
Władze
organizują
jego powitanie, któremu nadadzą. charnkteT uroczysty. (w)

Zaburzenia strajkowe
w Ameryce
N o w y Jor k. (Tel. \VI.) Z Lansing
donoszlj., że doszło tam do gwałtownych
demonstracyj robotników, żądają.cych
\\<ypuszczen ia z aresztu 8 członków
straży strajkowej. Z J oung'stown donoszą., że firmy stalowe są. pewne zwYcię",twa w akcji, dążą.cej do 7.1amania
strajku 70.000 robotników.

Przed

ukraińskich

reWizytą rumuńską

B u kar e s z t. (P A T) W rozmowie
z królem Karolem Prezydent R. P. nawiązując do zbliżającej siQ wizyty króla w Pol ce, która nastąpi w ostatnim
tygodniu hm., wyraził życzenie, ab?
królowi towarzyszył do Polski wieUd
wojewoda Michał, który podczas swego niedawnego pobytu w Polsce witany
był z najwi~kszQ. sympatią. pnez cale
społeczeilslwo i zdobył sobie s-ena mło
dzieży polskiej. Król Karol ustosunlwwał siQ życzliwie do tej propozycji
i należy oczekiwać, że w podróży do
Polski towarzyszyć bQdzie królowi
ksią.ż-ę następca tronu.

Nowe aresztowania
w Sowietach
B e r l i n. (Tel. "II.) Z Moskwy doo nowych aresztowaniach. Naczelnik GPU i komisarz bezpieczeństwa
na Ukrainie Balicki został aresztowany. \V komisariacie gospodarki komunalnej wykryto nową grupę "trockistów", którzy uprawiali "sabotaż i
szkodnictwo".
ncszą.

Obniżka opłat

egzekucyjnych

War s z fi. w::t. (Tel. w1.) W najbliż
szycll dniach ogłoszone będzie rozpo.
rządzenie ministra skarbu, wprowadzające od dn ia 1 lipca obniżkę opłat
cgzekucr.inych, m. i. opIat za upoml' ienia. (w)

Wspólne samobójstwo
małżonków

Chrzan ów. (PAT) Wczoraj oko.
lo godz. 2 nad ranem we własnym mieszkaniu w Sierszy popełnili samobójstwo przez powieszenie si~: Adam Horowicz, prokurent Sierszmlskich Zakla(!ów GórniCZYCh wraz ze swoją żoną
Elżbietą. Lekarz okr~gowy dr Schmidt
z Sierszy stwierdził zgon obojga mał
żonków.

Utonęły

w rzece

\Ver on a (PAT) Pewna młoda k~
bieta z dzieckiem na ręku spacerowała!
nad rzeką Adygą., prowadzą.c za ręk~
c6reczkQ, która trzymała się z dlJ.'ugim
dzieckiem. Czwarte najstarsze biegałO!
przed nimi.
,
W pewnej chwili wpadło ono do rze.ki. Matka instynktownie rzuciła sit;!
do wody, pociągając za sobą inne
dzieci. Z wyjątkiem córeczki wszyscjJ.
utonQ li.

Ustawa akademicka
w komisji

War s z a w a. (Tel. ""tY Komisją
projekt noweli Q
ustawie akademickiej z kilku zmiana""
mi.
Rozszerzono władzę rektorskęl
przez przyznanie rektorom prawa wy...
dawania zarządzell
porządkowych.
Rozszerzono stosowanie ulg w opla..
tach akademickich dla studentów ni~
zamożnych a zdolnych .. Zamiast stO.ol
sowanych dotą.d kar niezaliczania 1'0..
ku względnie jego części, wprowadzQ-i
no nową karę dyscyplinarnę. w posw
ci pozbawienia prawa udziału w ży...
ciu akademickim łę.cznie zzagroże...
niem relegacji. Uzupełnione przepisyj
przyznają ministrowi
oświaty prawd
łaski w razie przewiniell o charakterze
zbiorowym, jednak po uprzednim wy..
słuchaniu opinii snatu akademickie ..
go.
i
I -Li
Poseł T a l' n o w s k i
zgłosił rezo.lucję, potępiającą
system policyjnY1
stosowany w życiu akademickim i źą.""
dał nowego
rozporządzenia o stowa"
rzyszeniach akademickich na zasadzie
pełnej autonomii.
Wnioski te zostałYi
jednak odrzucone.
(w)
I ,_
oświatowa przyjęła

"Legion MIodych" wystąpił na. łamacN
swego organu z bezczelnym protestem
przeciwko wysIaniu przez zjazd działaczy:
wiejskich w Bialymstoku telegramu hol~
downiczcgo do hiskupa łomżyńSkiego ks.
:Lukomsldego. .Tako rzecz znamienną należy zanotować [ald, że protestu tC'go nie'
ośmieWo się
przedrukować
żadne inne
pismo polslde, natomiast drukuJe je W'
obszernych streszczeniach pra$a żvdowska.....
.
. . , ".

*

,.Podbipięta."

Tygodnik

przytacza" "

pamiętników
Ignacego DaszYIlskiego następujące b. charakterystyczne wyjątki:

"Musieliśmy stać się najpierw wolnymi pal1stwowO, aby móc prowadzić
politykę wolnych .. ,
Wiedzieliśmy dobrze, że pięknymi gestami nic obali
się zaborcy
ani napastnika. Ten
nasz punkt widzenia utrzymał się aż
do wojny światowej, chociaż "j par
Uj nic brakło głosów, solidaryzują
cych się z "zasadniczymi" poglądami
socja listów zachodnio-europejskich.
"Glosy takie były albo niewinnym
wyrazem
pewnych zasad
ogóln.)ludzkich, albo echem moskalofilów'
socjalistycznych, licznych zwłaszcza
wśród towarzyszy żydowskich.
13yloby rzeczą meslychanie inter-.s , ljąca,
J

zbadać

1ę

zagadkę

psycholugiezną,

jak mogli Żydzi ŚWieżo po okropnych
pogromach ul'ządzanych przez Ple ..
we'go (rok !003\, po wszystkkh ohydach "linii OSiedlenia" itd. być mimo
wszyRtko pra,,·ie patriotami rosyjskimi?
,..Test to m 'lim zcanil!ID :;oprawa
niesłychani~ ;:knInplikowan", l mają
ca swe glę~')')kie historyczne Illl'tyWy.
Z kultem Ił )sii l to rzeezY'Nistr.:j Bosji, 7. wszystl(:'Tti j~j odp~{::h'li::lrymi
Żydów wlaś')w f'ŚciuI,ll,

występowała

w parze nie.:itęć dn Polski, nawe!' dl)
Polski, rwacr:i sil! do ~alki za ideał,
socjalistyczne, za równość i braterstwof Niepodległość Polski była dla
przywódców żydowskich nie tylko
niezrozumiałą, ale l niepożądaną."
Bardzo znamienne stwierdzenie zwła.
szcza, że nie wypowiada je zaden endek,
ale sam wódz socjalistów polskich. Ale
słUChajmy dalej:
"Sprzeczność

ideałów

polRkich, dąia,cych do
z id('ałami mujncymi
olbrzymią

socjalistów

niepodleglości ,
utworzyć jaknś
ocl Łodzi do

repuhlikę
hyła
gló\Ynn. sprzC'cznością,
szarpiącą obóz socjalistyczny
w PolRce. Około tego sporu numięt
nego, nieublaganego, obracało się tutaj wszystko. Ahy dokładnie spór ten
wyjośnić, nal e żałoby napisać wielkie
dzieło,
zwlaszcza, że nawet dzisiaj,

J{nmcz:l.lki,

gdy już istnieje niepodległa Polska,
walka... nie skończona .....
Teraz chyba łatwie,j zrozumiemy, dla
czego do dziś dnia w szeregach socjalistów polskich na zaawansowanych stanowiskach tkwią komuniści, przeważnie Ż\'
dzi i dla czego w wystąpieniach poiitycznych tej partii czp,sto przebija się nie
interes Polsld, lecz komunistycznej mię~
.zynarodówki....

~umcr

•
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Sfrona !

Starosta. który pieniądze publiczne
uważał za własność "~sanacji"~ ~ ••
Sqcl ~aaplikotval 'łJ'I:U ~a tf) 2 lata wię~ienia i ~asqd~il powód~
, ttVO cywilne w wysokości" 000 ~l - Ko~y p. starosta nie odsied~i, bo sqd ~awiesil wykonanie kary

Dzielni kolporterzy "Orędownika". Zdję
cie przedstawia kolporterów "Orędowni
ka" i "Wielkopolanina" z Nowego Sącza,
którzy przez sprzedaż pism pomagają
swoim rodzicom.

Na uczelniach warszawskich
War s z a w a. (Tel. wł.) Wykłady
na wyższych uczelni,ach będą. przedłu
żone do 30 bm. z powodu rozmaitych
przerw w zajęciach w ciągu roku. (w)

K a 't o w i c e. (Tel. wł.). Przed Sądem Okręgowym w Tarnowskich Górach toczył się proces o sprzeniewierzenie 13 tys. zł przeciw b. staroście
lublinieckiemu Józefowi Biolikowi. 0skarżony przyznał się do pobrania z
!{l(0 w Świętochłowicach 5.000 zł, 3.000
zł i dwukrotnie po 1.200 zł
rzekomo
"na cele społeczne". Dyr. KKO Ociepko
i dyrektor spółdzielni \Vilhelm Czech
zeznali, że- oskarżony dawał fikcyjne
zleceQia na wypłatę sprzeniewierzonej
sumy. Szyl{anował ich przy tym i groził utratą posady, gdy zleceń jego nie
chcieli wykonać.
W obronie swej oskarżony b. starosta twierdził, że wielu szczegółów nie

Żydzi

I
E

Młodociany
Za

gangster łódzki przed sądem

usiłowanie wymus~enia

deus~a

okupu s({d ska~al16-letnie!Jo TaGabrysi€t1,a na z(unkni ęcie w do'll'tu poprawczym z zawi es.~enie'l'l't

Ł ód Ź, 9. 6. Przed Sądem Okręgo~
wym w Łodzi odpowiadał 16-letni syn
War s z a w a. (Tel. wł.) Srul Zyl- dozorcy domu przy ul. Kopernika '18,
berfajn i Chana Fajfer zostali areszto- Tadeusz Gazrysiak, który wzorując się
wani za obrazę moralności publicznej na żydowskim gangsterze łódzkim Baruchu wystosował do kupca Abrahama
<Iokonaną. w Ogrodzie Saskim.. (w)
Rozenfelda, zamieszkałego w tymże
domu, list z żądan iem zlożenia w dniu
17 luteg'o rb, kwoty 5 tysięcy złotych.
W razie niezłożenia okupu Gabrysiak
a r s z a w a. (Tel. wI.) Rady wy- groził porwaniem i zabiciem syna Hot.hiałowe wydziału lekarskiego Uniwerzenfelda. Żydowski kupiec powiadosytetu Warszawskiego przystą.pią. w mil policję, która zleciła mu, by włotym tygodniu do rozpatrywania no- żył do koperty papiery i banknot 20 zł,
stryfikacyj dyplomów zagranicznych. pTZy czym do koperty wsypano proszek
Nostryfikacje były wstrzymane od 1934 cynku i włożono do skrzynki w koryroku. Zimą. rozpoczęto przyjmowanie tarzu na korespondenCję. \Vywiadow:podań, których
zgłoszono około 500,
ey zaobserwowali, że kopertę wzią.l
Egzaminy odbywać się będą. grupami, Gabrysiak, przy czym znaleziono u
a czas ich trwania będzie rozłożony do niego ślady' cynku na rękaclI. Gabry19łO r. (w)
siak przyznał się do wystosowania
listu, wyjaśnił jednak, iż nie miał
pośpieszna wiaru wykonać groźby w wypadku,
Was z y n g t o n. (PAT) Prezydent
Roosevelt przedstawił kongresowi program budowy floty handlowej o wiel- Światła i cienie
kiej szybkości. Koszta budowy tej floty mają. wynieść 160 milionów dolarów. Ma się ona składać z 60 transportowców, 2·i parowców pasażersko
\Vczoraj, we wtorek, jak zresztą
towarowych, 10 statków-cystern i jednego parowca specjalnej kategorii. . już informowaliśmr, premier SkładPrwnajmniej połowa nowej floty ma kowski, w otoczeniu ministrów Poniabyt wybudowana w ciągu trzech lat. towskiego i l(ościałkowskiego, dokonał
W budowie tej ma być zaangażowany
z znacznym stopniu kapitał prywatny.

,

może ujawniać ze względu na interes
państwa.
Przy tym stwierdza, że
wszystkie ("sanacyjne") organizacje na
terenie jego powiatu walczyły z kłopo
tami finansowymi, dlatego musiał je
popierać. Większą jednak część pienię
dzy wydał na wybory. Pienią.dze te
miały być zwrócone przez N. €h. Z. P.
("sanacyjny"), jednak dotychczas nie
zwrócono ani grosza.
Są.d skazał Biolika na 2 lata wię
zienia bez zawieszenia wykonania kary i na 1.000 zł grzywny oraz na utratę
praw Obywatelskich na 3 lata. Poza
tym z.asą.dził powództwo cywilne w
wysokości 7.000 zł.
.

gdyby Rozenfeld nie
kwoty. •

w parku

Wznowienie nftstryfikacyj
. lekarskich

piszą

za-l

prałata

Blizińskiego,

na

Lista zawodników
w Gordon-Bennecie
B r u k s e l a. (P AT)

w Liskowie bardzo uroczystego i okazałego otwarcia wystawy pod hasłem
"Praca i kultura wsi". Uroczystości
tcj. nadano wielkie znaczenie i uczv.

inni

Kto pierwszy doleci
do mety? ..
,,\Vieczór Warszawski" donosi, że
zaufania płka Koca na województwo krakowskie mjr Władysław Stryjeński zrezygnował z dalszej wspóŁ
pracy. Nie wiadomo jeszcze, czy rezvgnacja ta zostanie przyjęta. Tymczasowo poruczono prowadzellie agend organizacyjnych "Ozonu" w okręgu krakowskim sen. Lipillskiemu, który
przed objęciem tej funkcji zwrócił się
do płka Sławka i uzyskał jego zgodę.
Sen. LipillSki był poprzednio kierowni-'
kiem organizacji BBWR w wojewÓdztwie krakowskim i z ramienia p. Sław
ka przeprowadzał ostatnie wybory do
Sejmu i Senatu.
Piszą.c w dalszym cią.gu o organizacji "Ozonu" w terenie "Wieczór"
stwierdza, że odbywa się obecnie wyścig między zwolennikami Naprawy"
a pika Sławka w opanowaniu organizacji.
"W chwili powRtania Ol'ganizaeji pIka
Koea - pi"~.e ,.\ViI'CZÓI'" - z:1rówl1o i'ltawkowcy, jak i "na[Jl'awiar?:f>" odn i~G:1i się
do niej z du~ą fpzprwą, a nawet wyra~.nyrn
chłodem.
Przed jed nymi i drugimi "tanęło 'pylanie, co dalej robić:
walczyć z
,.Ozonem" od r,ewnątr?:, czy dążyć do opanowania go od wewnątrz?
"Zwyciężyła ta druga koncepcja.
Rozpoczął się między grupą Sławka i "N"apr?wą" wyścig polityczny o opano\\",lllie "Ozonu". "' yścig ten - stosując dalej analogię do stosunków sportowych wyglą
da w ten sposób, że biorą w nim udział
dw/\ zorganizowane klubY, a prócz nich
wielu "niestowarzyslwnych", przYmykają
cych, za.leżnie od sytuacji, to do jednej, to
do drugiej strony."
Kto pierwszy doleci do mety? ••

księdz·a

Młodociany szantażysta przed Si!dem Okr~gowym w Łodzi w dniu wczo.
rajszym t h.unaczył się, że pieniądzfJ
były mu n otTZebne na dalsze kształce
nie s le:. ! ' u wyjęciu koperty, gdy sp<>strzegł proszek, podarł ją i wyrzucił
węglarek
Śląsku
nie wyjmująe nawet banknotu. Sąd
K a t o w i c e (Tel. wl.)
Według
zbadał jedynie świadków odwodowych,
którzy stwierdzili, że młodzieniec pro- oświadczeń kół przemysłowych przewadzi się nienagannie, był uczynny mysł węglowy odczuwa brak węglarek
(wagonów do transportu węgla), co
i ostatnio pozostawał bez pracy.
wpływa hamują.co
na wytwórczość ..
Sąd Okręgowy mając na uwadzl!l
wysoce łagodzące okoliczności i młody We wtorek część wyprodukowanego
wiek oskarżonego, skazał 16-Jetniego węgla miano już zsypać na zwały.
Przemysłowcy oświadczają., że gdyTadeusza Gabrysiaka na zamknięcie
w domu poprawczym, zawieszając wy- by brak węglarek potrwał dłużej, to bę
konanie tej kary na 3 lata. Gabrysiak dą. musieli wprowadzić na kopalniach
"świętówki".
przyznał, że plan szantażu opracował
wzorują.c się na żydowskiej bandzie
gangstera Bal'ucha.
----

Echa l wystaWY
w
Liskowie
I

Co

sług

twórcy tego wszystkiego, czym Lisków
słusznie się chlubi, obecnI), imprezę liskowską nagią.ć się chce do celów propagowania wśród chłopów polskich
osoby księdza Blizińskiego, jako ~d
nego z przywódców sektoru wiejskiego "OZN".

Brak

'v

Flota handlowa

wpłacił żądanej

niollo starania, b~' wystawę liskowskę;
zwi edziło co naj m 111 CJ 200.000 os6b.
M. i. premier Składkowski polecił, by,
każdy powiat w Polsce a jest tych
powiatów 231 - wysłał na wystawę w
Liskowie 350 osób, Dzienną. frekwencję
f.wiedzają.cych oblicza się na 6.000
glów.
W dniu otwarcia Lisków przybrał
odświętny wygląd. Bardzo dużo było
pięknych limuzyn,
które przywiozły
dostojników państwowych zWarsza·
wy, Łodzi i Kalisza, oraz autobusów
z Sieradza, Kalisza i Opatówka i wiej.
skich furmanek, którymi przybyli 0koliczni włościanie.
Wystawa, poza kilku niewielkimi
pawilonami, wzniesionymi z sosnowych desek i utrzymanych w żywycn
kolorach, mieści się w stałych budynkach oraz w niektórych domach mi.eszkalnych. Główny nacisk położono
na zobrazowanie korzyści, wynikają
cych ze stosowania spółdzielczości. Z
osobnym pawilonem wystąpiła Wielkopolska Izba' Rolnicza, której Lisków
będzie podlegał z dniem 1 kwietnia.
1938 r. Na otwarciu wystawy obecny
b,'l też starosta krajowy Begale z Pozl1ania.
Z uroczystości otwarda wystawy w
Li"kowie odnosi się wrażenie, iż, nie
ujmują.c nic z nieprzemijają.cych za-

mąż

W gmachu Kasy Stefczyka w Liskowie przedstawiono w ramach wystawy
historię dorobku spółdzielczości
w tej wzorowej wsi polskiej.

'" czoraj odw Brukseli losowanie do tegorocznych zawodów balonów wolnyeh
o puchar Gordon-Bennetta. Zawody te,
jak wiadomo, organizuje Aeroklub
Belgijski, zwycięzca zeszłorocznych za·
wodów. Start nastą.pi dnia 20 czerwca
o godz. 17. Kolejność startujących balonów jest następują.ca:
1. "Polonia 2" (polska) z załogą. kpt.
Antoni Janusz i por. St. Brenk.
2. "Belgique" (Belgia) - kpt. Thonnard.
3. "Zurich 3" (Szwajcaria)
dr.
Tilgenkampf.
4. "France 2" (Francja) - Combez.
5. "Deutschland" (Niemcy) - Karl
Goetze.
6. "LOPP" (Polska) z zalogą kpt.
Burzy11ski i kpt. Pomaski.
7. "Bruxelles" (Belgia) - Quersin.
8. "Maurice Mallet" (Francja)
Dolfusi'l.
9. "Sachsen" (Niemcy)
Karl
Scbaefer.
10. ,,\Varszawa 2" (polska) z załogą.
kpt. Franciszek Rynek i inż. Janik.
11. "Belgica" (Belgia) - Ernst Demuyter (zwycie:zca zeszłorocznych zabyło sią

wo~~.w~:Chemnitz"

I

(Niemcy) -

Schue-

tze.

