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Wielka rewia wojskowa na polach obozu ćwiczeń w Biedrus~u odbyła się
w poniedziałek w południe

W środku król Karol w mundurze pułkcrivnika woj~k polskich. Król jest przepasany wstęgą. orderu Orla Białego, na której wisi wśród orderów na pierw~
szym miejscu polski krzyż Virtuti Militari. Z lewej u góry: król przechodzi przed frontem 57 pp., u dołu: defilada odznaczonego pułku. Z lewej fragmenty z defilady.
P o z n a ń, 28. 6. W nocy z niedzieli artylerH konnej, wiceminister Głu dekret Prezydenta RzeCZYPospolitej, w Biedrusku, aby się przebrać w
na poniedziałek król Karol II, ks. woj. chowski, inspektor armii gen. Fabrjr- nadajacy królowi Karolowi honorowe mundur pułkownika 57 p . p.
Tymczasem
oddzi.ały
wojskowe
Michał w towarzystwie marsz. Rydzacy, szef sztabu gen. Stachiewicz i sze- szefostwo pulku, wręcza.ią.c równoprzygotowują. się do defi.lady.
cześnie królowi odpowiednie insy.gnia
Śmigłego, gen. Kasprzyckiego i innych reg wyższych oficerów armii naszej
nowego pułku imienia króla Karola.
ud8Ji się pocięgiem z Warszawy do i rumuńskiej.
Defilada na polach Biedrusli'a
Biedr ka pod Poznaniem, gdzie przed
"Czołem
Najwyższy order Rumunii na
władcą 11 aprzyjaźnionego narodu odWasza Królewska Mość"
Po 30-minutowej przerwie król
chorągwi walecznego pułku
były się ćwiczenia wojskowe i defilawraca na pola rewii i zajmuje miejsce
Król wysiada z samochodu i kieda. Tam też król Karol II otrzymał ruje się do frontu pułku piechoty,
\V d'llszym ciągu uroczystości na- w loży. Obok staje następca tronu,
szefostwo honorowe 57 pułku piechoty. który stoi prezentuję.c broń. Do króla stępuje dekoracja chorągwi pułkowej książę Michał i marsz. R~dz-Śmigly.
Na powitanie dostojnYCh gości w podchodzi dowódca pułku, płk dypl. najwyższym orderem wojennym Ru- Rozpoczyna się defilada. Czoło kollfmBiedrusku stawił się kto żyw. Olbrzy- Stanisław Grodzki, który składa ra- munii, krzyżem Michała ·Walecznego. nv otwiera w~'różnionv 57 p. p., dehlumie masy okolicznych mieszkańców port meldując stan pułku. Król Karol Adiutant króla odczytuje dekret kró- jac ósemkami z bagnetami na karamanifestowały na cześć gości. Droga
przechodzi w otoczeniu świty wzdłuż lewski, nadający pułkowi za jego wy- binach. Przed pułkiem jada konno
którą król Karol wraz z towarzyszący
frontu pułku, po czym staje przed bitne i pełne chwały czyny bojowe dowódca korpusu gen. KnoJ1-Kownacmi mu osobami udał się na miejsce frontem i wita żołnierzy okrzykiem:
ki, a za nim dowódca dywizji gen.
najwyższe odznaczenie wojskowe arćwiczeń przystrojona była w slupy ze
mii rumuńskiej. Poczet chorągwiany, Wład. Imponująca postawa naszych
"Czołem 57 pułk piechoty!"
sztandarami.
Przez błonia przelatuje okrzyk żoł na którym zawisł order Michała Wa- żołnierzy i wspaniałe ich wyszkolenie
Program pobytu króla Karola w o- nierzy pułku:
lecznego, defiluje przed frontem puł robią niezwykłe wrażenie dla dostojbozie ćwiczeń w Biedrusku obejmował
ku, po czym wśród niemilknacych 0- nych gości. budzac zarazem entuzjazm
"Czołem Wasza Królewska Mość!"
poz·a bojowym pokazem pułków naszej
krzyków: "Król Karol niech żyje!" wśród publiczności. Grupa dziennikaNastępnie marsz. Rydz-Śmigły poddywizji - nadanie honorowego szefo- chodzi do króla i odczytuje na głos dostojny gość udał się do zameczku rzy rumuńskich, towarzysząca królostwa 57 pułku piechoty i rewię wojwi, wznosi co chwilę okrzyki: Brawo!
skową.
i Hurra! Nasi goście rumuńscy są zupełnie rozentuzjazmowani
wspania.Na drodze do Biedrusl(a
łym widokiem naszej armii. \V dalszym ciągu maszeruję. pozostałe pułki
Droga w obozie ćwiczeń, prowadzą.
naszej dywizji, oddziały saperów wielca z Biedruska do Trzuskotowa, udekopolskiej dywizji piechoty. oddziały
korowana była flagami o barwach
łączności, artyleria dywizyjna wielkopolskich i rumuńskich. Na samym
polskiej dywizji piechoty i poznański
placu uroczystości wybudowano trvpułk a.rtylerii polowej.
bunę 'dla króla i marsz. Rydza-Śmi
głego oraz większą trybunę dla przedZachwyt gości zagranicznycli
stawicieli władz, wojsk,a i prasy. Na
wprost trybuny stanął w wyciągnię
dla naszej armii
tym froncie, w pełnym rynsztunku
Jeszcze
nie przebrzmiały ostatnie
bojowym, 57 pułk piechoty z pocztem
oklaski,
a.
już na wzgórzu ukazują się
chorą~wianym i orkiestrą na czele. O
odd:dały pułku pancernego,
zarówno
godz. 12,10 przyjechał witany hymnem
lekkie,
jak
i
ciężkie czołgi. Ledwie urumuńskim król Karol z generalnym
cichł warkot motorów, gdy znów na
inspektorem sił zbrojnych marsz. Ryhoryzoncie
ukazuje się pędząca w
dzem-Śmigłym. W d,a lszvch samochopełnym galopie orkiestra kawaleryjdach zajmowali miejsca J. K W Miska poznańskiej brygady kawalerii
chał,
minister
spraw wojskowych
pod batutą por. Dzidka. DefHadę bryKa.c;przycki, minister spraw zagraniczKról Karol dekoMlje orderem Midi ala Walecznego chorągiew 57 p. p.
gady kawalerii jadącej kłusem, pro:.
nych Beck w mundurze pułkownika

"5trona::: .

!!
wadzonej przez płka Abrahama, otwiera szkoła podchorążych kawalerii, f:a
którą hast~pują poznal'lski pułk uła
nów i poznański pułk strzelców konnych. Pu!ld kawaleryjskie, pędzące
kłusem \V rozwinic,'tym froncie, tworzą
kolorowością, swoich mundurów nie-

bRĘDOWNIIr, ' śro(fa, ania M czerwca 1937

za.pomniane wrażenie. Punktem kulminacyjnym rewii była defilada po.znańskiego dywizjonu artylerii konnej, który pędząc przed trybunami
pełnym galopem wzbudzał niesłycha
ne wrażenie. Entuz.iazm widzów doszedł do zeni tu. GO'ście zagraniczni

-
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zachwyceni niesłychanę.
szych artylerzystów.
Defilada skończona.
dziękuje

brawurą

Król

skiego swego pułku i wyższych dowódców wojskowych oraz zaproszonych gości spożyć obiad.
Uroczystości w Biedrusku wypadły
okazale i wykazały, że pod wzgl~dem
wyszkolenia i tQżyznv armia polska
ma mało równych w świecie.