Sprawa przyły[ka nadal na widowni
Sąd Najwyższy

,V a r s z a w a,

9 czerwca
sporządził motywy swego wyroku z dnia
7 maja rb. w historycznej sprawie
przytyckiej. Jak wiadomo, skargi kasacyjne wniosło 25 oskarżonych w postaci 6 skarg, złożonYCh przez obrońców, w tym 4 skargi żyflo\\' kie a 2
polskie.
.
Są.d Najwyższy częściowo tylko. uwzglętlnił sl{argi kasacyjne, orzekaJą.c:
"Zaskarżon~r \\'~' rok w cZQści dotyczącej skazania oskarżouych
Józcfa

\v tych <.lniach

Sąd Najwyższy

I

spor 'ządził motywy wyroku

Strzalkowskiego i Jana Wójcika za
czyn, określony w ustępie siódmym
sentencji zaskarżonego wyroku Sądu
Apelacyjnego, oraz w części dotyczą.cej
wymiaru tymże oskarżonym kary łą.cz
llej, w części dotyczącej oskarżonych
Władysława
Gospodarczyka, Józefa
Wjerzbickiego i Gustawa Iwańskiego,
w czę.~kj dotyczą.cej skazania oskarionego Icka Frydmana z art. 23 i par. ~
art. 225 k. k., oraz kary łącznej, w czę·
śei c1ot~'czącej wymiaru kary oskarżotlemu Lej ZOl'O \\' i (LuZe1'0\\'i) Kir szen-

cwajgowi, a na mocy art. 517 k. p. k.
i w części dotyczącej wymiaru kary'
oskarżonemu Szulimowi-Chilowi Lesce
- u c h Y l a i Spł'awr., celem ponownego jej rozpoznania w uchylonYCh czę
ś( iach, Sądowi Apelacyjnemu w Lublirue przekazuj e."
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WRAżENIA PO ORZECZENIU S. N.
Najwięcej rozprawą, w Sąd:de Najwyższym interesowali się .2ydzi, co
jest zrozumiale, bowiem zoslali ont
m .nani przez sąuy lllCl'ytorrCZllC za

Sfronlł

LE!
2; a j ś Ć w Przytyku.
Orzeczenie Sądu Najwyższ~go wywołało w opinii publicznej pewne wrażenie, głównie dzięki temu, iż Sąd Najwyższy nie przychylił siQ do wywodów
prolmratora S. N. p. Blol'lskiego, który
wnosił o zatwierdzenie wyroku skaz ujQcego Żydów i o uchylenie wyroku
skazującego podejrzanych 4 chłopów
pl'Zytyckich o udział w zadaniu śmier
ci b. p. Minlwwskim.
Orzeczeni o Sądu Najwyższego poszło po innej linii.
Zaraz po wyroku czytaliśmy opinl~
"Naszego Przeglądu" (nr 134 z 10 maja) w felietonie "Między mieczem i wagą Temidy":
"Kornie pochylą. siQ wszystkie czoła
przed powagą. wyroku sądowego.
"Bo wyrok ten powiedział jedno:
kary wymierzone Żydom są. zbyt surowe, są. nieuzasadnione. Nie jest uzasadniona dysproporcja kar, wymierzollych jednym i drugim oskarżonym.
"To powinno być naprawione.
,,\V tej części sentencji wyroku leży
wielka siła moralna. Należy z całym
(\bJektywizmem oceniać winę, należy
z całym obiektywizmem i beznamięt
nie wymierzać karę, bo karze się przede w zystkim człowieka, nie zaś Żyda
lub chrześcijanina.
"Tak. Niebawem w swyoh celach
więziennych Leska j Kirszencwajg doWiedzą. się o tym, iż Sąd Najwyższy
spojrzał na nich jak na ludzi, zapewne
~idział ich nieszczQŚcie,
widział ich
rozpacz i śmiertelną. trwogę w chwili,
gdy oddawali strzał, jeśli prawdą. jest,
Ż~ istotnie strzelali w dniu 9 maTca.
"Gdy znajdą się w celi zuchowaci
bracia Frączkiewicze, dowiedzą. się, że
choć nie jest wielką kara wymierzona
im za ciężką zbrodnię zamordowauia
lVIinkowskich, to przecież zbrodnia ta
nie m{)że ujść bezkarnie.
"Może w tej części uchylonego następnie wyroku uniewinniającego braci

1

"R~DOWNIK, piąteK,

s p r a w c ów

Frączkiewiczów leżały najglębsze złoża

t;'agedii przytyckiej.
"Proces przytycki n ie jest jeszcze
Sl({)l'lczony. Należy wierzyć, że lubelski
Sęd Apelacyjny, który ponownie roz}JOczyna s prawę w ucll~' loneJ cZ~8CI,
\\ ytla o talni wyrok, Że ~rtlhe jej
akta nie powró c ą już na półki Sądu
Najwyższego.
Gdy akta te pożółkną.,
wyda o nich w)Tol, • ęd historii."

MOTYWY SłoDU NAJWYŻSZEGO
Motywy Sądu Najwyższego są. obszerne, zawierajlJ- 38 stl'on pisma ma.Sl'Ylwwego. Z natury rzeczy motywy
in'stancji kasac rjnej zawierają głównie
Ulateria ł ochara I,terze przeważ n ie ści
śle prawniczym i formalnym, Qceniaję~
cym krytycznie poszczególne zarzuty
skarg kasacyjnych.
\"obec tego ograniczamy Się do podania najciekawszych momentów tych
motywów.

Ei

NIE BYLO ZAMA.CHÓW NA ŻYDÓW
Sąd Najwyższy {)drzucil głośną tez e;;
d;rollców żYdow'skich o zbiorO\yej Qbronie konie.cznej, stwierdzając:
"Niesłusznym, również , je. t zar;mt
obrazy przepisów postępowania k.arnegD w związku z art. 21 k, k., gdyz Sąd
Apelacyjny ustalił, że względ~m Fryu,
mana, Zajtlego, Ferszta, I<rengla i Łę
gi, oskarżonych z art. 163 k. k. o udz.iar
w zbiegowisku na ul. \VarszawslueJ,
uie może mieć zastosowanie art. 21
k. k., albowiem w czasie działania te.!
grupy Mkarżonych nie zachodziła potrzeba odpierania bezpośrednich bezprawnych zamachów na jakiekolwiek
ciobro oskarżonych lub innych osób,
gdyż tych zamachów nie było,"
SZULIM LE SKA ZABIL ŚP. WIEŚNIAKA
S~d Najwyższy odrzucił kasację 0bl'OJ.lcy Szulima Chila Leski w całości,
stwierdzając tym samym jego winę za-

mordowania śp. Stanisława Wieśniaka
'H' poniższych słowach:

uW tym stanie rzeczy z~rzut ka a~.ii
oskarżonego Leski, okreslony
wyze]
pod V b 1) polega w ist.ocie rzeczy,
pomimo nllclanio, wy\\'odom przytoczonym na .iego uzasadnienie po7.oru wyl,azywania formalnej wadlhvo'ci U7,Ushdllie!1 ia \\'yroku, na polemice z prz~·
konaniem Sądu Apelacyjnego o wiarogodllości 7,€7.l1a11 wspomnianych świad
ków co do istot.nej dla oceny kwef;tii
v;iny
o,,;l<arżollego oko!ic;mości, iż
strzaly, po }-tórych Wieśniak upadł
śmicl'telnie raniony na ziemię w odległości kilku krokÓw od domu Leski,
padły z okna mieszkania tego oskarżo
nf.go i że tell ostatlli był ich sprawcą.
"Spo~ób, w jal,i Sęd Apelacyjny odparł wy",otly apelacji, zmierzające do
wykazania rzekomej niemożliwoścI, by
Wieśniak
został
zabity jednym ze
strzałów, które padły z okna mieszka-
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cIa oskarżonego Leski, uznać należy
za odpowiadający w zupełności wymaganiom art. 379 par. 1 a) le p. k. albowiem ocena, czy oskarżony móił przez
otwór powstały wskutek wybicia szyby
\\' oknie trafić Wieśniaka, idącego ulicą, nie wymagała bynajmniej matematycznych oblicze!'!., uwzgl~dniających
srczagólowo wysokość parteru; wymiary okna, szorok<lść parapetu, wzrost
oskarżonego Leski itp., lecz mogła byĆ
dokonana na p{)dstawie samego uzmysłowienia sobie danych warunków."
Natomiast Są.d Najwyższy, niezależnie od odrzucenia całkowitego skargi
kasacyjnej obrol'lcy Leski, adw. Szumal'lskiego, w trybie art. 517 k. p. k.

gu ł6dzklego weszły w fazę niezwykle interesu ' ącą, Z dotychczasowych rozgl'y~
wek najlepszą sytuację p.osiadaj~ zespołr
7.csztoroczn('go mistrza \Vldzewa l L. K. S.
Obie to druzyny rozstrzygają dotychczasowe spotkania ' na swoja, korzyść i idą od
zwycięstwa do 7.wy~ięstwa.
.
O.. tatnie spotkanul. przymosly nastę
pujące wyniki'
ł~KS 2 BK 4:0, ŁKS 1 - Tramwlł
jarze 5:0, Tur - Widzew 2 - 5:0 i WYSŁTSG 3:1.
Ta prowincji w poszczpgólnych grypach sytuacja jest równiez .leszcze ~le
wyjaśniona , gdyż jak wiemy, wobec wlclkiej ilości zgłoszonych drużyn, dotyc~
czas oclbywa się dopiero pierw za kolelka l'ozgl'ywek.
W zapowiedzianych na niedzielę spotkaniach piłkarskich o mi tl'zostwo klasy
A zaszły pewne zmiany które ~zupc~n.lt
Wydz. Gier i Dysc. ŁOZPN. MIanOWiCIe
zamiast spotl<ania W. IC S. - L. !. ~. G.
wojskowi grać bE)da, z B\łrza" zas bIało
czarni z :\Viclzowem.

nakazał ponownie rozpatrzeć sprawę
w c"zęści dotyczącej wymiaru kary dla
Leski.

I

SPRAWA PRZYTYCKA ZNOWU
W LUBLINIE
\Vobec częściowego uchylenia wyroku Sądu Apelacyjnego, sprawa przytycka ~dzie ponownie rozpatry,~a~la
w Sądzie Apelacyjnym w Lubltme.
Sąd Najwyższy przesłał już akt.a
do
Lublina. Rozl?rawa. ta odbę?zle się
Piłka
prawdopodobnie dopIero po ferIach letHazena i szczypiorniak w Lodzi. Mirnch.
. .
Tak wiQc i Sędy przypoml.l1a.1ą, że strzostwa Łodzi w grach sportowych przewielka, symboliczna sprawa Przyt~'ka chodzą cicho i bez specjalnych sensacyj.
Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w
wci~ż trwa!
STEN.
biez. sezonie w hazenie dzierży prym
bozapelacyjnie zespól mistrza Polski -:I. K P., który w rozgrywkach zapewmł
.lak lel(arze-4tydzi walczą z "konkurentami"
sobie tytul mistrza Łodzi, choć do zakoń
cz(;nia rozgrywek pozostały jeszcze dwa
spotkania. Stały rywal I. K. P. drużyna
haroerek i tym 'razrm musiała się zadowolić drugim miejscem, nie przedstawiając
dla bezkonkurencyjnych koleżanek
fabrycznych żadnego groźnego przeciwnika. Gorzej natomiast sytua.cja przedstawia się w szczypiorniaku. Pewnym jest,
Żtl najwięcej szans posiacla zespól Ł. K. S.,
który już oddalił się od swego najgroź
c z ę S t o c h o w a, w czerwcu doktoratu. Świadek zaś pll, \Vagner nie.iszego przeciwnika I. K. P. o trzy
szczypiorniaku spodziewać
\V pię.Łek, dn. 5 czerwca rb., Sąd oewiadczył, że spotykał przed wojną. punkty.
Okr<:gowy w Częstochowie rozpatr~r wał L'ra Umańca w Petersburgu, w mun- się należy ewentualnych niespodzianek,
spraw
lekarza-okulisty,
dl'a Jana durze lekarza wojskowego i że gdyby albowiom drużyny. biorące udział w mistrzostwach, wykazują na. każdym spotlJmailca, oskarżonego przez Prokura- r,je miał dyplomu, to by było w ÓWCZ6. kaniu
podnoszenio się poziomu.
turę Wilellską. z art. 112 i ~G4 par. 1
snych czasach po prostu niemożliwe
~. k. o to, że podstępnie wyłudziwszy
praktykowanie w wojskowym szpiod pl'of. Szymailskiego i płka \Vagnera talu.
Nowe zwycięstwa JędrzeJowsklef. Zazaświadczenie, że ukOJ.1czył uniwersyZapytany dr Lewkowicz, co nim potet w I{ijowie i przez przetłumaczenie wodowało do osl<arżenia dra Umallca, ni n1 rozpocznie się turniej o światowe mipracy czeskiego docenta LoewensŁelna ol! l'eśl ił to złym leczeniem i twierdze- 5trzOStwo tenisowe w \Vimbledonie, Ja.Jęcll'zcjow6ka biehr udział w rozi podanie za woją. - uzyskał d{)ktorat Illem dra UlllaIlca, jakoby w oczach dwiga
poczętym \V poniedzialok turnieju tennilIa UniwCl',:ytocie Batorego w \Vilnia, znajdowaly się pigmollty. \Vówczas '!Owym klubu Deckenham pod Londynem,
1\ llast~pnie praktykował w vVarszawie,
prof. Szymal\. ki poprosił o głos i wy- LtÓl'ello mio;trw twa uznane są jako miPl'zllmyślu i Czę tochowie.
jnśllił, że twierdzenie o braku pigmon- stl'lIO twa hl'aost\la !{entu.
Jak czytamy w miejscowej pra ie, tćw przez dra Lewkowicza wygląda na
Tym razom Jędrzejow . ka ma do poko"pl'awa wynikla z oskarżenia jakiegoś analfabetyzm w dziedzinie lecznictwa. nania nie t} I!w Amerykankę Marble i
}<lienta, którego nie chciał rzekomo le- Pigmenty są, a leczenie wecIług tej za- Franeuzk<; Henrotin, ale także najlepsz",
C7YĆ dr Umaniec. Chory ten zawiac1o~ady podjęte pJ'zez dra Umallca na ral{iety an~ielskje - Miss Round, Miss
Miss IInrvey i Miss IleeJey. \V
m i ł I7.bę Lekarską, 'a ' fa z kołei prze-o terenie Częstochowy jest wielkim d{)- ·Stamm{'I·",
pim'wi1;-:ym kole Polka łatwo . polwnała Anl<azała wyświetlenie sprawy swojemu bl'odziejstwem dla ludzi nieszczęśli gi!'1kę Brown G:2, G:~.
przedstawicielowi w Częstochowie, dr. wych.
"'e wtorele' Jędl'zejowska. rozegrala
t;zwedo\vskiemu.
Sąd po zbadaniu sprawy udzieJi.ł mecz w drugiej rundzie z Angielką Peters,
Dl' Szwedowski polecił przeprowa- głosu pl'Qkul'
rowi I{arpiJ.lskiem~, bijąc ją łatwo w dwóch setach 6:1, 6:4.
Należy zaznaczyć, że \V mi6trzostwaeh
c1zić śledztwo również okuliście, dr' ldóry w piękneJ Pl'zemowie zrzękł Slę
tych Jędrzejowska jest jedną z dwóch rozLewkowiczowi, który do tej sprawy za- oskarżenia.
brał się bardzo g\Qrliwle.
Sąd nie tylko, że uniewinnił dra stawionych raldot. Drugą rozstawioną ra.kietą jeat mistrzyni W. Brytanii miss
Szanowny konkurent napisał do Gmallca ale stwierdził całkowitą nie- Round.
PI'zypuszczalnie obie te panie dojKijowa, aby sprawdzić, czy rzeczywi- słusznośĆ stawianych zarzutów.
dt, do finału. Ewentualna walka pomię
8cie studiował tam dr Umani{)c. WłaNadmienić nale7~','żo dr Lewkowicz dzy Jęc1l'zejowską a mi"s Round wywołu
dze sowieckie, zresztą jak zwyklo gdy ma sprawę w Sędzie Grodzkim o 0- je już obecnie WŚl'd angielskich kół sporcl/Odzi o byłych swoich obywateli, od- szczel'stwo, wytoczoną. przeZ' dra U- towych wiell,ie zainteresowanie.
}li 'ały, że nie, To był jede.n atut. Na- mal1ca.
Union.Turing Wima. W dniu dzisiejstępnie dl' Lewkowicz wydostał pracę
Oto wymowlll' obrazek do kwestii szym t. j. w czwartek zostanie dokończo
dra UD1aJ1ca, przesłał ją. do Pragi i u- żydowskiej w wolnych zaw~dach" a ne spotkanie pólfinałO\\"e w mistrzostwach
zyskał potWierdzenie, że to jest praca zwłaszcza w za,wodzlc lekarskim, ktory tenisowych okręgu łÓdzkiego pomiędzy
docenta Loewensteina. Z tego tytułu specjalnie winion błyszczeć etyką. za- zespolami Wimy i Union-Turingu. Zawody zapowiadają sil) niezwykle ciekawie i
prokuratura wytoczyła sprawę,
wodową.
interesująco, gclyż oba zespoły dysponuNa rozprawie badani świadkowie,
Nic 'latom dziwnego, że wśród le- ją mniej więC'ej równym materialrm zaa wiQc b. wicemaJ'szalek Senatu, pro f. karzy-Żydów, po utrąceniu rozmaity- Wodniczym. Zwycięzca tr'go spotkania
Szymall ki, oświadczył, że przy sklada- mi drogami niebezpiecznych "konku- spotka się następnie IV finale z Ł. K S-cm.
nin prac wymagana je t w pierwszej rentów"-Polaków, wYl'a~tają "znako- Zawody noszą charakter drużynowych
CZQści praca um~tywowana cytatami, mitości",
"speCjaliści",
"fachowcy", spotkali o mistrzostwo klasy D, i wejście
a w dmgiej - zupełnie samodzielna.
,monopoliści'" do których pacjenci do klasy A drużyn Polski.
Tak mialo miejsce i z ,dr Umal'lcem, ~ięgną - jak się to mówi - "drzwiami
który oparł się na cytatach docenta i oknami .....
Różne
Loewenstelna. Praca była tak dobrze
Tylko, W cza.sem zdarzy si~ wpaduRewia sportowa W. X. s. W nipdziclę
[·api ana, że komisja, składająca się z nek a la dr Lewkowicz. Już Boleslaw urządza
W, K. S. na boisku własnym
profesora i 3 docentów, uznała ją. za zn-I Prus powiedział () Ż)rdach, że "genialna wielką rewię sportową w programie któpełnie wystarczającą do uzyskania to rasa - ale ame łajdaki".
S.
rej odbędą się na '(ępujące imprezy: spotkanie pilkarslde, trójbój lekkoatletyczn~',
kosz:y],ówka, pokazy gimnastyczne, popisy j('ździeckie, woltyżerka na koniach,
waJka pióropuszów i kadry konnej, strzelanie amator81<1e na strzolnicy małoka
~ibrolVe.i. Na zakol1czcnie odbędą się gry
l zabawy towarzyskie przy dzwiękach orkiestry wojskowej.
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Piłka nożna
Bllbao - ReprezentacJa ligI. Slklnd re.
pl'ewntacji pił1,arskiej na mec7. 7. rcpl'e7.llntacją HilbuQ w dniu 13 bm. na stadionio Wohskn Pol"ldego zosŁał ustalony w
sposób na,:;(ępujf\ry:
Pawlow"l,i (Cr), Gemza (Ruch), Pajp,k
(CI'.), J(ol](\l'czyl{ :! (Wi,;;la), \Va;.;jewiez (PogOI'I), Losiul, (Gnrb.), Hirsner (Gnrb.), Pin,tPk (AKR), Smoczel' (Wnl'.), Wilimowsld
(HlJch), Woda'rz (}l uch).
ZapaSOWi: nudnicki (War.), Martyna.
(Warez.), Jol,oz, Cebulak, Sochan, Pirycll
(Warszawianka).
PO('1,f\t!<owo pl"zewidzinny do rcprrzrntacJi Wo tnl z Al\:S gl'nć nie mor.c wiikulrl<
hontuzji, ocJnirsiOI1('j /lR. meC7.1J AT... Wio,ln w ubi('glł1 niedzit'I~.
Nie będzie jubileuszu L. O. Z. p, N. \V
dniu 20 bm. łócJzkic wlacl7." piłkar~kie
mialy obehQlfzić
jubilcus7. swego 15 Jet.

.

niego istnienia, odło7.ony jak wiemy z roku nb. PJ'zygotowanin do jubi)cus7.u
trwały ju:>. oli <tłU7.S7.('go czasu, pl'zy czym
w ramach jubilf'uSZU )Jl'z('wiclywana byla
a],:nc!,'mia i wi('lkie zawolły pijkarskie
o clJllraklcrze mir,<!zynarodowym. Tymcza;:;em pomimo usilnych star:\I'I, zal'zą!lo
wi Ł. O. Z. P. N. nic udało się wyszukać
cl1r.tnrgo przeciwnika. Proj!'ktowal1!' 7. awody piłkarskie z mi/drzem Holandii (AkademiHh Boldclub) nie dojdą do sklllku,
a spotknnie Łódz Pomorze nic moze
być imprezf\
o charakterze jubileuszowym, g(łyż będzie to spotkanie rozgrywane z cyl~lu spotkań o puchar pana Prezydrnta n. P. Lócl7.kio władv.e piłkarskir
por;lanowily wolJC'c swo.kj lJez~i InoAci !la
oiitalnim Jl{)~i('(l7.!'l1iu Ul'oczystoHci jubile US7.0we w dal!l7.ym cin.gu ocllozyć na nieokreślony czas i 7.awiadomić o tym naczelne wladze piłkar skie w \Varszawie.
Mistrzostwa piłkarskie junior6w okrę-

Spotkanie drużynowe w boksie pomi~
eJzy zespolami Z.iecJnocwn\'ch i Sokola.
odbędzie się w sobol ę w ogrodzie klubu
Zjedn. a nie w niedzielę.
.

Szabesgoje
7. Krakowa otrzymalibmy następujący
list:
"Na. postr,powanie 7.aż~· c1zonego Hlubu
Sportowego "CI'acovia" \\'1'anowie zwrarali iuż nie raz uwagę, piętnując jrgo ży
dofilstwo. Do tych rzeczy przybył nowy
kwiatek.
\V dniu 28 maja rb. ogładzono na afiszach, wylepionych na miejscach pubłic;;
nyeh, Iż w dniu 29 maja odbędzie się mec?;
pi IId rp,rznej między drużynami kl'Uko tVskiri Żf,B Makknhi a Macohi z Palestyny
na boi~I\U krakow l\i('j l\lnklu\bi. Przedmecll odhył fdp, z udzinlrm m. in. drużyny
Cracovii. Czysty zaś dochód wedle ogło
szeń na afii'zarh przcl:naczoOY b,' ł na ofiary wypaclków \Y Brześciu J1ad ' Bugiem.
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Zautonomią śl~sk~?
Jest

wątpliwe,

czy

po~niesienie

n 42312

Zuchwały

w

t e j c h w i l i i z P o z a S I ą, s k a publicznej dyskusji na. temat autonQmii
SIą.ska

i (w

s o s n o w i e c,

łączności

z l)-m) zmiany
granie wojc\\ódzŁwa śląskiego jest rzeczą. pożytecZllą,. Natomiast niewątpi Iwe
Jest, że dyskusja ta, wywodząca swój
j'od{)\\'ód z faktu wygaśniQcia konwencji (>'ene\\'skiej, na 81ąsku wywołuje
pe\\'~le przygnębienie u tych, którzy się
lloCZU\\ ają. do odpowiedzialności za
pl'zyłę.czen ie Ślą.ska do Macierzy; zaś
pewne zŁośliwe zadowolenie w szeregach tych, co przez cale_życie zaprz~
cza.li pl'a\\'om Polski do Sląska, a stan
obecny mniej lub więcej szczerze tolel'U.ią . Chociażby tylko dlatego, ale też
i ponadto i w ogóle zawsze koniecznie
\V .,ogródku profesorskim" w dawnych murach Uniwersyjest pamiętać, że \yszys,tko, co ~er~e od Z "Dni Krakowa" rozumu oddziela, z gory nOSI pIętno tetu tealr akademicki wystawi! wesoły obrazek "Pan kasztelanie z wo.iny kokoszej powraca".
roboty złej. Argumentacja więc, która
Zlekceważylaby dwie zasadnicze pra'" elr: tę, że 8ląsk to woje\-,,'ództwo kre- Konstanty Dobr~yński
sowe o strukturze bardzo skomplikowanej i czułej, oraz tę, że autonomiczne pl'a\,'a Slą.ska, zawsze i przez wszystkich Polaków (także na Ślą.sku) pojmowane jako prawa delegowane, były
I.
w tej ziemi nadane przez RzeczypospoGdy jutrzni brzask różowy z kogucich gardeł tryśnie,
lllą. dobrowolnie i w formie najbardziej
z kosmatych rą.k oparów w opłotkach wieś się wyśni
Ul'oczystej; taka argumentacja byłaby
najzup-ełniej CZCzą., nawet gdyby
się
Grzywiaste, ryże słonce galO 1'em rwąc po zboczach
przyodziała w najbardziej błyskotliwe
~en płoszy z rzęl;' sitowi z ielonych jezior oczu.
szaty patriotyczne; zaś zwycięstwo jej
A
rzer.ki
poryk
b)'dła po rosi e mknie dalekiej,
byłoby klęskę. właśnie interesu najbarbeczenie żwawych cielą.t uno szą. nurty rzeki.
dziej nadrzędnego,
l
IŚlliąc~' połysk kosy skowr onkiem się oddzwoni,
Sprawą autonomii Śląska nie
dalekich ech tętenty wys.reb rzą. rżenia koni.
'wiadomo dlaczego - od dość dawna.
i dość intensywnie zajmuje się "Ilustr,
II.
l{urier Krakowski". Ostatnio na naDyszą:ce piersi niebios tchną skwarem przypołudnia
czelnym miejscu opublikował on artyi rozkosz obieCUją om::;załe usta studni. .
kuł p. dra Stanisława Klimeckiego,
adwokata i wiceprezydenta miasta
Nad stawem wrzątek s1011c8o przez liści kapią.c tłuszcze
I'i:rakowa. Argumentacja p, wic~prez.
w rzęsistych się pośmiechach kąpiących dziewcząt pluszcze.
miasta Krakowa mimo wielu (aż za
Dziell pyłem zakurzony prz ystanę.ł koło płotu,
wielu) założell i wniosków, uzasadnioblękitną. chustą. borów obcie ra kl'ople potu.
llych subiektywnie, jednak. korzystnie
,\ ~'j'óżnia się od dotychczasowych Vo,'YZ nad I.łu:::t~·ch zadów ","zno i"ząc ogonó\l/ sVo,'~ ch chocholy,
).urzrll redakcyjnye.h, w swoj~j tensennie d"al przeżu" ają. obło ki - siwe woły.
dencji wręcz wykluczających możli
\'. ość podi\'cia dyskusji przez opinię
III.
Eląska.
Pan wiceprezydent miast.a
Już ciężki popiM zmierzchu pokry,,-a rUlI nalotem
I\:rakowa mianowicie nie domaga się
i w prętach wierzbino\' reh wyl ęf!...a. się tęsknota..
:p!'zylączenia części województwa ślą
JU?, miesi;:l.c srebro kof'~- zat ępił w mokrrrn sianie,
,k ie~o do województwa krakow!'\ki"~o,
zakwitł~· gdzieś w zaroślach fujarki rze\\'nę łkania.
fnra\\'y zmiany granic wojewó(17.tw8o
śif,lskiego w ogóle nie porusza, okazuI giną psie psalmOdie w dal ekich echach błoni,
jąc więc ten konieczny takt i umiar,
w brzęczeniu gwiazd - komarów wznosząc~ ch się nad toni;;t
bez którego Śląsk nie mógłby porzu\"
pożogę zórz szkal'łatn~-ch i w cip,ikich snów ramiona
cić milczenia. Bo jest do pomyślenia,
gasnącym nurtem rzeki odp ływa wieś uśpiona.
że o Ślę.sku zadecyduje się bez Śląska,
ale nie jest do pomyślenia, aby taka Podpis:
c1ecrz.ia b~-ła czynnikiem .wzmacniają,
\Vsi daleka, tu w mieście wśród zgiełku i jazgotu
cym treściwe związanie Sląska z Mamaluje twe obrazy uparta ma tęsknota.

AKWARELE

cierzą·

I

...

Krzywda nie łącz:v ale rozdziera.
Zostawmy więc tę rzeCz !.gOła na
boku.
Nie krępujmy też naszej woli zhar·
monizowania polskiej opinii w sprawie śląskiej autonomii przez wysuwa- ZagadT.'a tlljemnic;;:ego ;;:fłgini~cia dfl!iecka fl!ostllla u:yjaśnio
na 'w tragicfl!nyclt okolic;;:nośc';ach
nie momentów, aczkolwi<lk istotnie
ważnych, a1e przecież w danej chwili
S o s n o w i e c, 9. 6. Przed trzema piero po 2 tygodniach sprawa zagico najmniej przedwczesnych.
tygodniami zaginął 3-letni chłopiec, nięcia 3-letniego chłopczyka "' yszła
Jedno bowiem w danej chwili może syn robotnika z Jęzora. Ponieważ \V najaw. Dziwll~'m zbiegiem okolicznobyć tylko pytanie zasadnicze: Autonookolicy przebywali cygar;ie, zachodzi- ści ojciec dziecka, łOWiący ryby na
mia Ślą.ska - tak czy nie?
ło podejrzellie, że porwali oni dziecko .
\\'ędkę w Przemszy, natrafił na zwłoki
Pytanie to wręcz identyfikuje z pyswego synka, które wylo\'\'ił. (f)
Poszul~i",ania w tym kierunku nie
taniem takim: Autonomia ślą.ska dały jednakże żadnego rezultatu. Dopożytkiem Rzeczypospolitej?
czy też
nie? Otóż (mimo różnych pozorów) od!Iowiedź jest względnie łatwa. Nal€iy
tylko (jak zresztą wszędze) zachować o czymże to świadczy? Chyba o wszy- wspólną, niewolę' austriacką; wtedy potrzeźwośĆ sądu pamiętać, że gorą.cość
stkim innym, tylko lli€ tym, że (z tych 2;om ich życia był mniej \vięcej równy,
~crca wcale nie wyklucza chłodności l czy i nnych powodów) przestali oni być zgodny zresztą. z ich poziomem cywiligłowy.
j patriota mi.... N ieol11ylności ludzkiej zacyjnym. Dzisiaj obie ziemie na rówTo pewne, że w grę wchodzą. o\\'e uie ma w ogóle, w odniesie11iu do im- ui dzielą. szczęście należenia do Hzeczymniej uch wytne, ale przecież ważkie ponderabiliów tym mniej, jeżeli prze- pospoHtej Polskiej. A poziom , żYCia
imponderabilia. Ale, kto ceteris pari- cież istnieje słuszność sądu, to sam ludności? i stopie11 cywilizacYjny 'krabus może te imponderabilia słuszniej Iakt jednomyślnośCi polskiej opinii pu- .iu - tam i tu? W Europie \yszak ży
ocenić: ludzie stale od piętnastu lat
bliczl1€j ma swoją wyraźnę. ""ymowę jemy. Z Europą musimy konkurować,
w najściślejszym będący kontakcie z na korzyść ut.rzymania autonomii na bo inaczej Europa będzie bez .nas.
problemem z tytułu tradYCji i pracy ca- Sląsku. Zresztą. - kto ma oczy, by
Zapewne dużo Ojczyzna ma cJ..o odh'go życia, czy t€Ż ludzie zdala sto- widzieć, niech wprzód rozejrzy się do- robienia, za dużo trosk, pozostawioJący,
zajmujący
się
zagadnieniem koła siebie, a potem niech przybędzie nych przez jej gnębicieli, to też rtzeczymniej lub wiQcoj dorywczo?
na Śląsk. A jeżeli ma uszy, by sły pospolita dobrze czyni, gdy część swych
szeć, to niech się zapyta, skąd to się
troo'k złoży na nośne barki Śląska. Jak
Jeżeli np. taki Związek PowstaJ'lców
S !ą.~kich przed laty na rynku katowic- wzięło \y"zystko, co jest nowe, dobre, mą.drze, ten tylko"się dowie, kto stanie
kim manifestowal przeciwko autono- wspaniałe. A j€żeli ma język, aby wy- między dwoma województwami i pol1;ii ślqskiej, a dziś tej autonomii broni powiedzieć, co myśli, niech odpowie patrzy w przód i w tyl:
Jeleśni.a i \~'js la to dwa znamio- o ('zy 11)7.e lo świadczy? O t ym, że na pytanie: czy polska racja stanu wyrnaga, by Polska w ogólności, a ziemie na: nieszczęsnego centralizmu i szczę
pl'zekreśl ił calą swo.i ą. dotycl1 czasową
kreso~·e w szczególności,
dorównala snego autonomizmu: to zarazem klitóziałalnQś(; paŁeiotycznę. i pos7edł mię
dzy sepal'at~ sty? Czy raczej o (ym, ż~ są,siadom \\' tempie pracy i efekcie wy- syczny akt oskarżenia i klasyczny wywód obronny! Zgódźmy się więc na
z czasem na\1czył się cenić o\':e impon- siłku.
- Pra\vcla jest tylko jedna.
t.aką tezę: autonomia części może być
derabilia \"laśnie z patriolycznego
Osobiście znam dość dobrze, jes:lcze
pożyteczną. dla całości; autonomia Ślą
punktu widzenia?
_
z przed wojny, podgórskie okolice dzi- ska zaś była pożytkiem także i Polsce.
Jeżeli Pola('y, przybyli na Sląsk po
Ale cóż po takiej zgodzie, kiedy w
1'ol,u 1022. poc7.ątkowo odnosili się do i,i€jszego województwa kl'akowskieg9
autonomii z pewnym niewyraźnym, i część Ślą. ska Cieszyllskiego, włączoną. pewnym krakowskim pałacu (a może
ale przecież przykrym uczuciem, a po dzisia.i do autonomicznego wojewódz- i gdzieindziej) ,,:ciąż straszy. Duchy
lala(,h pracy na Sl~!"ku sla.ią. w szere- twa Ślq~kiego. Ohie Le ziemie mialy autonomiczne \\ojnę pro\Yad7.~ z wiedź
gach 1'0dzil11) ch Obl·QJl.CÓW autonomi, j mają. w::pólność io:;ów; naprzód mami samorz~do\\'ymi. A jakoś nie ma
~

Wyłowił zwłoki własnego

dziecka

W poniedzia-

łek w non' kilku mezrlan~ ch osobni.
ków doko:;alo napadu na el o111 górnika Iwp. "Flora" w Dą.browie. G?rze.
\\'targl,ęli
grąż0J1)"111 \\"e ::'l1ie

Bandyci

llo mieszkal1la 1 podomo" nil\.0111 zagrozili - zabiciem, po czym, zrabo\ya\vszy
1000 zł uciekli.
\V mieiSzkani u znaj dowały się tylko dwie kobiety, gdyż l11ą.ż Swobodowej i sublokatOl' byli w kopalni. Policja wpadła na trop bandytó,,-, lecz
dotychczas jeszcze ich nie ujęto.
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9. 6.

Ostatnia droga
śp. Wł. Kozielskiego
o.

Ł ó d ź, 9.
Onegdaj w Łodzi odbył się pogrzeb śp. Władrsla\\-a ,Kozielskiego, redaktora .,Kuriera Łodz
kigo" i "Echa", wiceprezesa S~nd~:ka

tu Dziennikarzy i prezesa DZlenmkarzy sport. w Łodzi, ponadto członka
wielu organizacyj spolecznych.
Na
pogrzeb zjechały delegacje dziennik~
rzy poszczególnych okręgów z prez. SIkorskim z \Varszawy na czele, przedstawiciele władz panstwow~'ch, samorzą.dowych i sportowych, oraz liczni
krewni i przyjaciele.
.
Liczny udział w pogrzebie był naJlepszym świadect" ' em wielkiej popularności, jaką,

cieszył

się śp. Zmarły

wśród wszystkich warstw naszego społeczel'lstwa nie tylko w Łodzi, lecz nawet poza jej granicą..
Od bram cmentarza trumnę ze

zwłokami

przenieśli przyjaciele na
swych barkach, Nad grobem przemówienie żałobne wygłosił ks. dyr. Nowicki, wrkazu.iQc Jakim dobrym i
prawdziw~-m Polakiem b~- ł śp. Kozielski. Następnie w imieniu kolegów
przema" jal prezes łódzkich dziennikarzy red. GUl11kow~ki, z kolei krótkie przemowIenie
w~' l!,'losił prezes
Dz iennikarz,V Sportowych R. P. red.
Sikorski - wreszcie jako ostatni przemawiał przyjaciel Zmarłego red. FurmallskL
Rozgłośnia łódzka Pol~kiego Radia,
w dniu pogrzebu o godz. 1\30 nadała
specjal ną auclrcję żałobną, ku czci śp.
.red. "\Yla.dyslawa I{ozielskiego.

Tylko w samej 38 ej Loterii padły u nas
wielkIe wygrane:

następuJące

Zł
Zł

15.000,10.000,-

Zł

5.000,5.000,-

Nr

87715

Nr 121515
Nr

55586

Zł
Nr 88548
oraz kilkaset w y g r a n y c h
p o n i że] Zł 5.000,Polecamy nasze szczęśliwe losy
do l-ej klasy 39-tej Loterii Państwowej.

KOLEKTURA

Teodora Kurzwega
ł..ó

d ź, G łów n a nr 1.
n 440;4

nikogo, co by je (jednych i drugiCh)
na cztery \\·iatrr. Nawet p.
wiceprezydent miasta Krakowa (bodaj
bym się mylił) ma wątpli,,-ości. A przecleż rzecz jest dość prosta, i dla dobrej
\yoli niewątpliwa.
Mianowit:ie: Sląsk powinien nie tylk(.· utrzymać, ale nawet rozszerzyć te
uprawnienia, którym zawdzięcza zdolność konkurencyjnę. z Europą i świa
domość, że w ten sp{)sób Po]:::ce dobrze
się zasłu:7.)'!. Niechaj ' te:7. zrozumieją.,
gdzie potrzeba, że nieodzo\Yn~ 111 warunkiem użyteczności dla dobra pu~
blicznego jest racjmIalna swoboda inicJatywy i ruchów.
O to chodzi.
A jeżeli jeszcze o co~ to tyJl' o o to,
;.,C Śląsk c7.1.Ije sir;' na silach, by Ojcz~-
inie s,yej większe jeszcze niż dotą. d odprzcpędził

dać usługi.

. Cała duma Ślą:oka w l y 111, że jest
on (jak Gdynia i Pomorze plucem)
Polski s€rcem, soki życiodajne r07.pro,;, ' adzajęcyrn.

Takiej dumr -

nie

dotykać.

Dr BHO:\fISŁA \V HAGER
l ckarz , b. posel na Sejm Sl., b. wiceburmistrz Wolnego i\lia~la Górniczego
Tarno\\'skich Gór.

onĘDOWNlX, pYątef.