na-

Karol

wspaniały pokaz tężyzny
naszej armii i wśród gradu kwiatów
Odjeżdża
do zameczlm w Biedrusku,

z.a

by w towarzystwie

korpusu

oficer-

I

Polo~ellje geopolit~' czne PoL ki i nostronne zasoby naturalne, jest · w
Spoistość naszego sojuszu wzmocni
Rumunii czyni z obu krajów natural-' znacznym stopniu samowystarczalny znac~nie zapowiadający się pomyślnie
~ycl: . sprzym ~ erzeńców.
Przymierze a tendenCje. przewr.otowe nl·.e.. zag. .r. aż. a. ją. dalszy rozwój wzajemnych stosunków
lstnlCJe od Wielu lat i obowiązuje do jednolitości a r m i i . .
kulturalnych i gospodarczych. Między
wzajemnej pomoc~T zbrojnej.
.
. ...... _" ..".... . , .,.
Plan tej pomocy, naturalnie tajny,"
l ' ··
musi być omawiany przez sztaby generalne sprzymierzonych pal'lstw i wobec
możl i,,'ości wojny totalnej opIerać się
nie tylko na sile zbrojnej bezpośrednio
broniącej granic, ale na czynnikach określonych poj~ciem
potencjału wojennego.
I\.ilka pier",:-<zych lat po wojnie Rumunia poświecila odbudowie zniszczonego kraju i scaleniu pallstwa. Na
rozwo.l
i nowoczesne wyposażenie
techniczne wojf'ka przy zła kolej, gdy
na tron rUll1ulu.;ki wsti,lpil król Karol
II. Młody, cllergiczny monarcha. byf;try polityk. dOf'konal.\' żołnierz ocenił
trafnie sytuacir. polityczną. kraju,
pchnął wiQc organizację obronną. Rumunii na llowe tory, d7.ieki czemu uczyniła armia w dzied7.inie wyszkolenia i wyposażenia technicznego w cią
gu lat ostatnich ogromne postępy.
FachO'\'e ~postl·7.eżenia, drukowane w
W poniedział e k o godz. 8 rano przyjechali do Poznania pociągiem z Warszawy
<l7iennika rze l'UIllUlISCy, którzy towarzyszą kr610wi Karolowi w jego wizycie w
poważnych organach prasy zagraniczPolsce. Z ramienia Syndykatu Dziennikarzy WielkopoI. kich powitał gości na
nej, occniają dobre wy~zkolenie oddworcu p. red. Jerzy IIerniczek Po śnia(laniu na dworcu go'cie objechali autodzialów, '\'rkształcenic oficerskiego i
karem miasto, po czym udali się do Biedru'ska, gdzie wzi ę li udział w wielkiej
podoficerskiego korpusu i zalety żołrcwii wojskowej na cześć k1'61a I{arolu.
1Iier7.a.
Humunia należy do krajów nasycoczyła, że nio wiadomo, czy "zimny ranych. Jej doktryna militarna zasto- Co piszą inni
chunek" w sprawie krakowskiej oplasowana do warunków geopolitycznych
,ci
się temu pismu.
wyszedł
liraju ,ma chal'ul\ter obronny. Armia
w czasie pokoju liczy 1G,5 tys. oficerów,
Zawieszenie tygodnika
Od kilku dni nie ukazuje się kon150 tys. szeregowych i 800 samolotów. serwatywny dziennik stolicy "Czas",
"Odnowa"
Ogólna mobilizacja może dać 1,5 mil. który przez wiele dziesilJ,tków lat wySąd okr~gowy w Warszawie na
żołnierza.
BrOll pancerna nie jest je- chodził w Krakowie, jako czolowy, posiedzeniu w dniu 23 czerwca rb. po
szcze dość liczna, ałe dalszy jej rozwój znany organ konserwatystów mało wysłuchaniu wniosku prokuratora pojest przewidziany. Czołgów pOlliada ar- polskich tzw. "stallczyków".
stanowił na zasadzie art. 30 dekretu
mia 1 pułk o 2, batalionach i 90 czoł
Jak donosi .,Kurier Poranny" krążą w przedmiocie tymczasowych przepigach lekkich i ciQżkich, a U baterie pogłoski, że "Czas" przestanie się w 0- sów prasowych z dn. 7 lutego 1919 r.
przeciwlotnicze umieszczone są na sa- góle ukazywać.
zawiesić czasopismo "Odnowa",
wyJak wiadomo "Czas" oglosił w ub . cllodzace w \Varszawie.
mochodach.
Rumunia nie należy zatem do kra- piątek artykuł na temat. sprawy ks.
"Odnowa" była tygodmkiem1. redajów, w którym motor wygrał ostatecz- metropolity Sapiehy. "Gazeta Polska" gowanym przez Ryszarda
:::;więto-I
notując w niedzielnym wydaniu konnie wyścig z koniem.
Siła potencjalchowskiego.
Reprezentowała
run€k
tzw. "frotu
MOl'ges". ona ki ena kraju jest duża.
Posiada on róż- fiskatę tego numeru "Czasu" zazna-

I

"Czas" nie

I

innymi dojrzewa obecnie projekt 0twarcia drogi wodnej od Wisły przez
San i Prut do krajów naddunajskich,
z którymi nas łączą liczne interesy ekonomiczne. Z przeprowadzeniem tego połączenia Polska znajdzie się gospodarczo między dwoma morzami.
'V razie blokady niemieckiej morza
Bałtyckiego zmniejszy się zatem poważnie znaczenie tej blokady.
Bardzo mocne podstawy ma sojusz
polsko-rumuński: jednakowe pragnienia utrzymania pokoju, gotowość bronienia go wspólnie siłami zbrojnymi
obydwóch państw, pokrewieństwo interesów gospodarczych, wzajemne pragnienie rozwoju stosunków kulturalnych, wspólny sojusznik na zachodzie .. ,

E. DE HENNING-MICBAELIS.
generał.

Ambasady
w Warszawie i Bukareszcie
War s z a w a. (TeL wł.).
W najbliższym czasie nastąpi podniesienie poselstwa polskiego w Bukareszcie oraz poselstwa rumuńskiego w
Warszawie do rangi ambasady.
Zapowiedź ta świadczy oznaczeniu
przywiązywanym przez oba państwa
do swego przymierza i do swej współ
pracy, o której powiedział świeżo król
Karol, że "jest potężnym potwierdzeniem naszego wspólnego celu, którym
jest obrona i utrzymanie pokoju".
Okręsrowa Spółdzielnia

Mleczarska

niniejszym komunikuje, że został już
wypuszczony na rynek orzezwiający
napóJ zdrowotny

I

KEFIR

detalicznej sprzedaży po 20 gr butelka'l
Polecamy nadal znane nasze produkty:
,_ _ _ _mleko
_ _ _ pełnotłuste
_ _ _ _ _ _ _ _.....
W
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"Moja matka była Polką ..."
W

trzydziestą rocznicę

zgonu wielkiego Rumuna Bogdana
P. Hasdeu (1836-1907)

NalJisal dr

Stanisław Łukasi1~

-

Kr((l~ótv

Z całej duszy pragnę wYZWOlenia. Polski. Co więcei, gdybym na'Y et
cheial nie m6 C1 lbym ani słowa zlego powiedzieć o naszych bohater.. klch
f'ą ~ iadach. Kic "'mógłbym tego uczynić. gdyż matką moją byla Po:ka; po polsli:u uczyłcm się i od dzieciństw l mówiłem po polsku ...
Takie slowa ogłosił podczas po- ny, literat, historyk, dramaturg .i ~ilo
wstania styc7.11imyego na łamach cza- log, nazywany powszechni~ naJwJęk
sopisma "Agll.iuta" (nr. 11 z dn. 16. 1. szym Rumunem XI~ st~le.cl.a, którego
1~(j1,) Bogdall Petl'iceicu Hasdeu, uczo- monumentlną, postac odswlezyła w pamięci Rumunów zeszłoroczne uroczystości, zorganizowane celem uczczenia
setnej rocznicy jego urodzin, a którego
trzydziesta rocznica zgonu na rok bieżc-:J,cy przypada.

układaniem polskich
święcił się wychowaniu

nie

wierszy i po.trojga dzieci.
Najstarszy syn Aleksander (1811-1870)
odbywszy studia prawnicze na uniwersytetach w Charkowie, Lwowie i Monachium, dał się poznać jako uczony,
publicysta i poeta. Pisał prz€ważnie
po rosyjsku, ale jQzyk polski znał ba::dzo dobrze, czytał "Dziady" A. Mickiewicza w oryginał e, a z Polakami utrzymywał stale serdeczne stosunki.

'V

*

*

Bogdan I'etriceicu Ha$deu.