S{rona8

Walka z durem brzusznym

Z racji
"Dnia Przeciwdurowego"
Historia duru brzusznego i plamistego, to zarazem historia nędzy ludzkiej. Dwie te groźne choroby to stali
towarzysze ludzkości w jej drogach
rozwojowych. Wszelkie złe przejścio
we lub stałe warunki. które wpływa..
ją na pogorszenie stanu higienicznego
mas, jak np. wojna, rewolucje, wszelkie formy ekonomicznych upadków
społeczeństw, to żyzna gleba, na której bujnie rozra s tają się te dwa śmierć
siejące chwasty.
O ile .1ednal{ walka z durem plamistym je::;t łatwiejsza, ze względu na to,
że bezpośredniego
przenosiciela tej
zgubnej choroby, wesz odzieżową" możemy względnie łatwo dosięgnąć i zniszczyć, o tyle walka z durem brzusznym
jest trudniejsza, gdyż możliwości dróg
szerzenia się duru brzusznego .jest dużo więceJ.
W społeczeństwach

kulturalnych
np. na Zachodzie Europy, we Francji,
Belgi, Szwajcarii, Niemczech i in. dur
brzuszny jest chorobl). nader rzadką.,
pOdczas gdy u nas stale się panoszy.
W artykule niniejszym pragnę krótko omówić znaczenie i możliwości walki z durem brzusznym. Jak wspomniałem wyżej, dur brzuszny jest chorobę., która szerzyć się może różnymi
drogami. Do tej pory u nas w walce z
durem brzusznym niewiele jeszcze zrobiono.
Dur brzuszny w Polsce jest chorobą
endemiczną, to znaczy stale panującę.,
w pewnych zaś okresach daje nasilenie, wówczas mówimy już o epidemiach duru brzusznego - niestety tak
u n~s częstych .
Tak np. w Łodzi w roku 1935 był b
816 prtypadków duru brzusznego w
tym 95 zgonów. W roku 1936 było 1041
prztrnadków, zgonów zaś 87 ..
JMli weźmiemy dla porównania
któreś z miast niemieckich jak np.
Wrocław (617 tysięcy
mieszkańców)
to okaż/;) się, że w latach 1929 - 1930
było tam 84 przypadków zachorowań
na dur brzuszny, Łódź zaś w tym samym czasie miała 1212 przypadków,
czyli kilkanaście razy Więcej.
Czemu to przypisać?
Odpowied~
jest prosta - złym warunkom sanitarnym, niskiemu poziomowi kultury
higienicznej, oraz ekonomicznemu zubożeniu szerokich warstw.
Jednak i
w tych warunkach nie należy opuszczać rąk, lecz walczyć z tą klęską
społeczną, jaką. jest stale panu.ią.cy dur
bJ'zm~zny. O znaczeniu tej skali walki
nie tylko czysto zdrowotnym, ale nawet
gospodarczym mówić nie będę (z braku
miejsca), gdyż są to sprawy oczywiste.
'" walce z durem brzusznym mOżna
osiągnąć doskonałe wyniki odpowiednim wychoVl'aniem i uświadomieniem
społeczel'lstwa. Rolę tę powinien przynajmniej w części spełnić zorganizowany obecnie "Dzień Przeciwdurowy"
w Łodzi, mający zwrócić uwagę ludności m. Łodzi na wielkie znaczenie
tego zagadnienia dla podniesienia stanu zdrowotnego miasta.
Należy więc pamiętać, że dur brzu-

C!nla 'rr

dokładnie

Numer 131

!mr7

mi duru brzusznego;
6. przestrzegać jak najwi~kszej czystości miejsc u s tępowych (myć rQce po
wyjściu z ustępu);
7. przestrzegać i domap-ać się ża
chowania jak największej czystości w
miej cach sprzedaży produktów spo-

szny jest chorobę., której rozsiewaniu
sprzyja lekceważenie elementarnych
przapisów higieny życia codziennego.
Kto chce uniknąć tej groźnej chorOby
musi stale pamiętać, że:
1. w wodzie mogą siQ znajdować zarazki duru brzusznego (nie pić surowej wody pod ż,adnym pozorem);
2. mleko jest . doskonałę, pożywkę,
bakteryjną i również może szerzyć dur
brzuszny (nie pić mleka nieprzegotowanego);
3. na jarzynach, owocach itp. mogą
się znajdować zarazki duru brzusznego (pIukać dokładnie);
4. muchy siadajace na wydalinach
ludzkich, mogą potem bezpośrednio
przenosie wielkie ilości z8.razków duru brzusznego na pokarmy (pokarmy
należy więc

~erwca

żywczych.
Je t rzeczą pewną, że

przez skrupulatne przestrzeganie tych przepisów,
które sę, podstawowymi przykazaniami
higieniy życia codzienego, w dużej mierze przyczynić się można do opanowania duru brzusznego.
Należy podnieść
z naciskiem, że
najlepiej nawet urzĘtclzone ,.;odociłJ. gi i
najkosztowniejsza kanalizacja nie opanuje i nie sln'eśli zupełnie duru
brzul"znego z kroniki z.achorowań dnia,
.jeżeli !'\połeczeństwo nie hodzie przec;trzeg-ało hezwzględnie tych zasad czystości, które szczególniej
przy durze
br;msznym maja tak wielkie znaczenie. że na"'et slusznie nazwano dur
brzuszny chorobą. brudasów. Dr S. JL

zabezpieczyć

przed muchami);
5. należy dbać O jak największą
czystość rąk, szczególniej przed jedzeniem, gdyż nigdy nie możemy być
pewni, czy nie stykaliśmy się z przedmiotem, który był zal<ażony zarazka-

E(ha zjazdu "Haller(zyków" wSłrzelnie

odnalazła się

Lotniczka

D a kar (Afryka Zachodnia). (T. w.)
Lotniczka Amelia Earhal't przybyła w
poniedział<lk, o godz. 19,45 do Sto Louis.
Lotniczka przeleciała Atlantyk w eię,gu
13 godzin i 22 minut.

Dwóch

chłOpców ofiarą
kąpieli

ń, 9. 6.
Dziś w godzinach
popołudniowych utonęło w Poznaniu
podczas kąpieli w Warcie d~",6ch chło:p
ców. Kąpali się w większej gromadz~e
rówieśników i dostawszy się na głębIę

P ozn a

utonęli. Wyłowiono ich, jednak pomoc
ratunkowa pozostała bez wY~1iku. M~r
cin Zegziege zNaramowic hcz?ł dZlt;
więć, zaś tragicznie zmarły
Jego rowieśnik Władysław Krzymiński z Poznania (Małe Garbary 7), był chłopcem
ośmioletnim.
(kI)

Marsz. Blomberg na Sycylii

M e s s y n a. (P A T) Marszałek von
Blomberg pl'zybrł wczoraj rano do
Messyny na pokIadzie jachtu, eskortowanego przez kontrtorpedowce. Po
serdecznych uroczystościach powitalnych, w których wzięli udział prze,dsta.wiciele władz i miejscowa ludnosć,
Blombcrg z córl<q. od.iecl1ał w towarzystwie świty do Faorminy, ~diie odbyły się nowe manifestacje na cześć gościa. niemieckieA'o.

Niemieckim kolarzom
nie opłaca się ...

W ubi e głą ni e dziel ę w Strzelnic w 'Vi elkopolsce oc1hr1 y ,i ę wielldc uro c zy s toścI

z ok azj i 20-1ccia pows tania Armii Polski ej ,ye Francji. W r a ma ch Ul'o c z ys tości
odbył się zjazd "IIall erczyl<ów". Na zdj ę ciu gen. Józ ef Ha ll er w oto czeniu c1uchowieJls twa i wJadz Związku HaJlcl'czy}<ów odhi era pięlmą drfila (l ę , w której braly
udział wszystkie organizacje Strzelna oraz dlugie szeregi ;,Ilallerczyków".

War s z a w a. (P A T) Jak się dowiadujemy, niemieccy kolarze nie
wezmę, jednak udziału w międzynaro
dowym wyścigu kolarskim dookoła
Polski. Niemcy postawili szereg warunków finan:sowych zupełnie niemoż
liwych do uwzględnienia. M. in. domagają się , aby komisarz drużyn~' niemieckiej otl'Z~mał dicly d'lien,Pe w wysokości 50 zł.
Ponieważ warunki te
nie mogę. oczywiście być uwzględnio
ne przez Polski Zwią.zek Kolarski,
Niemcy w wyścigu udriaIu nie wezmą.

Proces 'negusa

2!!2!2

Klęska pożarów
Znowu

spłonęło

kilkaset

zrządem włoskim

wwoi. kieleckim

bu(łynl~ów

I

-

Dwie osoby

~gi)fęly,

kilka na licie je,st popa.,.~onych

K i e l c e. (PAT)

Ubiegły i bieżący

tydzień zaznaczył się w woj. kieleckim serią. katastrofalnych pożarów,

dział 12 ol olicznych straży i 4 motopompy. 1\a miejsce poż,aru w1 jerhał
starosta Stopnicld celem zorganizowania pomocv pogol'zekom.
Drugi groźny pożar wybuchl we
wsi Sudów, pow. plilCZo'v~kiego i zniszczyl 6 gospodarstw wraz z imvelltarzem żywym i martwym. Szkody wynoszą okolo 50 tys. zł. Pożar prhwd:>podobnie został spowodowun\' przez
bawiące się oook jednej ze stodół dzieci.
Trzeci pożar powstał w zabudowani ach Adama Szewczyka we wsi Zemanów pow. radomskiego i zniszczył
8 gospodarstw.

które obejmuje, coraz to nowe mieJwojewódzwa..
Z nieustalonej na razie przyczyny
wybUChł wczoraj pożar w Oleśnicy powiatu stopnickiego i Objął wkrótce kilkadziesią.t zabudowali gospodarskich.
Wedłu~ na.des~łych do Kielc inform41cyj pożar do godzin popołudniowych
zniszczył GO domów mieszkalnych i 0koło 100 stodół. \V ogniu miała zginę,ć kobieta z dzieckiem, a kilka osób
doznało Cięższych i lżejszych poparzel't.
I{ilkanaście sztuk bydła spłonęło żywcem. W akcji ratunkowej bierze uscowości

p a ryz. (P AT) Jak donosi "Paris
Soir", negus Hane Selassie wytoczył
rZlłdowi włoskiemu przed trybunałem
francuskim proces o zwrot akc~' j kolei francusko-abisyńskiej.
Dziennik
przypomina, że przed laty, gdy przepro\vadzono w Abisynii piel'\Yszę, linię
kolejową. DżillUti Adis Abeba, negus Menelik wzamian za udzielanie
prawa budowy kolei na sv,'oich ziemiach otrzymał kilka tysięcy akcyj
kolejowych. Haile Selasie opuszczając
Abisynię zabrał te akcje
ze sobę, i
chciał je spieniężyć, lecz rzą.d włoski
dwukrotnie interweniował w Tow.
Kolei Francusko - Abisyilskiej, chcąc
do tego nie dopuścić. Zdaniem Włoch
negus stracił prawa do tych akcyj. Negus zaś twierdzi, że rzą..d francuski,
który nie uznał dotychczas formalnie
władzy włoskiej
nad Abisynią., powinien stanąć po jego stronie .

.

W

poniedziałe.k,

B. JASINSKI, Łódź, 11 Listopada 5, tel. 157-60

r

W dużym wyborze na sezon letni poleca MATERIAt.Y MANUFAKTUROWEI
wełny, jedwabie, aksamity, płótna lniane, białe: pościelowe,
, bieliźniane, purpury ora. firanki i kapy.
Wszystkie towary w jaknajlepszyoh gatunkach po oenaob ściśle fabrycznych.
Dla sklepów rabaty.
a 1
Dla sklepów rabaty.

dnia 7 czerwca 1937 r., rozstała się z tym światem,
m~ja. jedyna, najdro'Ź6za i nigdy nie-

po krótikich i ciężkich cierpieniach,
zapomniana córka, Ś, p.

Maria Daroszewska
'J at 34. Pogrzelb <><Thędzie się
Kicinie pod Pozn!miem.

dziś

."

środę,

9. bm. o godz. 5 po

.

południu

W nieutulonrm talu pogr8jWn&

matka

St_W."a

~l~oła[~ A. ~~fly~~ow!~iej

DoIlnar-Jankiewłczowa

z dom1l J6zefowsk..

Z

pełnymi prawami szkół państwowych

,

fiimnalium im. WMarii Kono~ni['iei
i
~lkoła ~OW~le[~na
123 - telefon 17485
Łódź,

ólczańska

rozpoczęły

i

(Kal. A.

pełne

prllWa szkół
pll:iuff1Jowgch)

•• PALERMO"
L6dź, ul. Główna

-=

Czekolada:
(reklamowa)
deserowa tabliczkI
blok desero~' y
Io>m de;;crolYY
fan taZyjK I drobne

:l~~~! t;1~~C~ki
mlecwa 10m

mleczna fantazyjki

Alpejtlka
mrożona
rio gotowan i a
WiankI w czekoladzie

Karmelki czekolad.
Pierniki krajanka
w czekoladzie
Wiśnie

Uwaga H.arcerselll
Zakład

Z OKAZJI!

przed wyjazdem na LETNISKO
od 22 maja do 14 czerwca
TANIA SPRZEDAZ
REKLAl\IOWA
\IV Fabryce czekollld~ i cukicrlll

Łódź - Piotrkowska 187 - telefon t 77-35
o db ędą się eszaminy I
do lioeum humanistycznego i prz y -}
.
rodniczego w dniach 19 ł 20 VI.
egzamulg
do kl. l ~imn. dnia 17 VI i do kI.
rospocsgnłlją
II, 111 l IV od dnia 18 - 21 VI. si-y o god'Z. 9-e,'
do szkoły powszechnej od dnia
raJlo
7 czerwca.
ZgłolZenla przyjmuje sekretariat cod_lennie
_ _ _ _ _ _ _ _od
__
_ _9_-14.
_______
__
godz.
D 'łSo7

przyjmowanie zapisów do wszystkich klas
Egzaminy wstt;pne do kla.y I Gimnazjom odbt;dą sit;
w do. 11 czerwca (piśmienny) ł od 18 czerwca (ustnył.
Termia egzaminu do Lioeum podany będzie później.
:D;r,• • •1••• M •••,l.",lo•• """,

KORZYSTAJC1~

Wleń~~i[~ ~rYWatny[~

'W

Krawiecki Józefa Różyckiego

w koniaku

Sliwki w czekoladz:e
Skórki pomaral'czowe
Torciki WG fłowe
Landrynki

Bombonierki

Herbatniki dese-rowe
Łódź, Główna 32, tel. 264·33 poleca w wielkim wyborze Herbatniki a.ngiel~kie
waflowe
mundurki harcers.kie, chusty, pasy, oraz mundurki szkolne. Herbatniki
Marmoladki

Ceny -

konkurencyjne
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ORĘDOWNIK, piąteK, ania

l1czerwea 1937 .. ~ ..

stron, '1 .

t

Kalendarz nv~-kat.
Czwartek: Malgorzaty

Czerwiec

\

)

Piątek:

1

Bamaby ap.

Kalendarz "łowiańskt
Czwartek: Bogumiła

św.

Piątek: Radomiła
Słońca: wschó<l ;).30

zachód 20,13
Czwartek
Długość dnia 16 g. 43 min.
Księżyca: wschói 5,11
7.ach6d 21,39
Faza: 2 dzień po nowiu

A~rel re~ak[ji i a~miniltra[ii WtO~li
Piotrkowska 91
TELEFON redakcji l administracji 173·55

NOCNE

DY~URY

AftTEK

Nocy dzisiejszej dużuruja apteki: KW! I
Ska (Ży(j) pl. Kościelny 8. Charemza. uL Pomorska 12, Wagner i Ska, ul. Piotrkowska 61,
:Zajączkiewicz i Ska
ul. Żero-mskiego 37. Gor,
czycki, ul, Przejazd 59. Epsztain (żyd). ulica
pj{)tl"kowska 225, Szymalls-ki, ul. Przędzalnia
na 7:5.
Telefony: straży pożarnej 8, pogotowia miej·
skiego 102·90. pogotowia P. C. K. Ul2·40, po,otowi. ubezpieczalni 208,111.

TEATRY
Teatr Miejski

(pa,rk Staszica) -

"Mal-

eeństwo·'.

Teatr ~1iejski
(Piotrkowska
dwójna buchalteria".
Cyrk "Sport-Palace"
catch cln".

-

(4)

-

"Po-

\Valki catcb al!

stościach ingresowych wzięło udział liczne duchowieństwo, organizacje Akcji Kat<llickiej, stowarzyszenia i korporacje re]ligijne.

KRONIKA MIE.lSCOWA
Nie ma przymusu umundurowania w
powszechnych. Rozporządzenie

szkołach

Ministra Wyżnal'l Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 27 marca 1!ł33 r. wprowadzające jednolity ubiór dla
mlodziety
państwowych szkół średnich ogólnokształ
cących, zakladów kształcenia nauczycieli l
sz,kól zawodowych. nie odnosi 6i~ do dzia-

twy sz,kól powszechnych.
Tymczasem notowane byly wypadki. że
kierownicy szkól czy to przez niezrozumienie czy też kierowani zbytnią gorliwością służbową usiłowali wprowadzić obo'wiązek umundU!'owanla w szkołach powszeclmych.
W związku z tym kuratorium szkolne
obecnie zaleciło Inapektorom sw.olnym w
Łodzi zwrócić na ten szczegół uwa,gę i wyjaśniło, że kierol\'nicy s7lkolni. czy też inspetktorzy nei moja. prawa wywierania jakiegokolwiel{ nacisku na rodziców lub
dziatwę w celu wPfowadzenla jednolitego
ubioru w szkolach powszechnych prywatnych czy też publicznych.
Sprawa ubioru dźieci IV szkołach powszechnych należy wylącznie do rodziców.
Jeżeli nawat sami rodzice w tym kierunku
wyrażą życzenie i ,szkoła w porozumieniu
z nimi \,-prowadza cal,k o'wi ty lub częścio
wy jednolity \lIbiór. to i wówczas inne dzieci lub ich rodzice nie mogą spotykać się
ze strony "z,koly z jali.imkolwiek naciskiem
trudnościami lub pl'zykrościami. (x)

Otwarcie Izby

KINA
Adria-Metro - ,,'l'l'edowata".
Capitol - "Ra,z tylko kocha/a".
Corso Diabły dzikiego Zachodu" i "Brygada śmialych".
Ikar - .. 'I'ango zakochanych"
"Fl1.p
Flap jako miGtrzo\\'ie glupoty",
Oświatowy· SloJlee
- "Anna Karenina"
,.Zu.zauna zdziwi ś~vjatlł.
Przedwiośnie "Roma.ns w Budapeszcie".
. Palace - "Maroko"
.
Rialto - "Esk,~pada Weroniki"
Stylowy - "Hotel Savoy 217". •

KOMUN I KATY
"Dzień '~rzeciwduro-"
w Łodzi. 'V
~I
·czwartek , dnia 10 bm. ochbędzio się IV Łodzi "Dzirll Przeciwdurowy". \V dniu tym
na lorenie miasta szczególnie na terenie
szkól powJ5zechnych i średnich oraz orgallizacy j i związków za \\ od;)"'ych przeprowadzona będzie szeroka akcja propagandowa.
\V szkołach pOI\Rzecl1Jlych zostaną wyg-ł0c3zone przez nauczycieli i wychowa wCQIV specjalne pogadanki o durze brzu.,żllpn i spotio!Jach walki z nim, W celu
po dlueślcuia znaczenia czy",tości IV walce
z tą niebeznieczną epidtmia, - dziatwie
s:lJkól powtSzcchnych rozdane będzie mydlo w kal\ alkach 50-gramowych w il'ości
50.000 sztuk.
Zaznaczyć należy, że niezależnie od
sum. przeznaczonych Pl'lIeZ Zarząd Micjsld IV Lodzi :la cele propagandy "Dnia
Przeciwdurowego", Ubezp~eczalnia Spoleczna w Łodzi a.,ygnolvala zł 15,000 na
zakup mydla ella dziat\yy szkolnej.
Material propa)!:flndowy w pOBtaci ulotek i afiB7.ów wydaje bezplatnic Wydział
Zdrowia Publicznego Zarządu Miej6kiego
(ul. Prez, G. ~arutowicza 65) w godz. od
9 do 1J.

zatrzymań

dla nieletnich

przestępców. 8 bm, przy ul. Ko'pernika 36
nadtą,pilo otwarcie Izby zait'zvmań
dla
llieletnich przestępców przy IV brygadzie
wydzialu śledczego IV Łodzi. Izba zatrzymań pl'zeznaczona .ieat
dla izolowania

nielctnich przestępców, by uchro·nić ich od
zgubnego wpływu starszych przeslępców,
z którymi się stykają pl'Zy dotychczasowym .sy.,tomie zatrzymania.
Nieletni przestępcy kierowani będą następnie do zakladów opiekuńczych.
czy
też pod odpowiedzialny nadzór rodziców
lub opiekunów. W wypadku prze,;;t~pstwa
'podlegające·go rozpoznaniu sądu °Todz,. kie'kie~o lub starościli.s'kicgo przentępcy
rowani. będ.l, do tych /'lądów, (x)
KĄCIK RZEMIEŚLNICZY

dzień 24 czerwca godz. 12,00; 6. wykonanie instalacji c. o i kuchni iParowej w bud.
wojekowym w Zgierzu, na dzie6. 28 czerwca 1937 r, godz. 11,00; 7. budowę kuźni na
terenie ~oszar w Sieradzu na dzień 28
czerwca 1937 r, godz. 11,30; 8. remont budynku IV <lbiekcie wojskowym w Często
chowie na d:z.ień 30 czerwca 1937 r. ~odz.
11,00; 9. nadbudowę i adapta:cję budynku
miesz'k,aln&go na gospodarczy w obiekcie
wojskowym na Zacjszu w Częstochowie
na dzień 3 lipca 1937 r, godz. 1'1,00; 10. ada,plację bud)"nku gospodarczego na mieszkalny IV Skierniewicach na dzień 5 lipca W37 r. godz. 11,00; 11. IV~"konanie instalacyj wod.-kanaliz. IV budynIm wojskowym w Zgierzu na dzieli 5 lipca 1937 rż
godz. 11,30; 12. remont budyn}~u wojskowego w CzęBtochowie ip rzy Alei Najśw.
Marii Panny na dzień 15 lipca 1937 r.
godz. 11,00.
Otwarcie ofert nastąpi w wyżej podanych terminach. Do ofert nale~y dolączyć:
1. kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i sumą ostateczna, wpisanymi cyfrowo i slownie. 2. kwit Kasy Skarbowe.i na
zloźone vadium w gotówce lu'b .papierach
wartościowych, wynoszące 1% sumy ofertowej. Wadia IV innej formie uwzględnia
ne nie bEjdą,
Ogólne i szczgólne warunki przetargu
sa, do przejrzenia w Okrę.gowym Urzędzie
Budowni'c twa w Łodzi, ul. Jerzego 2 w terminie '!la 10 dni przed otwarciem ofert
(Xr. 097/0g-14137I III/Bud,).

NOTU.lEMY
Ł6dzki ZZZ odseparował się od Mora.
czewsk1ego. Jak to już podal~~liśmy. wlaokręgo\\'e ZZZ
wystąpily przeciw

Łodzi w spoBób ostry
polityce swej centralI
w '~arszawie z ~roracze\\'.skim na. czele:
nazywając działalność Jego anarcho-synci y kał iiltycznq" obliczoną na lo wieni e z 11'0lennikóI\' przez gl06zenle demagogicznych
a nieziazczalnych hasel. Ró\ynocześnie IV
porozumieniu z okrę-giem śląskim ZZZ,
podjęto akcję IV kierunku Btworzenia nowe.j organizacji Zjednoczenia Związkó\y
Zawodowych (równie,ź ZZZ) przy czym na
czele nowego ruchu atanąl marszałek sejmu śląskiego Grzesik.

dze

IV

KR"'N
I KA SADOWA
••

Philips przegrał proces. Przed sądem

,okręgowym w Loclzi odbył się prOCCB kar-

KRONIKA ftABIANIC
Oświatowe :.....; "Sprawa H4".
Luna - "Serca ze stali".
Odczyt Str. Narod. Stronnictwo Naro-

dowe w Pabianicach urza,dza w niedzielę,
dnia 13 bm. o godz. 12 min. 15 w sali ki,
na O:ŚlYiatowe-go odczyt, który wy'g losi
znany działacz i publicysta narodowy p.
J~drzej Giertych z vVarszawy na temat:
.,Hiszpania bollatersQm" Wstęp na odczyt
jedynie za okazaniem karty wstępu. które otrzymać można w sekretariacie Str.
Nar, ul. Pilsuclskiego 13/Hi i w lokalu Orę
downilka, Zaznaczyć należy. że p. red. Giertych przecl niedawnym czasem powrócit
z Hisznanii.
Żydzi tamują ruch uliczny. Trzej Ży
dzi I1Cl'f\zkowicz ~usen. Szewska 3, LewJzowicz NaHall. ul. Pio-tra Skargi 5.1 i Birnbaum Szymon ~Ia.idany 18, zap<nninając
widocznie, że ulice nie są tylko dla nich,
ale dla' ogólnego ruchu - ustawili się na
ulicy i szwar'gocąc między spba, tamowali
ruch tak dlugo. aż przybył policjat który
spisal odpowiedni protokół.

Defilada żydowskich dzieci na stadionie. Z okazji ,.Tygodnia P. W. i W. F." od-

byla się IV niedzielę ub, na stadionie 13portowym T, S. Kruszender defilada wszystkich uczestników tej ,,,,iel,kiej imprezy
BportQwej. Ogólne poruszenie i komentarze wy\yola}a spra wa biorących udział w
tei defiladzie szkolnych dzieci żydOWSkich
defilujących narówni z Polalkami
przed
trybuno,. Mało tego: Życlziqt1i.a w strojach
nal'odol\'ych wykonały tańce narodowe, a
m. in. taniec sieradzki. Publiczność zgromadzona na stadionio spodziewała się w
t}1ffi dniu i w tej defiladzie zobaczyć wyłącznie sportowców-Polaków - a nie Ży
dów.
Słuszne zarządzenie T. S. Krusz8'Ader.
'Wład ze Tow, Sportowe'g o Kru8zender zarządzily, by odtąd
na Iboisko-stadionie
eportowym przy ul. Zamkowej należącym

do T. S, ,.K. K" wszvdUzie organizacje
z tego stadionu w czasie imprez wYI\'ieszaly jedynie swoje prOlPorce
klubowe a nie flagę narodową. Byloby
wskazane by wladze nie dopuszczały do
nadużywania godła pallstwowego.
Obecnie przy najmniejszej na wet uroczystQści
I\'ywiesza się zaraz flagi o barwach_ narodowych.
Wypadek przy pracy. W dniu 7 bm. w
KsaWCl'O\Yie pod Pahianicami wydarzył
się tragiczny wypadeik. Robotnik
Kowali
F'ranci.szek zam, w Wolskich-Górkach
gm, Wielzew, zalrudniony przy r07.biól'cc
sU'ej BWpy opd ważając dach sztabą żela·
za, naclzi l;l ł Bię nn. nią. Zawozw, pogoto\Yic
ochliozło ciężko rannego do szpitala w Pabianicach, grlzie po dWUi{odzinnych cięż
Ildch bole';ciach zmarł. Wypadek wywolal przygnębiające wra,żenie.

lwrzystające

ny wnie.siollv pt'zez firmę Philips przeciw
reprezentantowi
ameryluu'lskiej firmy
3&-IQole '::koł, rzemiosł 1 15.1ecle pro' Emen'lohn, Sokołol\'owi w Łoclzi o naślawadzenia tejże przez 00. Salezjan6w. downictwo patentów. 'r. 43(H na katodowe
Onegda.i J, E. ks, biskup Wt, .Ta"ińald w prostopnionowe lączenie wysokiej częstotowarzy.stwie pralatów: kd. Burakow.;;kie- tliwości, oraz patent 1&2ill na pentodę \\'yjgo iks, Szablew6kiego przrbył do zakła- ściową IV apar'atach r'adiGIVych.
dólV I<.sięiv Salezjanów pny uJ. Wodnej
Skargę o naśładolVnict\\,o na
dalszc
IV Łodzi. Tutaj ol'kies.tm Zakładowa ode- dwa patenty znajcJujące się w /Josindaniu
grała hymn. a ks, DYl'ektol' Łatka powiPh'!'
'
891
tat Ekscelencję ks. Bisku,pa, Z świątyni
I Ipsa a mJ3.no\\'jcie
;} i 2, &2 wycofano IH'ZI'C! rozpra wf\. Firma Philips wnio'PO odśpiewaniu .,Te Deum" i udzieleniu sła równocześnie powództwo 010000 zl tvbłogoBtawieńst\\'a
Na.iśw.
Sakramentem tu I cm odsz,kodowania za atraty spowoJ
wyl'Uszyla procesja do świeżo wybudowa- dowane naśladownictwem patentów.
I<RONIKA ZGIERZA
nego pawilonu zakladu mechanicznego,
Na I'ozp"awę powołano rzeczozna\YCÓIY,
który Jego EkscelenCja poświęcił. Po 0- któ
t' d .
bejrzeniu IVysta wy wyrobów UCZUlOW '
rzy s \...·ler zlh, że I?atenty o które toW sprawie budowy nowego gmachu
czy Slę spór' IV zaaaqzle ulegly tak dale- szkolnego. \V ŚI'od~, dn. 2 bm. IV loka.łu
Szkoły. w dolnej sali odbyła się uroczy- ko
ic]ą.cym
poprawkom.' że
gdy- Pań.;;two\\'ej Szkol Y Handlowej przy ul.
sta akademia, podcz;ac:; ktÓl'e.j NajdoBtoj- by przyznano SIUfiZIlOŚĆ skardze Philipsa, Pierackicgo odbylo się nadzwyczajne walniej.s~y Past~rz w podniOlSlej mowie ~\'ska- \\'I'lzystkie firmy radiowe IV Polsce zmu- ne zebranie To\\'arzyc5twa Krzewienia
za!. iż Zakłady 00. Salez.iańów wychowu- Bzone byly by podporząrl'kować .się dyrek'Viedzy Zal\'odowej. Zebranie zwolane zoją mlodzie,ż. dając i1}l moralne pcrdstawy tywom firmy Philips, która w ton sposób stajo
dla po\nięcia ostatecznej dec~'zji w
do życia, uczą rzemiosla, a pracy nadajn, Maja by się dyktatorem na rv'nku radio- .sprawie ulokol~ ania miejacowej
Sz,koły
znaczenie społeczne i państwowe dla do- wym polskim. Jak z wyniku· przewodu Handlowej pl'zcklSztałconej IV r. ub, na
bra Polski.
\\ nioskować można bylo i tak dzięki mo- Pallstwowe Koedukacyjne 'Gimnazjum KuWspaniale wY6z,koJone orkiestry wy,ko- nCJlpolizacji produ!,cji radiowej przez za'Z ~YCIA KATOLICKIEGO
naly wiązankę pieśni ludowych. następ- graniczną. firmę PhiliPB wiele stabszych pieckie. Uczelnia la od początku swego
istnienia gnieździ się w nieodpowieclnim
Uroczyste manifestacje ku czci Nalsw. nie uczniowie wygłosili de,klamacje zasto- fabryk krajo", ych zmu!3zonych bylo zli- budynku.
który \y dodatku jest wlac5noSerca Pana Jezusa w Łodzi. Dorocznym sowane do uroczystości.
kwidować ,swe zakłady, Dalej okazało się, ścią Żydów. Zebrani postanowili elom, IV
!<:wyczajcm w pierwszą niedzielę czerwca
VV' obchodzie wzięli udział prezydent ~e patenty o których mowa w .zasadzie którym obecnie mieści się gimnazjum, \I'yodbyly się tradycyjne urocz)'atości na te- m. p. Godlewski dYL". Sz],ół Zawoclo'wych ulegly przedawnieniu względnie zo.stały kupić i orze,prowadzić odpo\\' iednią przerenie m. Łodzi ku czci l'\ajśw. Serca Pana z Kuratoriu'm p. I{l'zy\\'oblocki, p, prezes wyrokami sądu QkJ'~gow()<gO w Warnzaw(e .budowę. To\\'arzy.;;two licz)'. że IV przeUl'OJezuc;a.
godzinach popoludniowych w Geyer, starobta p, MOBtowskL przeclstalyi- unieważnione.
wadzeniu t~'ch planów dODomoga. placól\'ki
kościele ks. ks. Jezuitów przy uJ. Podleś- cieł Województwa i Policji Pa11stwo\\'ej.
W rezultacie sąd okręgowy w Łodzi po gospod'lrczc, oraz Zarząd Miej6ki. Zebraniu
nej zostały odprawione uroczyste E.ieszpo- Na dzień ten przybylo wielu dawnych u- rozpoznaniu spra\\'y uniewinnił Sokolowa przowoJniczył p. Józef Plucienn ik,
ry z \",y.stawieniem Najśw. Sakramentu, czniów i 230 wychowanków obecnych.
oraz oddam pOWÓdztwo firmy Phili,pt; uktÓ!'e celebrował li.s. pralat D. Kaczyński SYTUAC.lA STRAJKOWA
znając, że nie było naśladownictwa. Sąd KRON I Kil LASKU
w aaystenc,ii licznego duchowieństwa. Po
stwierdził nrzy tym, że z tej racji nie wni6kOliczonym nabo<żeńc3twie wyruszyła proC2;y dQjdzie do straiku w rzeiniaeh
ka w to, czy patenty o które toczyl się
otrzymali maturę. W )!:imnazjum koecesja ulicami miasta. IV której wzięły u- Pracqwnicy rzeini miejskich przy ul. In- spór posiadaja nadal pl'a I\'a pierwszelIe1ukacyj-m' m 'W Łasku zdali egzamin dojdział liczne org-anizacje Akcji Katolic].:iej, żyniorskiej i Łagiewnickiej, jak to już po- stwa i są ważne.
stowal'ZYBzenia. 'korporacje religijne. ce- dawaliśmy, podjęli akcję o zawarcie umoWYl'olk 'w sferach gospodarczych całej naloś~i pp.: St. Bakies, .T. Bujnowski, Z.
chy rzemieślnicze, sodalicje mariańBkie, Wy zbiorowej i unormowanie warunków PolBki wywolał zrozumiale zainteresowa- CichecJ'a. SI. Giedyń/3lki , A, ~[ania. A. Muikrucjata oraz wielotysię·czne rZCBze wiCl'- -pracy oraz plac. W .sprawie tej wyznaczo- nie stanowi bowiem precedeno do uchyle- szyru;ki, Z. XOII'acki. S1. Pniel\'aki. K Pionych.
na zoatala IV Zarządzie Miejskim konfe- nia pretensyi . .ta,kie firma Philbps wy to- trowicz. Z. Pl'awicki. S1. Przyrnęcki. W.
Przed ś\yia,tvnia, 00. Jezuitów został rencja, przy czym mimo 'Po'bieżnego c.zyla w odniesieniu do wielu innych za- Sieradzki. Z, Szulc. J, Szymal1c;ld. Z. Wójcik. B. WYl'I\' icka. K Załoga i Z. Zawadz.
wzniecSion:v pięlmy ołtarz tonący w zie- IYBtrzymania akc.ii, pracownicy zatlkzegli, kła dów radiowych.
leni i kwiatach, na którym umieszczono że w razie nieosią,gnięcia porpzumienia
Za napad na robotnik6w. W nocy na ki.
O'bl'az "Kajśw. Serca Pana Jezusa.
popra, swe ża,dania stra.i<kie-m. (x)
7 marca rb, na ul, Xapiórko,\\'skie/lo na
Żyd walczy nawet z koniem. ~a poPo odczytaniu litanii i aktu poświęce- KRON I KA GOSPODARCZA
powracających z Pl'acy rohotników Adol- stoju dorożek w dn, 7 bm. na pl. 11 Li;;tonia s : ę "Kaiśw. Sercu Pana Jezusa-podniofa SZII'endera i Stefana Kmiecika, napa- pac!a II' Łuaku, dorożkal'z Żyd ł [err.zlik
sIe kazanie lI'ypowiedzillł ks. GołębiewPrzetargi. Izba Pl'zerny.slowo-IIandlowa ello dwóch osobników. którzy łomami że- Kulne!' paiilwil się llflrl I"lasnym koniem.
ski. Jezuita, 7. Poznania, Blogoslawieli- II' Łodzi komuni,k uje, że Okręgowy Urząd laznyrni pOI\'alili pl'zecllOtlniów i zrabo- bijąc go bez lit oś('i. Wlaściciel k.s:ęgarni
stwem ~, Sakramentu zakończono pod- Buc1o'wnictwa 'I'. IV w I.odzi ogloł3il na- wali Szwenclerowi zegal'ek srrbrny oraz 5 Pl". bugaj. ki, który o-h.,erwowal od poniosle uroczYi'lto~ci.
Bt~pujące prr,etfil'gi na: 1. przyr;tosownnie
zl IV gotówce. Kmiecik ratowal ,"iię urlecr.- c7.:1l,ku Żyila l\'ezwa!'Polkjr.T.ta. który spoIngres ks. p;rał. ~t. Suchańskiego do pOmiCB7.Cze(\ (\0 celów gospodarczych IV !kil. Zal'zl\rlzone pr"zul)i\\'anin policji clo- rZilclzil Żydowi protokól za. znęcanie się
parafii Przemienienia Pańskiego. OnE';l{uaj Aniolowie pod C7.«:"torl1ow11, na. dziet'l ~I pl'o\\'ad~ily clO njęcia jerlnego z ra!Jn,<;ió\\', naci koniem,
ocllJy! się ingTrll I'N. pi'ałl1ta. SL Suchaft- C7.(,I'I\("a J!H7 1'. godz. 11,O(); 2. na btlrlo"' ~ 1;lól'ym ok;;lWI Bi~ '!'~ - I(ltni ZY,!!lOllnt
~ydofile.
7.on:l refel'pnla onirki 8pOsl\lrgo do llul'arii 1'1'7.rrnirnirnia Pa(u:;kie· żrl-ij)plonoI\Pg'o dolu o"adol\ego w ohiek- S7.YlOcz3k 7. nI. Pioll·k.o.m,;.I\iej ?~H. Szym, ll~cznrj p, Prll')'koIl'Rkn. Alale orh\'il'rlza firgo \\' Łodzi. O godzinie 11 I'ano z plebanii ('ie \\'oj.:;ko·w~' m \I' Słiierniell'icuc!) /13 rł7,ie(l czak nie wydał wspólnika, Ok:)7.31.o sir
my ż~' [lo\\"sk i c. 0611'1 l n io p, PC'lrykol\'BJ,a.
parfjfialnej 1\'~TUr;7.yła procesja. prOll'l1' ':1 czerwca 19:31 r. godz, 11.:10: ::l, w)'l;ona- że Szymcznk b\'l 7.l1woriO\I rm l':lhuNiem 'j odwiedza la :i;ycl o m.;;k i t<;iji.lr,D 7,e Bzklrlll
dząc nOI\'Cgo nastel'za do ;;Iriątyni PIU),
nie in"lalacji o~\\'ip(\enia eleklrycr,lle!\,o IV jako specjalno'§ć obral sobie napady i 0- Chl\l·cwk6w. \\ 'Jn':;ciciel młyna pod 1'.askiej, Inslalacji nowC'go probo,.::zc7.a. z ll- hudynl\U
wojBkowym miC'':;7.k:llnym w gl'ahinniQ powracajn,cych do miN5zkania skirm p. l'AH,zkirwicz II' dniu 7 bm, ocl\\'iepOI\'aż nienia T, E. kn, hi"kllpa WI. Ja.;;il'lZgirr7.u na dzieli 2t czerwca 19:3i r. godz. robotników.
rlł;al dł'ukarnię Żyda. JOBka Kępil1skiego,
skiego dokona! 1,13. pralnt Jon Cesar7.. 11.00; 4, wykOnanie instnlacji elrkll'Ycz,y dniu WCZOI':ljs7.ym Sz~·rncznk wstal "<:lIra!
dziel,an lóclzki. po czym zostala od.pmwio- nej w bud, gospotlllrc7.ym w Zgierzu na i'ikazany przez sąd okręgowy IV Łodzi na
na uroczyBta msza św., w czasie której dzień 24 czerwca 1007 r, godz. 1<1,30; 5, wy- 4 lata więzienia. a po od'b yciu kary na
•
podniosłe kazanio do wiernych wypowie- konanie instalacji elektrycznej w 4-ch bu- osadenie w zakladzie niepoprawnych prze'(UDU i tylko U rodaka -rd~z~ia~ł__k~B.~n_r_a_Ja_t__s_t.__S_u_ch~a~n_'s_k_·i~._,~~~u_r~oc~z~y_·-~_d~y~n_k_a~ch_.~gO~s~p~o_d_a_r_C~ZY~C_h__~w__S~i~er~a~d~z~u~n~a~~s~tę~p~c~ó~~~~_W~~K~o~ro~n~o~~~N~ie~.________________~__~b~u~d~u~j~ft~o~l~skę dla ftolaka!

'V

----------" .