.

kirsztynieckim dworze urodził
się Aleksandrowi Hasd€u w roku 1836
pierwszy syn, któremu dano na chrzcie
polskie imię Tadeusza. Po ukOllczeniu
szkoły średniej w Kiszyniewie, studiował Tadeusz prawo
w Charkowie,
mając wśród profesorów kilku Polaków: Al. Mickiewicza, A. Stanisław
sl{iego i innych. W rewolucyjnym
Charkowie krystalizowało się w nim
*
szybko uczucie narodowe. Aby nawią
Rumuńsko - polska
rodzina Has- zać do odległej tradycji swego rodu 1
df:u'óW (Hizdeo, Hyżcleu ... ), wywodzi zaznaczyć, iż czuje się Rumunem,
zmienił
imiQ Tadeusza na Bogdana
~iQ od Hizdeów, mołda,,'skich rycerzy,
Petriceicu. W r. 1858 osiedlił się na
siostrzeńców hospodara Stefana PetnRltmunha przy krosnach.
ceicu, którzy wraz z swoim kSiążęcym stałe w Jassach, jako profesor geograstryjem uzyskali nobilitację na sejmie fii i historii w liceum, oraz jako uniw r. 1G7G. Jej najwybitni~jszym przed- \, ersytecki bibliotekarz. \V r. 1863 prze- ciec filologii łacińsko - rumUllskiej",
stawicielem hyt u .nas polski poeta, pi- niósł się do Bul{aresztu, w r. 1873 zo- "Gdzie kształcili się dawni Rumuni" i
sarz i tłumacz, uprawiający z talen- stał profesorem językoznawstwa w u- "Arhiva istorica a Romanlei". Drugą.
tom wszystkie rodzaje literackie wie- niwersytecie bukareszteńskim, a nie- swoją okspedycję do Lwowa, Krakowa,
długo po tym członkiem Akademii Ruku
oświecenia,
Tadeusz
Hyżdeu
Sambora Dzikowa itd. z r. 1876 opisał
(1769-1835), syn miecznika pomorskie- muńskiej (1877) i dyrektorem Archi- B. P. Hasdeu w sprawozdaniu "Wygo ("ensifer Pomeraniensis")
Jana wów Państwowych. Żywy udział brał cieczka do Krakowa", ogłoszonym w
Hyżdeu, ożenhmego z Małgorzatą. Piór- , w żyeiu politycznym, zwłaszcza jako
"Columna lui Traian". W Krakowie
współtwórca kierunku narodowo-dekoszewską. Po opuszczeniu ziem polpoznał się z li. Estreicherem, Żegota.
skich w r. 1812, osiadł Tadeusz Hasdeu mokratycznego.
Paulim Wisłockim i L Kopernickim.
wraz z żoną. \Valerią. i synkiem Ale\V "Cuvente den batrani" wspominał
k~andrem w odzyskanym majątku w
Do Polski zawitał dwa razy. W r. później o "sławnym antropologu i osoKirsztyńcach, odl~głych o 18 km. od
18G1 zwiedził wraz z małarzem Panai- bistym przyjacielu" L Kopernickim,
Chocimia. W kirsztyńskim' dworz-a pa- teanu biblioteki Lwowa i Krakowa. profesorze Uno Jagiellońskiego, z któnowała czysto polska atmosfera;
Ta- Zebrane materiały posłużyły mu do rym korespondował.
I deusz aż do r 1825 parał siQ ustawicz- ważnych publikacyj; "Luca Stroici, ojSzczególnie serdeczne stosunki lą-
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ORp,nOWXIK,

środa,

Z międzynarodowego Kongresu ku czci Chrystusa Króla

Ku'minacyjny punl(t

wspaniałych uroczystości

wPoznaniu

Wdzięczności

I

czyły B. P. Hasdeu
z językoznawcą
Janem Baudouin de Courtenay'em, jak
Awiadcz~r znaleziona
przeze mnie w
bibliotece Akademii RumUllskiej korespondenCja, którą ogłaszałem w "Archiwum NeofiloiQgicznym"
Polskiej.
.Akademii Umiejętno,~ci. W listach
~wych uczony polski poti.,yi\via różno
rodne talenty i bogatą wiedzę Hascleu,
zaznaczając m. in. podziw, że w całym
długim liście po polsku pisanrm zrobił uczony rumUllski ledwie parę błę
dów przeciw składni.

*

Dzieło naukowe i literackie B. P.
Hasdeu jest olbrzymie i truclne z tego
powodu do syntetycznego ujęcia. Zyskał on sobie, jak widzieliśmy, ogromną· sytuacjQ i znaeze.nie w ojczyźnie, a
zagranica l'ó\Yrlież go uznała i uwiellcz~·la. \" r. 1882 został członkiem Paryskiego Towarzystwa Lingwistycznego, w r. 1884 członkiem Cesarskiej
Akadcmii Nauk w Petersburgu, po
1~' m zaś czlonkiem Akademii w Belgradzie. \V dziełach jego wszędzie spotyka się relacje i wzmianki o Polsce
i Polakach, cyta t~' z polskiej litCl'aturr. Z dzieł literackich najtrwalszym
okazał sit clnlmat 11 istoryczny ,,11asYall-\'oua si Vi dra" (1867), oparty na
iródla('h l1istol'~' cznych i zbudowany
zgOLlIlie z teelllliką teatru romant~· cz
ncgo. Akcja r07.grrwa się w Polsce i
,> ~rol([a\\ ' ii na tle wypadków histolT('Zl1ycl1 z o s talniego dziesi~ciolecia
XVI \\'ieku. GI<)wnv bohater dramalu
Ha~\'an, wykształcony cygan mołdaw
ski i kapit.an hajd1lkó\\' (-zbójników),
zdobnya sobie l'ozglos i sła",ę. walcząc
w !'zercp.ach pol<:kich: za \yaleczność
i licwe za~lu':!' i hetman pol.::ki mianuje go 11Ulkowllikiem i ofiarUje mu wła
~1H1 córkI' za ŻOllr. Jednak na wie~ć o
"\\ ~' !JllCllu ' \l0\\ cj \:, ojJly mi~dzy Pol~k'l-

Strona 3

przed Pomnikiem

Państwowego

Monopolu Zapałczanego
w Polsce

podaje do

I

p

~~

dotknąć B. P.
Hasdeu nielitościwym ciosem. Ożenił
si~ on był w r. 1865 z Transylmanką,
Julią Faliciu i doezelcał się jedynaczki
CÓl'ki, również Julii. Niezwykle zdolna
panienka, poetka wielkiego talentu (pisała po francusku)
zmarła
licząc ledwie lat dziewiętnaście. Zostały po
niej dwa tomy poezyj (o których w pe-

-

Spółka Akcyjna do Eksploatacji

i Mołdawią, Rasvan opuszcza obóz pol"ki i staje, jako hetman, z polecenia
hospodara Aron-Vody, na czele wojsk
mołdawskich.
Po zawarciu pokoju,
Rasvan, opanowany żądzą. władzy,
wpada w szał. ogłasza się księciem panującym Mołdawii, wznawia bitwę z
Polakami i ginie lla polu walki.
Życie miało