Prenumerata
~di~;~~~~e J! d~:!-;' ;l:~~~~:;~)' d~lI~~~~~rN. :O:~~~~Lurt~b I~s~!n~łt!
Oka rnieeięc~nie 2,3' zl, kW8.ftalnie 1.- Poczta przyjrnl!Je zamówien;a tylko
O rę d O W ni
na 6 wydłlń tl'KOdniowo (be. PQ1\!edllialko\Yl'&'o) - Pod ~p.ską w Polf,ce

II Centrala

Poznań, św, ~arcln 70, P. K , O. Poznań 200149 Telef. ~;;nli: 4U·72 14.711.\
3.'3-07. 4~'61,. 3,l-24, M-25: ,po godz, 111 oraz w ni(>rJziele i ś wieta: 40-72. 14-711, :13-07.
Red8ktt~r odpowiedalalny Andrzej Trella z Poznania, Za wiado mości i artykuły 11 m
3.- roI m.i~jęcllnie Naklad) czcionki:. Drukal'n:. Pol@ka, Sp61ka Akc;jna, Poznat\, Aw. Ma.rein
Lod&~ od.!>&ia.da WladHllaw Maciąg, LóJt. Piotrkowska 91. - Za ogł061. '.enia i rekl ;:.IDY: Antoni
70. RękoP1SÓW nleJlam6wlODych r~akcja nl8 zwraca.
. Leśnltwler: r: Poznania
w raZie wypadków 8pow~dowan7ch .illl ,,~. przell*M w HlkIadsi4t, .Łrajkó",
itp .. Wrd8WRletwn nie odp~wi,ada lIa d~arezeRle pisma. a a.boneItel nIe maja "rawa dom,
-'-'
I" tarClonych num8rów lud odn'oaowama.
..
aga,ua SU! n eu08
W ł

,

.

-

~trona

I

S

N8@'łówlkowe &łowo (tłusto) 15 groszy, k&tde
dalsze slowo 10 groszy, 5 Hew = jedrno słowo,
i. ...... z. &
'ktdde ~tanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie moteprz~ra.oZ&ć 100 &łów. • tym
5 nagłówkowych.

=

ORĘDOW~TK, piątek.

dnia 11 czerwca 1937

OGŁOS~
OgłoneDła wśr6tl

-,

~umer 13ł

7m.aII: oferty napNyGtład: z 1892ł, n 27!5, d 1700
i L d.
t słowo.
Dtr<lbne ogłoszenia _ dni pOVl'8Zednie .przyjmuje
się do goliz. 10,30, w eoboty i dni przedświĄ.
teemte IJ)rzy';muje 8i~ do gOo,lh. 9,~.

=

DROBNE

.robaych: t-l.mowy m.DImetr 30

.,...ą·

Prywatne gimnazjum męskie
i szkoła, powszechna

."'".......,
."

~

.,..

Aleksego Zimowskiego w Łodz~

,.

Skład
j
Piec 'kaflowy
rzeźnkki z u\'1!adzeniem lul! b.ez
Poznań
kominkowy
artystyczny
od po- zaraz korzystme d~ odstąTltC!llil·
wiedni do pałacu willi spl'zedam Agentura Orędowmka, Wl'zesma
korzystnie. Agencja Orędownika2 pod 85.
n 44 82~
Września pod 80.
n 43 67'
Wi:lld
świąt.
D ł4031
Dom
4 m~ode. czy·sotej rasy wrzedam.
Uczennica
Pluskwy
w Szarleju
tanio do sprzedania Makusz, Żabno,
pow. Śrem.
karaluchy i wszelkie inne robac- potrzebna do krawcowej.
i~ii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~;;;~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!! Peweł
KaS/pruś. ul. Cecy]jjska
7id 15087
Wólczańska
149, m. 8.
twa domowe tępimy radykalnie,
•
1. nOMY _ p ARCELE"
Przyst'o jna
n 44690
n 44863
elektrycznym systemem
•
. . lat 39. 3000 m'ają,tllw pos"Z.UIkuje
mętŻa od'p aw'iooil1i.ego wdowcy m~Skład
"Pares",
Pomocnik
Dom
I'e widziani. Oferty Oręrlmvnilk kolonialno - delik. mieścte fa- k'a 36, telefon
B y d goszcz, Gd ans
44643 Irrawiecki dobry i uczeń. potrl!lebPoznań 00 15000
br'ycznym 6000 mieszko
pierGościniec
21-06,
• n
rii na stale zaraz. DWOJak. PIl'11, morgi ogrodu, składem kolowszoro:ędnie urząrlzony
PoznańOpakowania
szew. Poznańska.
n4481!
Jlialnym. towarem zaraz tanio
Bkim korzystnie 3000.-.
Zgll)- salą. kościel,na wic~. pełn.r m bie·
gu. 45 mórg wy,d'zler7.awrę 3000. torebki wszeltkie d·ruki. g,zY'bko.
sprzedam. Andrzej Hałas, Dąszenia Orędownnk. Poznań
browa, poczta Palędzin.
zd 14 80'50
AdamJS·ki. P07l11a· ń. Głó\\'n:i' 32. ~e- taniO' 'Za,lachowski.
EkspresZegarmistrzo~ki:
.
n 44 790
fan 19-01.
00 14627 druk: POlLnań. Grudnia 5.
PO'mocnik do Małopolskl, mla~
D
Magle
Rzeźnictwo
Gościniec
dog 23 4IB3
wojewódzkie zaraz ~trzebn,._.::;
_
om
udoskonalonej konstrukcji poleca Poznaniu warsztatem, mieszka'
. t
Oferty z warunkaą'll, odpls_
3 pokO'J~, ~udll1la, O'grodem, .13 fabryka BolesJawa Kapczyńskie- niem bez konkurencji taniO' 2500 koloniabka. sal·a, prima m eres,
Pluskwy
świadectw Ol'ędowmk. Poznań
mórg dZIerza,wy, ~rzy ;rarocr;n:I!!, go Łódź, Podrzeczna 33. Egz. od odstĄPi, tania dzierżawa,
~bo· bagata wieś. objęcie tO'wa~u ok<!· karaluchy wytępia plyn:
zd 14 699
lo
3500.-.
Otr4}ba.
Jarocm.
KI:
1) 200,-. Otręba, Jarocm, Klllnn: 1889 r.
n 43 707 row~ki
Poznań, Półwiejska 28,
zd 14 006
"Gazolit"
skiego 2.
w 1469,
m. 15.'
zd 14 917 Iińskieogo 2.
zdg 10227-8
Leśnik - rolnik
Tynk szl,acheŁny fasadO'wy
Piekarnię
"
żonaty z dorastającymi synami
Emeryt
Terrana"
dobr·ą.
przepisową
sprzedam okaPiekarnię
potrzeb!1Y o.d 1 liI?ca do folwark~
. ,.
Adres wskaże Oredowni·k Poznaniu 2000,- sprzflrlam zaraz poszukuje dzierżawy domu og:row Konlllsklm. PJlnowame, przy
dostalrc!l3, gd·zie nie ma za8ltlMlzd 14325
g Oferty Orędownik. poznań
dem. 15 ziemi. kO'lej, ko.~cąól mQ~J
"otowywanie nieużytków dO' 8~
stwa fkma .,Terrana". Oborniik.i.
zd 14 911
scu POeJlańskim w1aśclclela.
dzenia lasu. Wzamlan ~tr~ym~Je
~d 1J2 5fJ8
Zgłoszenia Orędownik. poonań
do uprawiania 15 ha Zleml. lIzyalnoilć budynków .mieszkalue~o.
D
k
nowe inwenSkład
.
zd 14 827
fO'lwarcznych. Korueczne. pOSlaome
kompletna 10 ko.1onialny, p~wna egzystencJa,
A."".u.ru elanie inwentarza żyweg,o l mar.t.
masywny, 3 morgi pszennej. bli..
a. JaŚkaniec. Glinno kl!entela. gotO'~'kow~, . wygodne
Resztówkę
Vll~U,~'~'"'
,,"cgo. Kaucja 500 zl. ~IO'szenlt\
sko
ylas. _ _ _zd
12029 Illlellzk.ame.
tama
dZlerzawa.
k. o- 100 mo'rg od włas'cicicla ~rydziercin, 2RtacH
300,- Chocisza,
Otroba, J pow.
arocinJaro{§i-.-_ _ _ _ _.:..;.;..;.:..
:.::....;:.;:~
t
d
Ad es Ol'ę
00
piśmienne Rayzacher,
aTs4z.a6w4~
" .
rzys
me
sprze
am.
r
.
żawi. objęcie inwen!arzy 6 O , 1
ul. Leszno 140.
n ,. ..
lińsltiegO' 2.
zd 4 93
Rzeźnictwo
downik. Poznań zd 14 914 .
JaśkieWilcz. POZna\l. PocztO'wa
21. m. 2.
zd 14 799
'
_S
~ozna,ni u,
przY'leglrm miesZJka·
TajemniCę
Krawiecki
m6rg ogrodo.weJ ząbupowane
,!le~, war&zt~te.m, skJadem. dl'iler- .prasowania biel'izny. łatwym na'jPiekarnia
UglOllzenia dO' 30 ,/ów dla poszu- pomocnik młodszy na <Iol)ra P{~
przy PoznanIU zanuemę dom .J a· za 1'\ a 80. obwcle. U!OO .okarznnl,e nows.zyIl1 chemicz,nym SlPosobem.
rocin, Kościan, 8000,- Selda, SI~rzed·am WędzlkO'w&kl. POmlan.. Informacja .. Edeko". Bydgomcz. Poznaniu od zaraz do objęcia, kujących posady w tej rubryce g~z or:~ra~cz~~tJ~~y)zJi~aF~m~si~k.
Poznań. Grudzieniec 46.
PIekary 11.
zd 14683 SKrzy.nka pOC'2ltO'wa 3. Zalą'czyć dobrym punkcie, przepisowa. c.e- obliczam)' po jednej trzeciej cenif' Oborniki. Rynek.
n 44731
zd 14 983
znacZlek.
n 44!r.)1 na wg ugody. Oferty Orędowmk
drobnych.
Skład
Poznań zd 14 951
Panienka
Nowy
kolonialny towarem. bez, WrzeKolonia1kę
b) l
.
dzieei na letnis~o ......
dom dwupiętrowy z skladem. 0- śni okazyjnie sprzedam. Pow6d pełnym biegu
weelług
i~wentury
Dzierżawa
lun
40,- Znaczek, zycr!lgrodem przy Poznaniu. korzyst· stosunki rodzinne. Agencja Orę sprzedam z powodu WYJazdu .
b'
• Of t
OrodO'wmk
nie sprzedam. Oferty Orędownik, downika. Września pod 83.
dzierżawa 20,- zł, egzystencja stomor.gowe p~zenn!"J, o s~an~ w
,
a ączyc .
er Y
~
P021nań zd 14 913
n 44 725
zapewniona. Agentura Oredowni- tym P}(~ć mgl'g lakI. bez ZyVi ego
BankOWIec
a (1 zd 14 938
•
ka \Vrześnia pod 84.
n 44 823 martwego;> lIlwentarza. z~b.uą?- żonat .... poszukuje tylko w godzi.
•
wąme ple~'~~':lorz()dne _ (gn.}e~nm- nach' popoludniowych
jakiego
Pracowitego
Parcele
8
Dom
sklm) wlaSCIClelil ą" !)nasclelct- bądź zajęcia. ZaprO'wadzi książa do fabryki dzicnn,!!, za:
pół i morgowe, blisko kościoła mórg P5'renne,i, budynkti masy'w.
..
k
2 nie cetnar morgI. Ob)()Cle 1300.- kowość zestawia bilullse załatwi
3-4.- zł tylko sumle~n1
1 szk0ł.l: okazyjnie sprzedaje. ne. kościolne,i wsi, blieko Ja rocipnwlatowflll
ml.eśclc·
w
ryn
·u'.
Iw
tym
pół.ro('zn~
nzierżawa
wlik
,.
'I
.
ol
ko-niem
zloz·.yć
oferty. zalaCz3Jae
Mlyn rarowy. Krzyżowniki, po· na. COO3 5200,-. Otręba . ,Taro- ~kłady pIckarIlIn do sprzedanIll..
.
N .. k Poznali Hkarbo- oresp Jl( enCJ!". P R . .
O d
czta Poznań 15.
zd 14 944 cin. Kilińskie.go 2.
Z'd H 000 Zgło~z~l1Ia Barański. Leszno. Lp- c;~nf' tcl~;~~ j?-79 ,
';d 14 908 spra.wy podatkowe .ol'az proc!!~o:
na odpowierlz.
rę O'Wszczyfiskieh 37.
zd 14 9;;0
.
.
- .
we Itp. OC~f: llfg1J~/3 Poznanskl ,~:!...::..;::::.:::a::ń:.....:.z::..d::...:.l.:.".:9.:.3_7_ _ _ __

ul. Boczna 5
Telefon 121-56
zawiadamia, że egzaminy wstępne do szkoły powszechne] rozpoczną się w dniu 3 czerwca, do glmnazjum 17 czerwca, do liceum 19 czerwca. ZapiRY
i podania przyjmuje kancelaria codziennie z wyjątkiem

'"

R. Barcikowski S. A.

=------

I

o

. Dom

..

Dom

I!!kładpm,. ,n",trowy, ftynek. mleJ- dwumipszkaniowy, sklad ~'pOŻyw.
Okazylni~ ,
. Pie~aI'D:ię
.
Bee, letI11skow ... tamo .sprzeda~. CZy. pipkarnia. wiatrak, 3 morgi mł;von pHOWY. kaf'zarlJla. sruŁ<>w· skład Illleszkal1lp.. mIasto pO"'·lat.
1?osreilmcy wykl)lczeru. Brorl- ogrO'du, wieś dominialna. kościół nia handlowa 7000 pewna egzy- n3jlf'P~ze połnienie. rynku. l-go
El?aw Gruhn, OSIeczna, pOWIat
rzerlam lub ~'y dzi .. rżawię. _ stencia miasto. powiatowe. Ma- lip('a wydzierżawi Barańskl, Lc-

Leszno.

Agentura Oredownib lirlski. Kroto~·z ,n. Floriań6lka 3. SZIlO, Leszczrri~kieh 37.
2ld '115 LlJ3
zd 1491.>
n 44 819

N 43 931

Willa

%X3 poko.ie nowa wolna od stempli bez długu.
cena 11 000,Oferty Orędownik. PO'IP:nań
zd 15 033

5

mór$' w Żabikowie. sad, zabudowama dachówka, światłO' elektryczne. 7000,- Fl'ankowski.
Zabikowo ' Poznań. Kościuszki
zd 14 973

Letnisk~
pokój z kuC'hnia, woda, las. St.
Lembicz, Pamiątkowo, powiat
Oborniki.
zd 14 645
Przyjmę

letników, bliskO' laB. jeziora, ladna O'kollca. J akób Cupiał Pamiątkowo.
zd i4 810
pellSjoo a t

Krynica
Sokolica

śl!iczne

parkowe połO'ż",nie. Ogr6d
- Tarasy. Zna.komita kuchnia.
Fach<l'We kierO'wnictwO'.
Ceny
przystepne.
dlg 23 128/9

usuwa
nie i bez
lu znane

ze

skuteczności
środki
UniWszę·

dzie W aptekach. drogeriach.
p 28 069-22.63

GDZIE MIESZKA~
Poszukuję
Zjeżdżalki.

Jana

zamieszkałego
Adre~

w roku 1922 na Zawadach.
Pro~ę

podać

do Kuriera Pozn.
zd 14157

----------•

&.

OtENKI -

Piątek, 11 czerwca.
audycje poranne; 11,30 audla szkół: ,.Lato leśnych
ludzi" wg. l\!arii Rodziewiczówny; 11,51 sygnał czasu; 12.03
dziennik
południowy;
12,10
skrzynka rolnicza· 12,25 koncert
w wyk. orkiestr;· Policji Palistwowej pod dyr. Antoniego Lewiliskie,:o: 15.45 wiadomości gO'.
spodarcze; 16,00 rozmowa z chorymi ks. kapelena Michała Re·
kasa (ze Lwowa): 16,15 Jan
Brahms: Pieśni eygariskie w
wyk. Podwójnego kwartetu wokalnego "PrO' Arte" pod kierunkiem Adama I.Judwiga z tow.
fort. (Leopold HOJ'eeki), tłuma
czenie pieśni Adama Ludwiga)
z \Vilna: 16,45 "Nafta. nafta .....
- reportai; Jerzegp Michałowskie
go z Zaglębia Naftowęgo: 17,00
poutpourri operetkowe w wyk.
orkiestry Tadeusz SeredYli~kie
go ze Lwowa; 11,50 .. Nasze drzcwa": "Limba" - pogadanka (z
Krakowa): 18,00 skrzynka ogół
na: 18,15 muzyka lekka - płyty;
18.50 pogadanka aktualna: 19,00
koncert solistów. \Vykonawcy:
Flora Czarnocka (fO'rtepian) i
Ada Kamińska (śpiew); 19,50
wiadomo'ści sportowe: 20,00 koncert rozrywkowy. \Vykonaw cy:
orkiestJ'a wijeliska pod dyl'. \,"'1.
Szczepańskiego
(o: \Vilna) oraz
zespól wokalny .. Dwie i dwóch"
(z \Varszawy). \V przerwie o
20,45 dziennik wieozorny i pogadanka: 21,45 .. Śląsk w poezji
współczesnej" kwadrans poetycki w oPr:lcowaniu Zuzi~łn",a
Hierowskipgo (z Kntowic): 22,00
Ludwik van Beethoven (Nowe
nagrania) - płyty: 22,50 ostatnie
wiadomości dziennika wiecz01'llego. \Vi adomo9ci meteol'ologiczne
i pl'zegląd prasy.

"

KR

Panna

lat 33. obejuD'uie ple·ka mię 7. po,
&iad,łości a poswkuje rn~a pie'ka·
I'za z gotówką. Oferty Orędow
nik. Poznań zd 1J5 092

OWE

\Varszawa II - 13,011 koncert
płyty; 14.00 pare
informacyj: 14.01i utwO'ry Gabriela Faure ~ płyty: lJł.OO pogadanka gO>lpocla r·cy.n: .. Jak ou~wi",
,;,yć meule
w ogrodzie": lG.U
konc('rt soli~tów. \Vykonawcy:
Liii Hakowska (skrzypce) i Bazyli Tysiak (tenor): 22,110 wianomości sportowe;
%'2,05 muzyka
lekka i taneczna - płyty; 23,00
"Opowiadanie Januka" z powie·
ści Józefa \Veyssenhoffa pt. "Pu·
szcza": 23,15 muzyka tane(!zna z
dancillg'u .,Paradis"; gra orkiestra
Witkowskiego.

. . rozrywkowy -

inteligentna , posiadajaca "kla,~
spOŻYWCZY braku. znajomości pozna pana stanOWIsku, cel matrymOll!lalny. Oferty O.edownik,
Poznań zd 14848

Przystojna

OGÓLNOPOLSKIE

Toruń 12,15 'I'\'iadomości go·
spodarcze; 13.00 ulubione melodie
- plyty; 15,00 skrzypce i forte·
pian _ płyty: 15,40 wiadomości
z Pomorza; 18,00 .. Plaga radiofonii w odbiorze: Zakłócenia w
odbiorze". pog. techniczna: 18,10
popularne utwory klasykówplyty: 18,43 wiadomości sporto·
we z PomOl'za: 2::,00 Ludwik van
Beethoven '(nowe nap:I'ania)płyty z Warszawy: 23,00 tallczymy (płyta za płytą).

Lw6w - 12,10 Genin: idylla
bretońska plyty; 12,20 komu·
nikat Lwowskiej Izby Rolniczej:
13,55 muzyka lekka z plyt. \V
przer'wie o godz. 14,00 monolog
dla pań domu Zw. K. K. O.; 14,25
.. Młodp talenty"
gra Staś
Skrowaczcwski, H-letni pi:lni~ta
14.35 .. 'l'ro('hę pie~lli. trochę slowa": .,0 lipie". zajączku i k a·
linie" - opowiadanie oraz plyty
na życzenie (lzieci: 14.55 giełda
lwowska; 15.0 koncert rozr-ywkowy z plyt: 15.35 lwowskie ",-iadomości I>ieżac~: 18.00 informa·
tor turystyczny: 18,05 muzyka
operowa z płyt: 18.30 "W bu(IZ3ckich stepa('h" - pogadanka
w jęz. ukraiń_kim: 18.45 wiarlomości sportowe lokalne; 22,00
.. Z (lawnej muzyki"
płyty;
2-'1011 muzyka taneczna z płyt·
'00
k
.
S·
, '. '
24,oncert Ol k. T. ej e(lYllsklego.
Katowiee - 6.00 sygnal C'zasll
i pieśrl poranna' 6,03 piosenki wy.
kona .Tózef Schmidt _ plyty',
12,15 .. Chów indyków" - )lOR:adanka; 13,~1I kmlCf'rt życzeri: 13.11i
Rarhirnli i Rtokow~ki - sławni
,]y. r.v .. pn<'i _ !llv. tv.: lG.36 .. ,Tak
..
~PP'clzii! i<więto?" 15.43 wiadomo"ci gi"ł(]nwe:
18,GO $kl\Zynka
og-ólna: 18,15 rln taJica graja zagoraniczne zespoI y - płyty: 18,45
",in(IOlllo~('i
sportowp lokalne:
22,00 I~Uflwik van Beethn"pn:
Kowe nagrania - płyty z Vi'arszaVl'Y.
Krak6w _ 1:!,1" kI'lkn l'nrOl'Ol"
macyj; U,lill knncprt syrnroniczny plyty' lIi.OG pl'7.f'wO'<lnilt
tllry~lyczIIY: lii,10 9rHhci:J, .1la
d7,;f'ci: "Awantnr v na krakow~kim
rynku"
opowiaflanill
Hanny J3nu~zew .• kiE'j pt. .,Ryf
raz sobie maly Rlownk" i ,.0
kr3knw~kim ko('i,," oraz ~kr7.ynka dla elzieC'i: lli.3A .J60:ef Rzig-eti
gr·a ... - llłyty: U,411 10kalllP wia.
nomośri gogpod~r('ze ",ieł(la;
18,00 ~kl'zynka ogólna: 18,15 .. Do
talica /!,rają zagraniczne ze~poIy ~ muzyka z płyt (z Katowic):

P dl • i

18.45 lokalne wiadomości sporo
towe; 22,00 Ludwin: van Beethoven: Nowc nagrania - płyty z
'iVarszawy: 23,00 " Warszawy II:
.. Opowiadanie J anuka" z :)owie;jci Józefa 'Veyssenhoffa pt.
"Puszcza": 23.15 z \Varszawy II:
Ch
'k F b'
muzyka taneczna z dancillll'U .. ł'~e~1 ~ ar lan
radis:: - gra orkiestra Witkow zdoln.y, posIadaJacy paręset .go·
skiego.
•
I szuka pracy. w f.arblarwytw6rm chemlczneJ. prallub innej - za kaucja
Łódź 12.20 parę informacji;
wspólnik. Zgłoszenia
13.55 melodie filmow (ptyta za
Kraków, Rynek 6.
płytą); 15.11\1 •.J ak spędzić świę
n 44795
to'!": 15.05 muzyka salonowa
(plyty): 15.42 łódzkie wiadomości
Nowe budowle
giełdowe; 18.00 nowości techniczremonty wykonuje soline: 18.15 "Do tar\ca grają zagraw Krakowie i na proniczne zespoły" (płyty z Katomistrz murarski
wic): 18.45 wiadomości sportowe
lokalnc: 22.00 ].Judwik van BcethoAdam Wenzel,
(płyty z Warszawy);
23.00
aków. Rzemieślnicza Boczna
muzyka taneczna (płyt),) .
n 44 796

V""

llIiill11.
11>.110 Lipsk _ Plyty F rankfurt
.
Ply~y. 16.~~ Koell1!,(s~" - . Mu:
zyk~ rozly,,·kowa. 16.0" 'Vretlen
- :Slynne głosy. 17.00 Budap.eszt
- Rec. skrzypcowy. 17,10 Lrl)sk
-. Muzyka _ rozrywkowa. _18:0ą
LlP!!k - .Koncert. drezdenskl€'J
orklestr'y fIl harmOI1lCZlleJ z udz.
Immi~cba (fort.). Hilversum ] _
l\{ z 1."
. 1900 L
.
-

podróżny.

O esn C::ZV
łody. własnym rowerem. ZJ!1lJ~
.lat 33. bezc\zlet.ny,
rolnictwo potrzebn:)'. ZgłoszaI d9 br y facbo~vJec, pracO'biste Pi~' ińskl, Poznań,
wy, zaml~owa!,y /JoGarbal'Y 25. restauracia.
y b zantow. J!l- _ _ _ _ _..:z:.:d;:::g..:1;;;4..:9:.,:2-2----poszukUJe
M. SzyPotrzebni
., Droga
ała dohra ~~
zd 11922'
e<!ooa, waru'l\E!'k zabankowe.
Ofei"tr
Borowy - polowy
Poznań ZId 16 020
żona't y. lat 33. sz,uka posady 1. 7.
I·ub później. Zn3Jwmość o.grod.n·icPoszukuję
two - ryhołó!ltwo, dO'bre polece- ws<p"ln~lka do biu,ra gotówka 100"
nia. świadectwa Pl,zyjmie posadę złoty'Ch dochód mie&ięczn·y 200 7Ąt
żonatego - sa.mO'tnego Ła ..kawe
ŁYch zararL. Oferty Orędowru...
oferty OrWowuik. Poz,nań
:P<nnań ILd 115 0114
zd 14698

Uczeń
mialIta POWiat. lat 18. pr'agnie się
wyuczYĆ w zawodzie pThkarskocukier-niczym. Oferty Orędownik
Poznań zd 14 866

Samotnej

I'ul\) sierocie UilUiej·acej S'1.yC ~
s·talą .posad.ę za w:rlP.o'ŻyC'7iCl1Iero
500. Oferty O re'(! owomk, Pomań
00 15 ()'13
Posiadającemu
1000 2'1ł wso!;:ażę doblrą pos·a;lę wotnegoo. 'VY'Tlagrodzcnoie 11l0. QfHty Orędownik. Poznań zd lI) 101

Samodzielny

czeladnik l"ze0ni.cki potr:oebny. Stachowiak. Mini,kowil. p. P~nafl.
zdg 1506lr2

U czeń
sil'm-, zdrowy

mleczarski

ukoflCzoną 7 kJa/!'Ową 'sZlkolą powszech,ną potrzebrny

zaraz. Mleczarnia Parowa Jan!.
Bagaz.i rlskieogo w R,.c.htalu.. powiat KI!!P110.
zd 15111

Stolarz

Czeladnik

W . ,
OZnlCa

P ras9W aczki

samodzielny. doskonała znajomog" kl'awieclci na sta·le patnze'bny za-rze9.bial''1twa i wszelkich prac slo- raz. Fr. Muol"kows'k,i. m~6hz kra1:1J'skich. poszukuje pral'Y. Zglo- \\'i.eeki, Stęs7,cW. RYlflek 4.
zd 1511e
nenia Jarocin. Rog-usław 110.
n 44 82!)

I

potrzehne stala praca. Oferty lO
M~I;;';li: o~k~~~~l~a\\'skie a~~n;: . do koni IU2 za par~hka "·?Ju ka podaniem' dotychczaso\yej prac:!.
h'
··C
.I
.. k .
:l )l'llCY od 1-) l,ull> 1 ltp('a. w)'na- ż'lcl~ncgo wynagrodzenIa .. PO~Jc lUm - .. zar g osu -onc. ~ U( Z. l!"rodzen·ie ,<;Ik.romone. Oferty Orę-ldon". Bydgo·szcz. Karłowicza.
soło
19.30 :';łutlapeszt
:- SImone
zc1 1,j 000 _ _ _ _ _ _ _ _-'-_
n 44932
Boccanegra
op. VerdIego.
19.40 downi'
- - - k-. -POm1ań
- ' -.--------_
_ _ _ _ _ _ _..
Hilver>lum l - "1<:,,,a" ovt. LeIrarl 2000 Jonl
R
lf I
"aa.aUl-"''''D'V
'. .
~ I yn
. - . . IJ en.- ' - " : 6 '-'&o
fi
der lulałpz" op. \VagTll'I'a (:lkt n.
Hrllk~ela rhuu. .. Olivia" ovt.
])O~Lll:l. 2U.1I5 Pru!!1ł - "Mistrz
.Jan Hu~s" kantata muz. Jel'emiasa (koncel't galowy). _
20.20
Koeng>lw. - .. l<'clH'r·sllot" pocIllat muzyczny H. Rtr·nussa. 20.30
Hamburg - .. ~pie\\'a(:)· nOI')'lllberscy" op. \Ya!!lI er3. R. Paris _
Koncert ku czci Padel'ewskiego.
LilIe - J(oncer·t kolonialny. 20.45
Lyon - KOTwer·t "YIDr. 21.110 }fediołlłD _ .. Ohow>tti~z<:zyzlI:l." OP.

H ---or

RiIll~k;j-RorNak"wa.

łhYJu



"Tanl:O' o PlHnocy" opr. COlil,Y:lI~.
22·ąO Szto.kllOhn 7" Koncert orko
wOJ~kO'weJ .. . J.lerllU Muzyka
lekka. Dr:r~wICI}. - ,KollC';rt knmel'alny. _:l._~ "leden - honcel't
W domu towarowym.
or~. symfolllczJlP). 22.30 Monaclllum -- Gn{ Barnabas Geczy.
- Po czemu ~ą te śliczne kapelw;; iki?
23.AO R. Paris -.., Koncert symC.
Bardzo pJ'zepra<5zam, ale lulaj je.st oddział 91'r~e.;
LllksembllrJC - :Muzyka tallE'CZn3
( ~{)
(elo /!,odz. 1.00). 24,00 Szntgart i daży abażurów do lamp. .
Frankfurt - Koncert MO'zarta.
(Fliegende Bliitter, Monachium).

.... ' f) .. 7.enia
l-lamowy milimetr lub jego miejsce kosztuje: w zwyez.o\jnycn na stronie 6-1amowej 15 gromy. na stronie redakcyjnej (4-lamowej) a) przy końcu części
_
redakcyjnej 30 groszy. hl na stronie czwartej 50 esl'oszy, e) na stronie c1 rng! ej 60 groszy. d) na atronie wiac;tomośoi lokalnych 1,- zŁ Drobne oglv8zenia
\naJwytej 100 słów, w tym () Dagł6wkowych) slowo nllgł6wkowt drulti~m tłustym, 15 gro8ZY. ka~de dalsze słowo 10 groezy. Oglcszenia większe· wśród drobnych. poczyna;~
oli ostatniej strony, l·łamowy m!1lmetr 30 gI'06zy. O!!,łoszenia &'kompliltow e. z zastnetenieru wiejsca - 00 poozczeg6lllego wypadku
nadwy~ki. Oglo.szenia do bież",c;go
wyda.nia przyjmujemy do godziny 10,30•• Iio wydań nied:łielnych i świ!\tecznych do gooziny 9,45 rano. O~loszenia oz po~,a WielkopolBki prr.yjmujemy do wydań !:Ji€,~ących
do l'OdL 10, do wydań aie<bielnych , ~nych dnia po przedniegO' do ~odz. lS. Za błędy drukarskie. kt6re nit' znielu>ztalcaia, treści ogloszenia. admin:stracja nie odpowiada.
Ogł()Bzenia przyjmujemy tylko za o·platą gotóWlk" z góry. Konto w P. K. O. nr. 200 149.
(

20"

e

~5)

Bo czas mój jest drogi i każda
minuta wyliczona - szepnęła po wyjściu dziewczyny. - Mogę być zaaresztowan.ę. w każdej chwili i osadzonę. w
więzieniu na cale życie.
- Ach, do diabla! Czyż już tak daleko zaszło? - zapytal Bob, blednąc.
- Ty jesteś przyczyną wszystkiego, głupi pijaku
ciągnęła dalej
g;wałto,vllie - byleś jak dziecko w ich
ręku. Robili z tob!')., co chcieli ich wysłańcy; za szklanko wódki sprzedawałeś naj droższe tajemnice; sprawa prawie tak jak przegrana, bo dochodzi do
procesu, w którym my słuszność mieć
nie możemy. Gnietli cię, jak kawałek
ciasta, a ty byłeś im posłuszny, głupie,
stare pijaczysko, bez rozumu nicponiu! Częstowali cię, upijali i wszystko powoli z ciebie wyciągnęli. Przyjechałam tu po to, aby sę dowiedzieć, jak
daleko zaszedłeś w swej nieostrożno
ści i jak bardzo nas skompromitowa,łeś.
I
: iJ,' I ~ióliilH~IJJl\
- No, no, Marto Jane nie zapominaj się, proszę - zakrzyczał Bob gnie:wnie - nie hałasuj tu i nie przychodź
do mnie z groźbami, bo mi wcale o
was nie chodzi i mogę tyle otrzymać
od tej dziewczyny, Nelly Raymond,
ile od, mojej córki otrzymywałem. Córka moja! Miła, co prawda, córeczka!
Złośliwa jędza, która swym ojcem po-'
gardza, wypędza mnie ze swego domu
i o mało nie bije. :r-.Iie.icie się wy na
ostrożności, bo gdy mi bardzo doku, czać będzicie, zgniotę tę dumę i zarozumiałość, chociażby nawet zaraz.
Walka była trudną. Pani Sidewing
?tarła pot z czoła i pomyślała o tym,
, Jak prędko Viviana będzie ustrzeżon/ł
~ .()d wszelkich niebezpieczeństw i przy, krości przez swe małżeństwo z kapi, tanem Mallandaine.
- Viviana zawsze się (lobne obch.Qdziła z tOb!)., Bobie rzekła wreszcie do niego z wyrzutem. - Dba o
to, abyś miał ciepły, milutki domek
na starość, daje ci na wszelkie wygody, cóż więcej córka dla swego Ojca
zrobić może? Przytym ty byłeś zawsze
tak niedobrrm mężem dla mnie.
- Czy przyszłaś tu po to, aby odnawiać zapomnianf). przeszłość?
_
z~pytał szorstko.
Połysk oczu żony
me podobał mu się wcale. Myślał o
ty~, jak tam jego biedna Mariory pła
kac musi w tej chwili, dowiedziawszy
się smutnej prawdy, że on jest żonaty,
ale powinna była spodziewać się tego .. " mężczyźni są po większej części
uwodzicielami.
- Nie, Bobie, nie przyszłam tu po
to, nawet nie chcę wspominać o przeszłości .. :Ucz~'niłeś mnie tym, czym jes t~m: m~szczę~li wą., zgubionf). istotą;
mlał~m megdys serce, ty je złamałeś,
b? Clę kochałam tak, jak kocham Vi"Ianę, mifością graniczą.cą z szaleń, stwen;t. :feraz, aby uciec od grożące
go. ,mI m~be7:pieczeństwa, muszę opuŚCIC AnglIę I pragnęłam ciebie zobaczyć. . S.ama nie wiem, dlaczego mia~am to zyczenie; może żem tak słaba
1 ,~denerwo",ana teraz.
Czy widzi,ałeś
kIedy dawniej, aby plakała jak dziecko,' bez żadnego POWOdU'? Obecnie
wciąż zalewam się łzami. Obawa i
strach są powodem teg-o stanu. '\V nocy ~udzQ się wciąż z przera.żeniem,
gdy.z zdaje mi się, że Pl'zrszli już po
mme, ,a by mnie zabrać do wiezienia.
~~y u~iknąć tej męki, uciekam~ odjeż
Ci~a~ I nie m~ żadnego prawdopodobIenstw.a, abysmy się kiedy w życiu
sT?otkah. Z tej to racji nie chcę ci robIĆ przykrości i przyjechajam tu tylko po to. ah~' cit;' prosić o JlieOl)UsZC7.ani(' Devonshire przez cah- t\'dziell. Pisa/eś do mnie, że masz znowu ochotQ
odwiedzić Prince's Gate; otóż blagam
ci.~, nie zjawiaj się tam w tym t~'god
mu.
, . - Bardzo chętnie, - rzekł, nie myśl.ą.c o tym, co mówi. - A więc ocljeż
dz~sz, Marto J ane, a cóż ze mną bę
dZIe? Czy i mnie także maj!'). ochotę
uwięzić?
Gdybym tylko wiedział, że
tak będzie, wyśpiewałbym im WSZYstko o,d l'aZU. Na co 'mi fatyga, sądy

sięgnę, że byłeś zupełnie niewinny l że
nie podejrzewałeś nawet zbrodni, jeże
li pozostawisz jeszcze moje ukochane
dziecko przez kilka dni w spokoju ..
Nie rozumiał tej gwałtowności i
próśb gorących, tak nienaturalnych i
niezgodnych z usposobieniem starej.
Nic już nie odrzekł, ale, będąc z natury
upartym i zawziętym, postanowił, niedługo czekają.c, odwiedzić swą córkę.
Jakże one będą go mogły za drzwi wyrzucić? Posłyszy przynajmniej o wszy-

Bob nie

drżał już

przed

żoną.,

której

się niegdyś tak bardzo obawiał; nienawidził jej o tyle, o ile dawniej szanował z przestrachu.
Wsunęła szybko rękę za gors sukni, gdzie miała ukryt/ł buteleczkę

z trucizną, jak gdyby ona miała być
jej ostatnią myślą i ratunkiem., Czy
wychyli ją. teraz i upadnie, aby umrzeć u nóg człowieka, którego dawniej tak kochała, jak to niegdyś uczyniła jej babka-cyganka, vi dniu,

- VI nocy budzi si~ wCiQ.Ż z przerażeniem _
stkim i dowie się, jak sprawa etoi. w którym ją porzucił jej uwodziciel,
Szczęście Viviany było zawieszone w
wyniosły i
dumny szlachcic? Nie!
tej chwili na kruchym włosku.
Jeszcz-e nie w tej chwili ... wszak ten
Pani Sidewing przyjęła. jego mil- ratunek zawsze będzie pewny; pręczenie za. zgodę i nie odzywała się dzej czy później będzie się mogla uprzez kilka minut.
ciec do niego. ,
Bob wstał i, otwieraję,c kredensoWstrząsnęła. głową na uprzejmo
wą szafę, zapytał:
zaproszenie męża i przypomniała so- Czy nie jesteś głodną? :Może byś bie w tej chwili, że jemu nigdy nic nie
zjadła kawałek
kurczęcia. na zimno,
zepsuło apetytu. Oczy jej przenOSiły
lub szynki?
się zwolna z jednego sprzętu na drugi;
I{uchenka We dworku, ze swym ni- oglądała zaciszną kuchenkę, staroskim sufitem, z belkami, po których świecki zegar w mahoniowej szafce,
szczury harcowały w nocy, wyglądała ofiarowany Bobowi przez ' Diggorego"
wcale dobrze przy świetle kominkowe- obrazek,
przedstawiający Józefa z
go ognia.
Suszona lawenda i inne braćmi, zawieszony na ścianie, nierozłożone na piecu zioła napełniały
pieside filiżanki do herbaty, ustawione
powietrze miłą wonię.; robota Marioty na pÓłkach kredensowej szaf~r, czysto
pomyte półmiski i naczynia, utrzymyleżała porzucona na stole; wiatr wywane przez Mariory w wielkim pośpiewywał w kominie różne smutne
arie, a kot z szerścią podobną do skó- rządku. Pęk suchYCh traw zwieszał się
ry tygrysa, mruczą.c, ocierał się o ko- nad apetycznym połciem słonip.y i dulana pani. Ciepło domowe~o ogniska, żą tacą do herbaty. Ten kącik powiktóre nigdy jej samotnego życia nie o- nienby być jej domem, ponieważ właściciel jego był jej mężem.
grzało i którego już wcale doznać nie
- Do widzenia - rzekła szYbko
miała, oświeciło jej twarz zamyśloną.
i gniewną., napiętnowaną ospą.
Sie- ,-"stając i wyciągają,c do niego rękę.
Snieg sypał dużymi, miękkimi i pudziała tak po raz ostatni, jako obca w
domu swego męża, tak nie mająca nic szystymi płatami, przylepiając się do
wspólnego, z jego życiem, jak dzikie okien. Zmrok zapadał na dworze
i ściemniało się coraz bardziej, ale ona
zwierzę, drżące w tej chwili w lesie,
iść musiała, bo miała dziś jeszcze
wśród śniegu i mrozu.
On myślał o Mariory, nie rozumiał przed sobą długą podróż do Londynu.
- Idziesz już - zawołał Bob uradoobawy, która gryzła i wjadała się w ser
ce kobiety, siedzącej na przeciwko niego. Człowiek, przykuty nierozerwalnym węzłem przez lat wiele do żony,
która w nim wzbudza tylko wstręt i
Gerald wciąż myślał o Nelly, choodrazę, nie czuje dla niej litości w serrej i cierpiącej. Pragnął być przy
cu, ani przebaczenia, nawet nie będzie niej, aby ją pocieszyć swą. miłością;
miał chwilowej ochoty pocieszyć ją wale jakże mógł
szukać
towarzystwa
smutku i ukoić troskę.
Pozostanie ukochanej, gdy w chwili gniewu i ża
ona dla niego niczym, osobą, której lu, na złość biedaczce, związał się slopozbyć się pragnie jak najprędzej.
wem z Vivianą i teraz nie wiedział jel\It:żcz~'ini umieją siO łatwo pocipszcze, c:r.y mu .!'i~ uda zerwać tpn 8tOszrć nawet po utra.cie Szc7.~Hcia; z gbdsunek. %ellić f;ię z Vivianą. o~7.1.l~tką
nrm podziwu pośpieChem znajdą. 1'0- i fal~zerką, ' córką prostf'j i zlmiliwej
bie natrchmiast jaką~ pokl'ewnl). du- niallki, panną, która go zwodziła i 0sz~, która ich potrafi zrozumieć i któszukiwa/a, wiedząc, że Nelly jego najra gotowa jest załł\godzić i uleczyć ra- droższa jest aniolem dobroci, że ją źle
nr, zailane f'll1utkiem i rozpaczą·
osądził i nie pojął pobudek postępku
Bob spoglądał na swą. żonę z tą szlachetnej dziewczyny, - bdo nad
chłodną nienawiścią, która ma w sobie jego siły, bo ubóstwiał wciąż m'ałą, czamniej gniewu, lecz za to jest głębsza rodziejkę.
i bardziej nielitościwa. Ona to odgadła
O urodzenie narzeczonej nie choz właściwym kobietom instynktem,
dziło mu wcale, nie był dum~ym
i
zrozumiała jego wejrzenie i nie tylkO
ni'e pożałowala uderzenia nożem, ja': chci'ał 'Się żenić z Nelly, nie ' wiedząc
kie w niego wymierzyła ręką. ' płatnego wcal.e, ód kogo 'ona' pąchodzi, ale oszui klopoŁy.
zbrodniarza,
lecz czula się przygnę stwo i fałsz oburzaly go w najwyż
- Tylko tnlziell. jedpl1 krótki Ły
szym stopniu.
dzie!')! - zawolała błagalnie. - Przy,- biona, że ~iQ zamach nie udał.