1937

stawicieli nauki w Polsce prof. dr O,
Halecki z \Varszawy.
Po wykładzie tym o. Bivort de Ja
Sauctee z Paryża odczytał w języku
francuskim referat nt. "Moralne odnowienie życia chrześcijalls1dego".
Po południu po \V~' kladzie J. E. ks,
biskupa Rozmana z Lubliany nt. "Re.ligijne odnowienie chrześcijaństwa"
nastąpiło uroczrste zakOllczenie pJenarn~' ch obrad kongresowych,
które
nastąpi
uświetniły przemówienia prezesa Mię·
dzynarodowego Komitetu Kongresu
Chrystusa-Króla J. E. ks. biskupa
Scheiwilera z St. Gal!C'l1 (Szwajcaria)'
manifestacja Belgów flamandzkich, i legata papiesl<iego J. Em. ks. l{ardyktórzy z artyst~> cznymi sztandarami na nała Prvmasa Hlonda z Poznania oraz
czele udali się do pałacu kardynała śpiewy 'połączonych poznallskich chó.
Prymasa Hlonda celem złożenia Mu rów !<ościelnych pod d~'rekcją szambo.
hołdu jako Legatowi Papieskiemu.. Po- lana F. Nowowiejslde/l.'o.
chodowi Belgów towarz?sz~' ły tłumy,
Równoczf'śl1ie 7, oc1b~' wa.iqcymi się
które do manifestantów odnosiły się z obradami I(ongresu Chrysłusa-I{róla
żywą sympatią·
nastąpiło w pOłudnie otwarcie przez
Po południu w Kolegiacie poznań- legata papieskiego J . Em. ks. kardyskiej odbyła się uroczystość pobłogo- nała Prymasa Hlonda XVII Zjazdu
sławienia przez Kardynała-Legata ka- I{atolickiego w hali reprezentacjynej
plicy \Vieczystej Adoracji Najśw. Sa- Tarp;ów Poznańskich. Legat papieski
kramentu. Ks. Prymas Hlond odczy- przybył w otoc7,eniu J. Em. ks. kardytał orędzie o utwor7,eniiu kaplicy i u- nłlła I{n]wwskicgo i J. Em. ks. metro.
stanowieniu sodalicji \Vieczystej Ado- polit~, Ropna.
racji. \V uroczystości uczestniczyły
Marszałkiem zjazclu został szumhoolbrzymie tłumy wiernych.
lan Edward Potworowski z Goli. Po
\V poniedziałek w dalszym ciągu przemówieniach powitalnych przedstaw Auli Uniwersytetu Poznallskiego ",icieli ouchowiCll.stwa i włarl?; wygło
tOCZ~'I~r się tak pl'zed południem, jak
sił dr I{azimiorz Tymieniecki, pl'ofei VI' godzinach poporudn iowrch donio- sor Unwers~· tetu P07,l1al;skiep:o referat
sle obrady kongresowe prz\' obecności nt. ,.Posłannictwo Polski na drodze do
lic7,nie 7,g-romac1zonego ducbo\Yiellstwa reali7.acji I(rólcstwa Chrystusowego".
oraz katolików z kraju i zagranicy.
\V ci::lQ'u popolud1liowych obrad
Na posiedzeniu przec1poluclniow?ID nrzemawiali ks. dl' Ciemniewski ze
przemawiali .T. E. ks. biskup Czar- Lwowa nt. "Rola Ducha św. w odroski 7,e Słowacji, J. Em. ks. ł<ard:vnal dzeniu świata współczesnep;o", oraz
Innitzer, pr7,~'b~' ły wczorajszej nocy meC'. Dziembowski, prC7,es Katolickie~o
z \"iednia, oraz baron Armfclcl ze Stow. ]\fożów z P07,l1ania nt. "Akcja
Sz",ecji. 'Vsnanialv wrldad nt. "Du- Katolicka w walce z hC7,bożnictwem
cho\ya odbudowa ż~' cia kalolickiego" o chrześci,ia11sl<ie oblicze świata". Po\\' irz~' ku polskim i francuskim WYP;IO-1 nadto na zako1l.czenie obJ'ad dyrekt~~
sit jedcn z najpoważniejsz~' ch przed- archidiecezjalnego
Instytutu
AkCJI

Pomnik \\' diz('czności w Poznaniu, po d którrm odbędzie się potp'żna manifestacja katolicka ku czci Chrystusa Króla, która zakolIczy Międzynarodowy
I{ongres w Poznaniu.
p o Z 11 a ń, 28. 6. Gbiegla ni-cdziela { vost z Francji, ks. prałat StukeIs z Ryrnill('la w Poznaniu pod znakiem l\fię- gi oraz !<s. dl' Metzger z A ugsbul'ga. \V
dzynarodowego Kongresu. Już od sa- dalszym ciągu wstąpił na mównicę
mego rana ulice miasta w~' pełnil~' się znanr pisarz katolicki, ks. prałat dr
tłumami wiernych, którzy śpieszyli na
Franciszek Sawicki z Pelplina i wyglonabożellstwo.
sił w jęz~~ ku poł~kim referat nt. "Mo,\' południc miasto Poznall podej- ralne pl'Z~' CZrlly bezbożnictwa".
mO\\' ało w~- hitnrch uczestników KonPopołudniowe obrady Kongresu rozgresu śniadaniem w salach ratusza.
poczt=:ły
si~ przemó",ieniem J. E. ks.
,,, go(lzinach przedpołudniowych arc~' biskupa Roppa, po cZ~' m ks. prałat
odbyło się trzecie
plenarne zebran ie dr Aleksander Żychlillski wrgłosił rokongresowe. Po zagajeniu zebrania ferat nt. "Metafizrka komunizmu a
przez marszałka Kongresu, prof. dra mądrość Chrrslm:owa".
Dembii1skiego, przemawiali: ks. Pre\\' niedzielę rano odl.Jyła się także
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wiadomości:

Od dnia 1 lipca rb. ceny zapałek zostaną
obniżone o 20 %, a zatym w detalu pudełko
zapałek zamiast gr 10 sprzedawane będzie
po gr 8.
a pudełko zapałek t. zw. "kresowych" zamiast
gr 5, będzie sprzedawane po gr 4.

tc-rsburskim "Kraju" pisała była pani
Haudouin de Courtenay w r. 1889, w
tym samym, kt.óry bYł rokiem zgonu
nieszczęsnej Julii). Rozpacz Hasdeu była slraszna. Ubóstwiał on córkę i do
kOllca życia nie przestał tej Ciężkiej
~traty opłakiwać. Przez jakiś czas szukał pociechy w spirytyźmie, a w wypiku jego studiów idoświadczel'! po\\ stała praca filozoficzna "Sic cogito"
(1892), którą przetłumaczono na język
r.iemiecki i francuski. Uderzają, w niej
na . Polaków, dwa zwlaszcza szczegóły. Pis7,ąc o swej babce, Wal€rii, przytacza B. P. Hasdeu długi wiersz polski z r. 18Hl, w którym dziadek jego,
Tarleusz slawi cnoty swojej małżonki.
Z opi u grobowca, wystawIOnego Julii

GóralIca z Siedmiogrodu.

.

RUllltuis/de

:;;agl~bie

"altowe

u;

OT.,.<:glL Prahoq,

Hasdeu na cmentarzu Serban-Voda w
BukaJ'eszcie, dowiadujemy się, że do
biblioteki, . umieszczonej w jego wnę
trzu, zostały wstawione "Oeuvres poetiques" A. Mickiewicza obok dzieł Plat{ma, Dan tego, Szekspira i Goethego.
Smutne były ostatnie lata, ostatniego z rodu Hasdeu, spędzone przeważ
nie w średniowiecznym zamku \V Campina. Po śmierci żony Julii (1902) pozostał do s łownie sam, wielki starzec,
czczony zdaja, jakby już z wiekow€go
dystansu. Zmarł samotnie, 2;) sierpnia
lD07 r. w Campina i Spocz~!ł w groJ10\YCU 11a cmentarzu bukarr.S7.tellskilll
SCl'hall~ , 'oda o!Jok żOllY i córki.

g

~ęgrzv zapraszają

na Kongres
w Budapeszcie

JiJl J.1iędzynm·odot.vyn't 'I-{ong'resie hu czci Clirystusa X,'-óla
uczestniczy tak~e delegacja 'W~g;erska~ któ'r a ~apJ'asza katolikó'W z Polski na 'l'niędzynarodo'W?I Kongres 'W Budapeszcie

J. E. KS. ARCYBISKUP ROPP
metropolita mohylewski, bierze żywy
udział w obradach I{ongresu.

P o z n a ń, 28. 6. - W Międzynaro
dowym Kongresie Chrystusa Króla
w Poznaniu żywy udział bierze delegacja węgierska. I{ierownikiem wycieczki, liczącej 62 osoby, jest były
premier Węgier, El,~c. Huszar, a przełożonym delegacji
ks. biskup Breyer
z Gyos.
Jak si~ dowiadujemy, następny
kongres eucharystyczny odbędzie się
w 1938 r. w Budapeszcie. W związku
z tym przeprowadziliśmy rozmowę
z Eksc. Huszarem. który nam oświad
czył, iż cieszy się, że' może właśnie
Polaków osobiście zaprosić na ten
kongres w ich kraju, w którym Akcja
I{atolicka tak wspaniale się rozwija
i wysoką oc1grywa rolę w życiu religij·
nym narodu.
Dalej p. Husz.ar, który jal,o ldf'rownik Akcji Katolickiei na \Vę
grzech jest zarazom prezydentem komitetu na kongres eucharyst~r czny w

roku 1938 w Budapeszcie, prosi nas
o zakomunikowanie, że kongres ten
odbędzie się pod koniec
maja roku
prz~r~ złego i że spodziewa się przybycia OKoło 100 tysięc~r gości, razem około mil iona uczestnil,ów, w tym 16 kard~'nalów i przeszło 100 biskupów. Bę
ozie to wc.;paniała manifestacja kato1ickieg-o świata, nie widziana dotychczas w Europie.
"Będziem~' n::1dal pracowali - mówi z zapałem Ek~celencja - pod ha~łE'm zniesienia nienawiści rasowej
wśród ludÓw, bęclziem~' cll;lż~rć ku odnowieniu nowocze~nego świ,ata w imię
zasad Chn-stusa-I{róla. Staraniem na~z~'m będzie rozbudowanie i wzmocnienie frontu lud.zkości chrześcija11"kiej przeciw ni~7.czycielskiej robocie
bezhożników.
Do teg-o jest potrzE'bna
wRpólna praca,
pełna poświęcenia
wszystkich katolików - \\'szystkicl1
Iml;', (lobrej woli." (pt)

Katolickiej przedłożył zjazdowi rezolucje, w których zebrani wyrazili
swoją, zgodę
na wszn:tkie powzięte
uchwalv kongresu i post.anowili walczyć z bezbożnictwem
stosownie do
wezwania realizacii Królestwa Chr\'stusowego. Obrad,,' zak0l1czono wspÓlnym śpiewem ,.My chcemy Boga".
'Vtorek minie pod wrażeniem dwu
mszy ŚW., odprawionych przed wielkim ołtarzem polow~'m na placu Wolności.
O godz. 8 odprawi J. Em. ks.
kardrnał Verdier z Pan'ża mszę św.
ella dzieci, przy czym }{3zanie wygłosi
J. E. ks. biskup Lorek, o godz. 10 natomiast pont~'fikalną, sumę bf;'rlzie celebrował o~obiście legat papieski, kazanie zaś wrgłosi J. E. ks. biskup'
Gawlina.
Po poludniu o godz. 16 przed pomnikiem Serca .T eZllsoweg-o odbędzie się
wielka manifestac.ia miQdzynarodowa
pod hasłem: .. Pax Christi in Regno
Christi" (.,Pokój Chrystusowy w Króleshvie Chrystusowym") z okazji zaK0l1czenia MiC'rlzrnaroc1owego I{ongres,u Chn'stusa-Króla, w czasie które i
wygłoszą,
przemówienia m. i. prof
r:zerniewski z 'Varsz.awy, ks. kanonik
~lack z Luksemhurga o·ra7. przerlstawiriel rzadu minister \VR i OP prof.
Świętosiawski. 'V zwiq,zku z t~' mi urocZ"stościami
wielkim zainteresowaniem cieszy się wspaniały ołtarz kongTeSow~r prz~r placu vVolności, nrzed
któn'm gromadz~ się ri::q~le niezliczone tłumy publiczności. (k)

tymczasowego. Jak wiadomo, Kwinta.
i Brożek są, jedynymi z oddziału inż.
Adama Doboszyńskiego, którzy pozostaję. w areszcie. (l,g)

Na zlot

Sokołów

Katowice. (PAT). Wczoraj przybyło dalszych dziewięć pocię,gów nadzwyczajnych, którymi przyjechało około

5,000 Sokołów.

Ilość przybyłych

Sokołów,

nie licząc Dzielnicy Ślę.skiej,
wynosi już ponad 20,000.

Zgon patrioty orawsk.iego
N o w y S ę. c z. (PAT) . W Jabłon
ce na Orawie zmarł śp. Sandrzyk, patriota orawski, który razem z Halczynem i Borowym brał udział w delegacji Polaków spiskich i orawskich do
a.mbasadora Noulensa w czasie plebiscytu w r. 1919.

Fabrykant Aryjczyków
P r a g a. (PAT). Aresztowano tu
dra Egona Pribrama z Frankfurtu
n. M., przyłapanego w jednym z kościołów praskich przy kopiowaniu odpisu proboszcza ze starych ksiąg metrykalnych. Po przeprowadzeniu rewizji w mieszkaniu hotelowym, gdzie
zatrzymał się razem ze swym wspólnikiem, znaleziono kilka fałszywych pieczęci parafialnych, zrobionych wg. sta' rych wzorów. Jak się okazało, aresztowany zajmował się fabrykowaniem metryk maję.cych udowodnić jego klientom w Rzeszy aryjskie pochodzenie. Do archiwów kościelnych dostał się w ten sposób, że przedstawił
się jako uczony, pracuję.cy nad historią starych
niemieckich rodów. Fabrykacja metryk musiała aresztowanemu dawać znaczne dochody, gdyż zatrzymał się w luksusowym hotelu.

Samolot zatonął w morzu
B u e n o s A i r e s. (P A T). Donoz Santiago de Chile, że po kilkudniowych poszukiwaniach zaginionego samolotu pasażerskiego znalezion<1
zwłoki jednego z pasażerów na wschodnim wybrzeżu wyspy DauHn, położo
nej w odległości 60 mil od portu chilijskiego Puerto Monte. Zwłoki zidentyfikowano na podstawie znalezionej w
ubraniu karty tożsamości opiewającej
na nazwisko Otto Leuschner, który był
właśnie jednym
z pięciu pasażerów
samolotu. Ponieważ szczątków zaginionego samolotu nie znaleziono, zachodzi niemal pewność, że samolot
wpadł do morza i zatonął, przy czym
poniosło śmierć pięciu pasażerów, lotnik i mechanik.
szą,

Przyjazd

kard.lnniłzera

Podwójne morderstwo
W ł o c ł a wek. (PAT.)
Późnym
wieczorem dnia 26 bm. nieznani zło
cZy11CY dostali się podstępem do zamkniętego sklepiku,
należącego
do
dwóch staruszek, Agnieszki Mision i
Walerii Kaźmierkiewicz i obie kobiety zamordowali.
'"Vladze wszczęły energiczne dochodzenie i są już na tropie morderców.

Wybory gminne w Rumunii
Czerniowc-e. (PAT.) Wybory
do rad gminnych w południowej Bulwwinie przyniosły olbrzymie zwycię
stwo rządzącej obecnie w Rumunii
partii liberalnej, która zdobyła 30 mandatów na ogólną liczbę 35.

Marszałek Blomberg
na Węgrzech

tI

owypuszczenie

inż. Ooboszyńskiego na wolnośt

Budapeszt. (PAT.) Wczoraj o
godz. 11,30 przybył tu samolotem z Berlina minister wojny Rzeszy marszałek Odpowiedni wniose/~ w tej spra'wie zlo~?ll do sqdu adwokat
Pozo'Wski
von Blomberg, witany na lotnisku
przez węgierskiego ministra obrony
Kra k ów. (TeL wł.). Adw. Adam wego nie ma oDawy usunięcia dowonarodowej gen. Roedera, oraz posłów
dów przestępstwa i nie istnieję. cechy
Pozow~ki wniósł do są,du o wypuszczewłoskiego i niemieckiego w Budapesznie inż. Adama Doboszyńskiego na niebezpieczeństwa ucieczki, skorocie.
Dzisiaj marszałek podejmowany bę wolność. Wniosek swó.i obrońca Dobo- jak wykazało postępowanie są,dowe dzie śniadaniem przez premiera Dara- SZYllskiego uzas.adnił m. i. tym, że nie inż. Doboszyński nie zbiegł, chociaż
yi, wieczorem zaś minister obrony na- zachodzą, żadne przyczyny z przepisu mógł to uC7.ynić, skoro dalej inż. Dorodowej wyda obiad i raut na cześć art. 165 k. p. k., które by uzasadnia.ły bosz~r ński liczył się z ujęciem i było
d.a lsze zatl'zymanie IllZ. Doboszyń z góry jego 7.amiarcm oddać się wła
gościa niemieckiego . .Tlltro min. Blomberg odwiedzi regenta. IIorthy w jego skiego w areszcie tymcza.sowym. Inż. dzom dla ' złożenia wyjaśniell usprawiedliwiaj~c~'c h jego czyn.
majątku KendeI"es, skąd powróci do DoboSZY11Ski bowiem 7.ostał uwolniony
Adw. dr A. Pozowski wystą,pił rówstolicy w czwartek rano, po czym w jednomyślnie werdyktem Są,du Przynież z wnioskiem o zwolnienie
Jana
godzinach prz.edpołudniowych odleci sięgłych.
'Vobec z,akoI1czenia przeWOdu sę.do. I{winty i 'Vojciecha Brożka z aresztu
do Berlina