I

wany. Przestraszył się , jej wzroku.
niemy żal, malujący się w Jej 0czach, wzruszył go na chwilę tak, jak
go ,,,zruszyła przed laty jej szalona
i namiętna miłość. Czuł sam, że był
winny względem niej, że się z nią.
sprzeczał, dokuczał jej umyślnie i odpędzał od siebie jedynie dlatego, że
była brzydka i niezgrabna. Znienawidził ją. jedynie za to. Taka to zawsze
spra wiedli wość mężczyzn!
Teraz była mu ona zbyt obojętnę.,
aby miał być niegrzecznym, ' gcly go
opuścić chciała. Z natury .nie był okrutny, dręczył tylko tych, od których
móv ł coś ,vymóc i gdy mu to interes
własny nakazywał; zresztą nie groził
i nie dokuczał nikomu uważajtiC się
zawsze za bardzo dobrego i poczciwego człowieka.
- Do widzeni.a, Marto Jane! Zyczę
ci powodzenia i szczęśliwej podróży rzekł
z teatralnym wymuszeniem
i wyszukaną. grzecznością.. - Może do
mnie napiszesz, jeżeli ci ochota posłuży ... z Hiszpanii.
,_
- Powiedz mi najplerw, zanim cię
opuszczę, co im wydałeś - rzekła.
marszcząc gniewnie czoło. Oczy jej
straciły swą. martwotę i połyskiwały,
jak igiełki lodu przy świetle słonecz
nym.
- Gdybym ja to mógł sobie sam
przypomnieć, to bym ci powiedział,
ale bylem wtedy cięty - odrzekł z
lekkim uśmieszkiem.
- CZyŻ nie pamiętasz, czy cię nie
pytano ó Vivianę i Prince's Gate? Czy:
nie mówiono, że jest naszą. córką.?
W e drzwiach od ciemnej sionki,
,które Diggory zos,t awil otwartymi,
'stanął cichutko v stę.pają.c' bez hał~u,
wySłany, za 'W' panią Sidewing RIley
i przysłuchiwał--!"io rozmowie, która.
zdawała się go bardzo interesować.
.;....- Pytano mnie EJ Nelly Raymo~Q ,_
ale zdaje mi się, że" uszukałem ICh:
trochę mówiąc, że nie mieliśmy nigdy
córki, ale syna. Ha! ha! hal. - ro~eśmiał się hałaśliwie. - To Ich ZbIło
z tro~, wiem o tym 'd9brze, i u~rud
niło ich poszukiwania. Potem u DI~gO.
rego często. mówiłem prze:d ludzml,
gdyśbY się na ga,y~d? z eb:"alI , to. to, to
owo, tak, że szczegołow me p,amIęta~.
Drżała słuchając tego, co ~ówl.l,
była pewna, że dłuższe .o~z.ekn,:,ame
do niczego nie doprow~dzl l ~e mc od
niego dowiedzieć się me będZIe mogła.d
Długo potem jeszcze Bob po wr~7
żeniem jej bytności widywał w mysl;t
twarz przerażonf). i wybladł~, uk~zu
jącą mu się w ponurym ŚWIetle ZImowych wieczoróW.
"
.
. Riley zamkną.ł clch~tko. d.rzwl, a
przechodząc przez dZledzIl1leC f?lwarczny zajrzał przez okno, ,abY raz ]eszcze ujrzeĆ oryginalną. parę· ęzedł do
stacji, aby zatelefonować d? ~lUr~ ~o~
licji w Sco~lan~l :~rd. Czy smł;o Slę. Jeł
o tern, że SIeć ]UZ Ją. oplą.tała, z.e kl?kl
kryminalistki były śledzo~e I kazd~
jej czynność wiadoma. SądZlła .w s.wel
ł ciemnej ślepocie, żo zdoła UCIec l u~
chronić się od kary, g~y. tymczasem
nakaz aresztowania był lUZ wydany.

Straszny cios
Po odejściu pani Rudersheim, Gerald siedział z godzinQ zamyślony, marząc o swej Nelly. i
jej czarownym
wdzięku.
Wy'jął z pugilaresu kawałek spło
wiałej, szafirowej aksamitki i przyci-

snął go do ust, poszukał też ostatnie.li~lu, który do niego pisala i wyrzucał sobie
okruciellsŁwo względem

go

niej i Jliesprawiellliwość swego sądu.
Dziewczynka z 'własnej woli zrzekła
się jego, ))0 myślała, że mu zaszkodzi
i splami go wobec towarzystwa, zostając jego żoną.
Czy moglo być szczytniejsze i wzniOŚlejsze poświ~cenie? I
od tego czasu biedactwo nikn~ło z każ
dym dniem, nigdy nie skarżąc się
przed otaczającymi ją ludźmi, pracując nad siły z anielską cierpi iwościl).,
nie mogąc nfLwet częrpać pociechy
odwagi w nadziei.
(Ciąg

dalszy n~stąpi)

•

•

I~ ,
omantvczne i dramatyczne
Trudno uwierzy·ć, że tulipa..n, ów kwiat
11 na.s dzisiaj tak pospolity, ma poza soba,
l\. EUTOipie czterysta lat dziejów
niezmiernie romantycznych l obfłtu
jących w dramatyczne mGmenty.
~aden inny kwiat nie może w tej mierze
ani w przybliżeniu dorównać tulipanowi.
Pierwszy tulipan w Europie rozkwitł
w roku 1537 w ogrodach granda weneckiego Albi'ego. Włosi zacb wycali się ogromnie wspaniałym w kształcie i kolorze "tulipano", który przybył do nich z tajemniczego Wschodu. Plaskozwyż TuJ.1ldestanu
lub tat, jak wskazuje nazwa Dulbend (po
persku '- turban)

SpekUlacja tulipanami przybrala takie
i tak niezdrowe formy, te
wresszde
doszło do ogromnego krachu giełdowego,
który wstrząsnął ca.łym światem. Armia
średnich i małych spekulantów, którzy porzucili swoje · rzemiosło, straciła cały awój
dobytek. Wczoraj jeszcze ogrody ich rero~miary

Za

prezentowały poważne
/kapitały,
rOBły w nich tylko piękne kwiaty,
nikt nie pyta.ł:.

dzisiaj
o które

Samobójstwa z rozpaczy były
na porządku.
Cala gospodarka zostala zdezorganizowana, tak it rząd holenderski wydać musiał
osobną ustawę dla uregulowania. likwi-

życia zamieszkał

w grobowcu

Że bezrobotni, nie mający mieszkania,

szukają

-

schronienia

w

grobowcach na

I icmentarzach,
to rzecz powszechnie znana
zrozumiała.
Ale teby milioner porzu-

botanik holenderski nazwiskiem Cluslus.
On to jako pierwszy wyhodował wspaniały
czerwony tulipan. Cały Wiedeń był nim
zachwycony, a ulubionym tematem rozmów towarzyskich najwyższych sfer była
hodowla tulipanów. Stala się ona prawdziwą namiętnością. Ceny płacono jut
wtenczas ogromne. Cebulka nowej odmiany, wyhodowanej przez Clusinsa, kosztowała nie mniej jak 40 srebrnych guldenów. Cena ta jest atoli zupełnie znikoma
wobec cen; jakie płacono za rzadkie odmiany tulipanów 60 lat później.

s

nnu

1~14 w Eur.opie znanych było
rozmaItych odmIan tulipanÓW. Popyt na nie był ogromny. Szczególnie
.., Bolandil !'02Szalała spekulacJa
tym kwiate~
czyniąc :r; niego pierwszor~ędny artykuł

W

cil swoje zbytkowne mieszkanie i prz~
niósł się do swego mauzoleum, jest rz~
cZĄ dopraWdy ni~zwykłą i niezr()Zumiałs,..

Milioner Saki Akasha z Kairo przed
pewnym czasem wybudował sobie mauzOo4
leum, w którym złotone miały być jegt;,
zwłoki.
Było
to pierwszorzędne dziełt;,
sztuki architektonicznej, którego wykona~
nie kosztowało podobno nie mniej jak 30
tys. funtów. Milionerowi mauzoleum tak
się spOdobało, te postanowił zamieszkae
w nim jeszcze za życia. W mauzoleum:
mieści się sześć niezwykle obszernycn
grobowców. Jeden z nich przeznaczony.
jest dla samego właściciela, pięć pvzosta~
łych zajmą przyjaciele jego, których na~
zwiska wymienione będą w testamencie
Saki Akasha.
Saki :Akasha opuścił tedy niedawno
swój dom w Kairo i udał się ze służbą do.
mauzoleum, gdzie podobno nawet przyj-<
mował i ugaszczał
znajomych. Sprawa:
jednak wkrótce stała się głośną, a i wIlL-<
dze dowiedziały się o dziwnych prakty..
kach milionera. ,W ezwano go, by natych..
miast opuścił swoje mauzoleum.
Milio..
ner stanowczo się temu opierał i jedynie
pod przymusem zdecydował się wrócić
do swojego mieszkania. Mauzoleum jest
obecnie puste, a miliarder, chcac niechcąe
będzie musiał się pogodzić z tym, te d()o<
piero po śmierci do niego wróci. (Kk.)

W roku 1554 poseł cesarza Ferdynanda
I A. Busbeck przywiózł kwiat ten
jako podarek snłtana tureckiego
na dwór wiedeński.
Stąd rozszerzył się fantastyczny wprost
kult tego kwiatu na całą Europę. Szczególnie przyczynił się do rozpowszechnienia
tulipanu

.

(~'

Fantazja milionera egipskiego

PersJa była ojczyzną tego kwlata,
który na·stę.12nie w fantastycznym pocho.
dzie podbił wszystkie kraje Europy.
Członek
znanej niemieckiej roddny
Fuggerów otrzymał od granda weneckiego
w podarku kil!kanaście cebulek tulipanowYch i zabrał je ze sobą do Augsburga. W
Niemczech pyszny ten kwiat wzbudzał 0gromny podziw. Cebulki je go sprzedawano na wagę złota. Narazie wszakte nie były one jeszcze artykułem spekulacji i w ogóle nię do nabYCia.
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dacyj po krachu tulinanowym. _
Dzisi8lj jest tulipan pięknI\" st~ 01
zdobI\- na.szych ogrodÓW, kwitną.cĄ ,.. 1ri~~
cej nit 80 odmianach i dostępna, nawet cllaj
najmniej zamożnych. Nilkt by nie przypu...
szczał, t~ kwiat ten stał ail} kiedyś pn~
czyną wiltrZ8;Su gospodarozego Eut"Opy"

GRAD WIELKOŚCI KURZEGO JAJA
w BaItimore (Stany Zjedn.) Skutkiem uderzeń gradu zniszczone zostały
kable telefoniczne i sieć prądu. Na zdjęciu ulica w Baltimore podczas burzy gradowej.

spadł

giełdowy.

na.jmnIejszych knajpach 'iBtniały
kwiatowe, kupowano i sprzedawa.no po giełdowemu cebulki tulipanowe, bez
tGwaru, wyrównując jedynie dyferencje
kw-su. Ty;m tłumaczll, się olbrzymie ohroty, jakich dokonywano przy stosunkowo
małych ilościach towaru. W pewny:m miecie holenderskim
maCherzy giełdowi dokonaIł obrotó>w
na sumę 10 milionów guldenów w jed~
nym roku.

Smaczne i orzeźwiaiąEe napoje

W

giełdy

na c~a8 upalów letnich
Czysta, świeża woda jest najlepszą kryjany przysypujemy grubo cukrem; .g dy
nicą zdrowia i rzeźwości. Lecz nie zawsze sok puści, odcedzamy go i rozbieramy
można ją mieć czystą i zdrowa" należy przegotowaną, czystą wodą, według upodowięc przygotować dobry, orzeźwiający na- bania. Pozostałą ,miazgę uźyć motna na
pój, którym będziemy mogli ugasić pra- zupę. II-gi sposób - rabarbar pokrajany,
gnienie. Pod napojami orzeźwiającymi ro- rozgotowany w wodzie odcedzamy (jak
zumieć należy wszelkie nanoie bezalkohowszelkie owoce przeznaczone na soki) leklowe - chłodne i świeże.
ko odciskając. Sok rabarbarowy doprawiaEfektywnie handlowane tUlipany osiągaDo napojów chłOdzących, poza czystą, my wodą i cukrem, dodając nieco skórły ceny wprost nieprawdopodobne. W ro- świeżą i zdrowa, woda,. nalety zaliczyć ki cytrynowej dla zapachu.
ku 1634 pewien nabywea na aukcji zapła- wszelkie wody sztucznie gazowane np. woLemoniada owocowa
id za 120 cebulek równe 190 tysięcy gul- dę sodową, wody owocowe i lemoniady,
Przygotowane owoce: truskawki, maliden6w, za jedną "Semper Augustus" u- napoje i wody owocowe ora,: tzw. kwasy.
iszezono 5.500 guldenów. Za "Vice Roy" w
Do napojów tych motnaby jeszcze włą ny, porzeczki lub zielony agrest nalety
rozgotować i odcedzić przez woreczek, Dopoczątkach 6.700, a l1:a "AdmiraI van
ayć zimną kawę czarną i herbatę, napar
Ankhuzen" nawet 11.000 guldenów. Nie Sil, z jabłek, malin, poziomek, czarnych jagód dobnie jak rabarbar. Otrzymany sok dokwasić można cytryną, lub kwaskiem t:Yto tadne WYffiyosły, lecz historycznie udo- i innych owoców.
wodnione fakty, podobnie jak faktem jest,
Przygotowanie napojów chłodzących na trynowym, a dla zapachu wlać nieco czyże jakiś amator za odmianę tulipanów,
czas upału ma wielkie znaczenie, zwła stego soku, wyciśniętep;o ze świeżych owoktóra mu się spodobała, z miej-sca dał ka- szcza podczas epidemii chorób zakaźnych, ców - doprawić cukrem z wodą, a otrzyretę. zaprzężoną w czwórkę !koin.
gdy pić wodę surową - niegotowana, w mamy przepyszny, pachniący świetym 0wocem napój .
ZGON PLATYNOWEJ GWIAZDY
. W takich warunkach zrozumiałym j1lBt, tadnym wypadku nie woll.o.
W Hollywoood zmarła w wieku 26 lat
~e tulipany hodowano za kratami i 'Pod
Poza tym bywają miejscowości, gdzie
Napój owocowy :r; drobnych jag6d.
na gwi~zda filmowa Jean Harlow, która
stałą strażą, ażeby je uchronić przed wła- rÓźne składniki mineralne np. telazo, sól
Przyrządza się ze świeżych jagód, mamywaczami.
lub wapno, nadają wodzie miejscowej, lin, poziomek, porzeczek itp. rozgniecio- wsławiła się wprowadzeniem platynowo-o
blond fryzury.
choćby najbardziej zdrowej, Awoistej, nienych łyżką na misce i przysypanych domiły smak wodę taka, trzeba zastl\-pić
brze cukrem. Sok czysty ze świeżych 0Chce mle6 spok6j
jakimś bardziej miłym i smacznym nawoców, nawet zupełnie nie słodzonych, odcedzony przez woreczek, doskonale się
.
Czy nie mógłbym otrzymać, tak jak pojem.
Ze wszystkich znanych nam, do naj- przechowu.ie w Si:czelnie zakorkowanych
inni gOŚCie w tym pensjonacie, na przecią,g
odkrył Amerykę?
bardziej godnych polecenia należą wszel- butelkach, naj dłużej trzyma się sok z bogodziny lduczyl,a od fortepianu?
rówek
czerwonych.
Należy dodać, te pocza.sie
kie
lemoniady
owocowe
i
kwasy
domowe,
W
archiwach
jednego z rodów floren c...
- Ależ owszem. O którym
oraz napoje owocowe.
rzeczki i borówki można nawet rozgnieść !kich, poczqika.mi swymi sięgającego d()
chciałby pan go mieć?
z dodatkiem niewielkiej ilości wody; i do- XII wieku, znaleziono niezwykle ciekawy
- Najlepiej między godziną drugą a
Lemoniada rabarbarowa
piero scedzić; nie wpłynie to ujemnie na dokument, rzucający nowe światło na
przygotowuje się z rabarbaru świe:';ego. jego
trzecią, ażebym mógł spokojnie przedrzesmak, ani na trwałość soku.
sporną od pewnego czasu kwestię, kto jest
Obrany z włókien rabarbar, drobno pokramać się po obiedzie.
odkrywcą Ameryki. Wśród stosu starych
dokumentów znaleziono list słynnego po ..
dróżnika Amerigo
Vespuci (który nadał
nazw<l 'kon tynentowi amerykaI1cikiemu) do
księcia de Medicis,
na którego służbie
Vespuci pozostawał przez dluż.szy czas. W.
liście tym Americo Vespuci mówi o trzeciej swej podróży do Nowego Świata. Jak
wynika z tego pi ma, Yeapuci był pierw",
szym, który odkrył nowy kontynent na.
kilka lat przed Krzysztofem Kolumbem.
Dotychczas znano jedynie trzy autentyczne listy Vespuciego, i:ldresowane do ks,
Medicis. Obecny czwarty list znaleziony
został przez markiza Ridalfi, który od kil~
Z UROCZYSTOŚCI 50-LECIA SOKOLA WSZAMOTULACH
!ku Jat poświęci! się metodycznemu zba~
Z lewej ku prlłwe,: 1. Stary sztandar gniazda tlza,motu].skiego, przedstawiciele władz i starszyzna sokoła . ~, lt'9,m~-&ztaQda
daniu arcbJw\.lltll sł_awnej florentyjókiej l'G!"
;rowa. 3. Oddział druchen w defiladzie. 4. Oddział młodzieży wronięckiej z karabinami.
dZ1ilY.
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