J. Em. kardynał Innitzer z 'Viednia,
aczkolwiek po północy przybył do Poznania, wziął dziś udział w przedpołudniowych obradach I<ongresu.
W poniedziałek w nocy pociągiem
z I(atowic przybył do Poznania ks.
kardynał
Innitzer, arcybiSkUp 'Viednia, i został przywitany na peronie
przez J. E. ks. biskupa Dymka, ks. prałata Rucillskiego i ks. kapelana Fi1ipiaka.
Tym samym pociągiem przybyli do
Poznania księża biskupi Bienek z I{atowic, oraz ks. Sonik, sufragan kiel~
cki. (p t).
.
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Pod flaga

demokratyczną
Pl'óby stworzenia w Polsce "frontu
ludowego", ktoryby obejmował partie
ltlwicowe polskie, lewe skrzydło "sanacji", socjalistyczne partie niepolskie i
komunistów, nie powiodły się. Za'VI: dzięczać to należy w dużej mie:rze
postawie społeczeństwa polskiego oraz
cllergicznej akcji Stronnictwa Narodowego, którą rozwinęło w całym kraju,
wykazując, że trzonem i duszą "frontu ludowego" byliby komuniści i że
stałby się on ogniwem pośrednim, prowadzącym
nieuchronnie do rządów
zdecydowanie komunistycznych. Na.
iwni sądzili, że raz odparty wróg cof' nie się i przestanie podmywać fundataenty pailstwa polskiego oraz ni~zczy ć podstawy życia narodowego.
Komunizm jednak nie śpi. Po nieudanej próbie przeniesienia na nasz
gr';lllt koncepcji "frontów ludowych",
k,tore zapanowały we Francji, a w His7panii doprowadzi~y do krwawej wojny domowej, komuniści wysuwają obecnie - maskując swoje istotne zamiary - nowe pomysły tzw. "frontu
demokratycznego".
Twierdząc, że najnowszym zawolaniem komunistów polskich jest "front
demokratyczny", opieramy się nie na
domysłach, lecz na uchwałach piątego
~lenum Komitetu Centralnego Kom" ·
nistycznej Partii Polski, który obrado\I ał w lutym rb. i decyzje s\yoje w 0sl1bnej broszurce ogło.sił.
W uchwałach K. P. P. czytamy:
,.Skoordynowana, bardziej skuteczna
walka z faszyzmem (w Polsce z ruchem narodowym - przyp. nasz) zależy przede wszystkim od szybkości,
z
Jaką powstanie szeroki, demokratyczny "front ludowy". Ośrodkiem takiego
frontu powinny być w obecnych warunkach Polski partie socjalistyczne
Stronnictwo Ludowe i zjednoczon~
związki zawodowe, a jego trzonem jedność działania klasy
robotniczej ...
Partia nasza poprze każde, idące po
tej linii, porozumi~mie sił demokratycznych i każdą inicjatywę walki o
prawa ludu. Na cwlo najbliższych
zad.ań Parti,a Komunistyczna wysuwa
akcję ;masową o wolne i p<lwszechne
wybory do sejmu, senatu i samorzadu.
Tylko potężny, solidarny nacisk ludu
pracującego miast i wsi, tylko uruchomienie wszelkich form walki, jakimi
dziś rozporządzają masy ludowe z&brań, wieców, pochodów, grajków demonstracyjnych z kursem na strajk
p()wszechny klasy robotniczej i chłop
~iwa może zmusić rząd do zmiany
ordynacji wyborczej, zgodnie z wolą
narod.ów, zamieszkujących państwo
pols~le... Trzeba również, by masy 1'0botmcze wzięły udział w chłop,sldm
święcie ludowym. Walka o wolne, demokratyczne wybory jest zarazem
~:~lką ? am~estię ~la wszystkich więź-nlOW ,L emlgrantow politycznych, o
w()lnos ć słowa, prasy, zebrań, stowarzyszeń, o legalizację
partii komunistycznej, o równość praw dla mniejszości narodowych... K. P. P. wzywa
partie socjalistyczn-e i Stronnictwo
Ludowe do rozpoczęcia .kampanii o
r~atychmiastowe
zniesienie
Berezy
:Kartuskiej ... o całkowitą amnestię dla
więźnów politycznych, o swobodny powrót Witosa, Liebermanna i całej emigracji politycznej d() kraju".
Nie ~~nika z tego, oczywiście, żeby
komumscl pragnęli szczerze powrotu
przywódcy Stronnictwa Ludowego, W.
Wit<?sa. Jest to zręczny manewr, polegaJący na tym, że komuniści chcą się
w ten sposób, wysuwając hasło powrotu przywódcy ludowców, przedostać w
~:~eregi
Stronnictwa Ludowego. D0dać należy, że pewne ośrodki ludowców są mocno przeniknięte wpływami
komunistycznymi.
'V dalszym ciągu swych uchwał
'Komitet Centralny K. P. P. "wita hasła i żądania, wysunięte przez kongres Stronnictwa Lud()wego i kongres '
P. P. S., żądania, pod którymi może
podpisać
się każdy socjalista,
ludowiec, ,komunista i demokrata. Byłoby
powazną zdobyczą robotników i chl()pów, gdyby kongresy P. P. S. i Stronnictwa Ludowego przyśpieszyły porozumienie się partyj i dały poczatek
wspólnym akcjom masowym". Wr;eszcie komuni~ci polscy deklarują całko
wite poparcie każdego "rządu demokratycznego, a więc i rządu, stworzonego przez partie soej3olisyczne i
Stronnictwo Ludowe"
Z innych uchwał ~vart.() przytoczyć
pot~pienie walki z Żyd.ami , toczonej w
Polsce przez obóz narodowy, cenne

Czy
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Loterię klasową
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Pogloski, potw'i eJ'd#ajqce tę wers,ję, kursują 'W Łod#i - Oc#eku,jem,y wyjaśnien'ia '(,ompetentnych c#yl'Utików
Ł ód ź, 25. 6.

Od kilku miesięcy

na. terenie Łodzi kursują. ni,e prawdo-

podobne pogłoski, że Loteria Klasowa
zostala wydzierżawiona kilku żydowskim potentatom a m. in. Wolanowi,
KaHalowi, l\1arkusowi.
Do redakcji
naszego pisma nadchodzi wielka ilość
listów z zapytaniami, czy te pogloski

Jak
sali

bowiem oddania Loterii Państwowej
w pacht żydowskiej spółce, b,Yłb Y czynem wprost karygodnym. Loteria bowiem daje ponad Z2 miliony zł czy~teg? zys~u rocznie, na, ~tóry skła~aJą Slę w pIerwszym rzędZIe grosze nIe.
zam~żnych, sfer polskich.. któr~ w te~
sposob dam upust swe] namIętnoścI
graczy i stałby się łupem żydowskich
potentatów, W ekonomii panuje pogląd, że loteria jest sama w sobie ze
względu na interes społeczny niewskazana, gdyż rozbudza w społeczeń
stwie złe skłonności do ha?>ardu. Jeśli
jednak loterię się toleruje, to już zasadą jest, by spoczywała ona w rękach
państwa, które nie traktuje jej lako
źródło zysku, lecz raczej jako pewnego
rodzaju wentyle do upustu wrodzonych ludzkich skłonności do hazardowania się.
Możemy sobie dopiero
wyobrazić,
co by się stało gdyby loteria znalazła
się w rękach prywatnych przedsiębior
ców, dla których zysk i to największy
jest jedynym celem. Zachłanność prywatnych przedsiębiorców, a cóż dopiero Żydów dyktowałaby stosowanie
wszelkich możliwych środków dla 0siągnięcia najwyższych zysków. Mogłoby wtedy dojść do tego, że kraj stał.
by się jednym wielkim domem gry, a
jedynym celem SPOłeczeństwa - ha.zard.
Te względy oraz fakt, że Żydzi i tak
mają w swych rękach większość kolektur, wywołują w opinii niepokój z
racji pogłosek o wydzierżawieniu Polskiego Monopolu Loteryjnego żydow
skim kapitalistom. Pogłoski te znajdowały pewne uzasadnienie w fakcie,
że na losach loteryjnych w ostatnim
czasie widnieje tylko napis Loteria
Klasowa a usunięto słowo "p,aństwo·
wa".
Mamy prawo domagać się w
imię interesów polskich od odpowied·
nich i miarOdajnyCh czynników a.
szczególnie od dyrektora loterii w
Warszawie, wyczerpującej i jasnej od·
powiedzi.

Odpowiadają prawdzie.
Mimo naszych wysiłków nic w tej
sprawie nie mogliśmy się dowiedzieć
i nie jesteśmy w stanie dać pozytyw-

nej odpowiedzi.
Opinia polska, a szczególnie szerokie koła graczy, słusznie sa. zaniepokojone kursującymi pogłoskami. Fakt

iu~ donosiliśmy
Sokoła wielkie

w "Orędowniku", w ub. niedzielę odbyło się w Rzeszowie w
zebranie narodowe, na które przybyły olbrzymie rzesze człon
ków i sympatyków S. N. Na zdjęciu część uczestników zebrania.

Zydzi a nasza siła obronna
Równe obowiążki - Równe prawa - Naród i wojsko

I.
gospodarczych bylo zależne od stanu
zbyt poważne, aby w obronności kraju. Nie liczba, ani nanad nimi stosować płyt wet kultura Narodu - lecz jego siła
kIe frazesy i chwyty polemiczne, nie zbrojna decydowała po wszyskie czapoparte faktami i cyframi. Są to sy o niezależności Narodu i Państwa.
sprawy obrony kraju. Z niezrozumi.a- Pracowitość i zamiłowanie do pokoju
nie zapewni jeszcze żadnemu narodoły.ch po-w odów przemilcza się dyskretme zagadnienia organizacji Narodu i wi j ego niezależności.
Siła zbrojna Nar()du nie zależy tylPańswa na wypadek wojny, tj. omówienie tych spraw, które nie wchodząc ko od woli Narodu i jego gotowości
bynajmniej w zakres tajemnic woj- chwycenia za broń w obronie swej
skowych, rozszerzają w społeczeństwie ziemi. Sam patriotyzm tu nie wystarAby sprostać przeciwnikowi,
podst.awowe pojęcia organizacji Naro- czy.
du i Pallstwa w obronie swych granic. trzeba posiadać również armię o wys{)kiej karności, odpowiadającej dziViT ątpić należy, aby czasy dzisiejsze
nadawały się specjalnie
do strUSiej Siejszym wymaganiom wojny nowopolityki chowania głowy w piasek. Alo czesnej. Karności i dyscypliny nie owyświeChtane komunały
i legendy, siągnie się w szeregach milicji. 'Vszelsklecone na poczekaniu, nie zastąpią ka improwizacja w czasie wojny rówjasnego postawienia kwestii. Żyjemy nież zawodzi (Abisynia). Trzeba więc
w czasie zbrojnego pokoju: 54 miliar- o~brzy miej pracy i ' organizacji w czady złotych, które Europa wydaje rocz- sie pokoju, aby wychować synów Nanie na zbrojenia, to jest rzeczywistość rodu na żołnierzy. Do tego nie wyzhrojllego pogotowia do wojny, z którą starczy kilka miesięcy nauki chwytów
prędzej czy później musimy się liczyć,
i zv.rrotów. Dopiero długotrwała służ
ba warmii czynnej wychowuje "cywiPojęcia Narodu i Armii już od najdawniejszych czasów nie można było lów" na żołnierzy.
W rzeczywistości naród jest 2lbrojściśle odgraniczyć. Osiągnięcie celów
,

Są sprawy
t~ku dyskusji

Ni e m a większej rozkoszy na ziemi i w niebie,
Jak "P R Z EMf Sli AW K Ą" ŻAK A co dzień skropić siebie.
pg 28
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stwierdzenie, że "każda walka ekono- praktyce "demokrację". W r. 1917 komiczna splata się z żądaniami poli- muniści rozpędZili karabinami maszyprzekreślili
tycznymi" i apel o pomoc komuni- nowymi Konstytuantę,
stycznej Hiszpanii. ,,\V obliczu kTwa- rząd "demokratyczny", który rozstroił
-wych walk, jakie toczy republika hi- pallstwo, i objęli niepodzielnie władzfJ
szpallska z nawałą faszystowską, ple- w swe ręce.
num jeszcze raz zwraca się do kierowJak widać z przytoczonych dokuników partyj socjalistycznych, związ mentów, komuniści nie tylko nie osła
ków zawod()wych i Stronnictwa Ludo- bili swojej kreciej roboty, ale jeszcze
wego z propozycją natychmiastowego bardziej się zamaskowali, występując
zorgani zowania wspólnej akcji pomo- obecnie w płaszczu "demokratyczcy ludowi hiszpańskiemu".
nym".
Przytoczyliśmy obszerniej wyjątki
Baczmyż, aby komunistyczne wilki
7. uchwał Komitetu Centralnego K. P .
występujące obecnie w "demokratycz~
P., ażeby uj.awnić nową takykę komu- ~Gj': skórze: nie przed()stawały się do
nistów polskich: nie chwycH "front ZYCla pol skJego i do organizacyj polludowy" - trzeba próbować stworzyć skich, celem burzenia podstaw nasze"front demokratyczny".
go bytu narodowego i państwowego!
Nie potrzebujemy, oczywiście przyTAD BIELECKI.
pDluinać, jak bol szewicy pojmt;ją. w
\V a r s z a w a.

ny dopiero wtedy, kiedy żołnierz jest
11letylko powierZChownie, ale doskonale wyćwiczony wojskowo, dobrze uzbrojony i przyzwyczajony do żelaznej
dyscypliny, w naj cięższych sytuacjach. Biada tym, którzy wołają:
- "Nigdy już więcej wojna!" - Pacyfista jest nietylko utopistą, ale wrogiem swego Narodu, gdyż swoją działalnością
niSZCzy podstawy obrony
swego kraju. Co innego bowiem jest
- nie pragnąć wojny, a 00 innego siać
panikę i defety zm w śród Narodu.
Potrzeba samodzielnego myślenia i
działania.
Zdolność do inicjatywy w
czasie walki - jest dzisiaj podstawą,
na której opiera si-ę wychowanie woj·
skowe. Wojna nowocze sna wymaga
inicjatywy nietylko od dowódców, ale
i od prosty ch żołnier z y. WaTtością
armii nie jest dziś tylko dryll i dyscy·
plina, ale i inteligencja każdego żoł
nierza.
Żołnierz
musi wykonywać
swój obowiązek nietylko dlatego, aby
wykonać rozkaz swego dowódcy. Musi
być sam przekonany o potrzebie sw&go obowiązku. Przeświadczony o swoje osobistej wartości i godności, jako
równowartościowy i szanowany abywatel, zajmujący miejsce w szeregach
obrońców swej Ojczyzny, bogaty, czy
ubogi, bez różnicy stanu i ' wykształc&
nia takim musi być żołnierz Rzeczpospolitej.
N.awet ~atbi~dniejszy bezrobotny
mUSI rozumlec, ze nie jest zwykłym
~ięsem armatnim, walczącym o cudze
mteresy, a rozkazy dowódców i karność - to nie tyr'ania osobista, aIe
podstawy organizacyjne armii, walczącej w obronie kraju.
Musi zrozumieć, że chodzi ~o~rostu nietylko o Lego ~łasny los. l Jego rodziny, ale o
l{ra.l cały, o ojczyznę - i na to jest
twal~~y rozkaz, i
żelazna dys cyplina
ar~ll, b~z ktorej naród walczy ć nie
moze, n~e potrafi zwyci ęiy ć wroga.
Ro~paczhwe hasło: "Nigdy już więcej
wOJna!" - czyli "nie brOll si ę nawet
wtedy, gdy wróg ciężką stopą dusi ci
gardło" to nie hasło dla Narodu
który przez przeszło cały wi ek znosiĆ
musiał hańbiace
jarzmo niewoli "Jeżeli. chcesz pokOju - bądź got~wy
do wOJny; nawet najlepszy c7łowiek
nie może ~YĆ w spokoju, g"y to nie
spodoba SIę złemu sąsiadowi"')".
Trzeba, aby słowa te nie p{)zos taly;

I
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Strona 6
czczym frazesem, lecz stały się prze·
konaniem całego Narodu. Sądzić na·
leży, że właśnie Naród polski,
który
doś,viadczył na własnej skórze słusz·
ności tego zdania, jest więcej niż przekonany o jego pJ'awdziwości. Ale jeśli każdy wolny obywatel
Rzeczypospolitej, równy wobec prawa, ma również równe obowiązki, to jak wyględa
pojęcie obowiązków u Żydów w Pol,sce?
YViemy, że wojna no-\voczesna wyD'aga od najskromniejszego obywatela, od najprostszego żołnierza, przede
wsz~rstkim zrozumienia i przeświad
czenia o swym obowiązku " 'obec ojczyzny. a p.oza t~'m inteligencji i inicjatywy. Jak będzie wyglądała wojna
nowoczesna? Jakimi metodami walczy wróg w czasie pokoju i wojny?
Gdy to będziemy \viedzieli. wŁedy dopiero zrozumiemy, jaką rolę odegrają
w niej Żydzi. Pomówimy o tym w
następnym rozdziale.

Walne ~ebranie in~ynieróte 10tnic~yc1t uchtealilo paragraf
aryjski
,,, a r s z,a w a. (Tel. w1.)
'V piątek wieczorem odbyło się w
'Varsza\yie zebranie polskich inżynierów lotni CZyCh, które miało na celu
przyj\;)cie paragrafu aryjskiego o nast.

Po dość długiej dyskusji, przeciąganej przez nielicznych przeciwników
wniosku, przyst!}opiono do głosowania.
Za wnioskiem glosowało 45 głosów,
przeciw 7, wstrzymało się 9. W ten
sposób wniosek osiągnął przewidzianą

i osoby pOChodzenia żydowskiego do związku należeć na mogą.".
"'niosek zgłosiła na piśmie grupa
85 inżynierów, członków zwi~zku. Należy zauważyć, że wśród podpisów pod
wnioskiem nie brakowało podpisów
wybitnych inżynierów oficerów, pracujących w przemyśle lotniczym.

większość.

treści:
"Żydzi

N-ieprawdopodobna historia d:~ialalności k';erownic~ki tł~koly
w Aleksandroteie Co na to wlad~e 8~kolne ,

Walka o handel prywatny
,V numerze 160 "sanac~'jno-ozono
wego" "T{uriera Łódzkiego" z dnia 22
bm. umieszczono przedruk artvkułll
p. Sokołowskiego z zesz~·tu 25 "Polski
Gospodarczej", omawiajlj.c~r wzajemny
stosunek spółdzielni do handlu pry·
watnego.
'" artykule tym poza cennymi
ską.d inąd uwagami
z życia handlu
zna.idujem~r

~rube,

delikatnie mówilJ·c - nieścisłości.. ~c1~r
mowa o stosunkach na naszym terenie.
Rpółdzielnie
angielskie. prawzór
!'-półdzielni polskich,
wcnle nie po·
wstały dlatego, źe łatwo. ~ć dora:f.n~rch
zrsków zaciemniała ror,s~dek kupca,
lub że w sklepie pr~rwatnym brak hip:ien:v lub dobrego towaru, ale dlatego,
że twórcy ruchu spółdzielczep:o
chc:;l
pr7.~T jego pomocy przebudować ustrój
spo}eczn~r.

Kto u"'ażnie ez~rtał sprawozdanie
z ostatnich zjazclów spóldzielcz~'ch, a
na,,'et pnem6wienie i komentarze
samego d~Tektora. p. Rapackiego, ten
pod tym wz~ledem nie będzie miał
żadn~'ch ""'ątpliwości.
Sto~unek
spółdzielni
do handlu
prywatnego nie jest też tak id~-llicznv,
Jak w t~rm art~'kule nam przedstawiono. O ile w Łod7.i nie moina nanekać,
to w niektór~'ch miejscowościach. nn.
w Rokolowie stosunki sl;t wprost skandaliczne.
Mówiono nam o takich faktarh:
Mh'n ,.społem" kupował zboże od Ż~'
dów, ale p:d~r '" pewn~'m momencie
zorg,anizowała l'ię
gruna chrześcijan
dla skunu 7.boia. mł~-n kilka rllZ\r on
nich kupił, pM.niei bp?; m:asadnionrj
prz~'czrn~' przestał brar. Kie nomo~h
żadne perswazje - biedni ludzi" zmuszeni b~'li odspr?;ec1ać towar Żnlom
z dużymi dla siebie ."itratami. Tamie
"Społem" za sprowadzan~T przez !';iehit:>
cukier Żąda od rhr7.eściian n:t worku
złoty lub dwa więcej Jl1Ż od Żrdów.
Pisanie na torebkach, źe kupowanie
'" sklepach p~-watn~'ch jest l,clrad::l,
omal 7.P, nie zbrodnia. to wsz~'stko nie
sa lojalne ~~losob~- walki, na co C7.~·n
nik i mill.ror1ajne winn~- 7,wl'ócić uwal!'ę·
1\"ależy jeszc7.e 7.wrÓcić uwa!!ę
na
fakt. że h:'ll1del poli"ki w o~6le jest w
powijakach. r.e dopiero sip, ,,·~·7,wll.la,
że p1'r.e,imuje placó\yki z ręJ( h-wiolc'lw
ohr.~·ch i num wroA'ich. czel?o rIoworlem
powst.awanie różTl~'ch sTlMclzielni 111'111d10wych, które "o',"st,q;" 7. l1cb;iałów.
wpla'canych prze7. drobne kupiectwo.
,V mie.iscowo~ciach. ~dzie takie
spółdzielnie pow~talr, drobne prrwatne kupiecł\yo mOl?ar. się zaonatrywar
'Ą' c10hrr i tani tO\yar ". ,mpelJlości 7.<1sl10kaia nawet w\'brt:>dne "Tmal1'!ł 1lia
klient.a. i i"prz0daje towan- po takich
sam.~·ch cenach co j spólr1zieln ie.

]~jżnica

I

pow8~echnej

Na uboczu

mi ('c17.,. hlll1rllem 'Tll'~' ",[ltr\1chem snóldzielc7,ym jest ta,
ie handel pj'\',yatm' w\'cho\yuje calf'
szeJ'egi kU1H'(m' "n.",..di'ielll~-ch. l1cln~-ch ener,...·: : i1)iri~dn\'r. a spóhlzielnie tWOI·r.n ' ·lko no\ye 7.3.<;tC'pv tll'zNI'k'
P
t
h
1 I ,.
t
11l 0:". 07.a ~·m. anc f' !ln'\\'Cl
ph~cl ?clne, W~'SOkl~ n Oc1atkl, . a !"p~l!d7.1ell1le k?t':,:ri"tał:" ~ ,korr,y-.:ta la z 1'0Zllych ulg l przY\Yllejo\Y.
l1~'m a

Związek polskich inżynierów lotni·
czych grupuje wszystkich inżynierów, pracujących w przemyśle lotniczym polskim. Obecnie liczy oko~o ~90
członków, w tym osób pochodzema zydowskiego naliczono około 10,
.

Mleko dla dzieciśmietanka dla kierowniczki

tu nucone.i zdania, r.aCllerpz dzieJa kapitana A1fr.
von Pawlikow!'lkiego-Cholewy, oficera armii ni~mil'ckie.i pl. ,.Losy narodów i wojska" (.,Herr unrl VolkeT Schicksal" - 01denbourg VeTlag - Berlin 1936).
częściowo

amerykańskiego,

Z nowych u'ydat.cnictw

Przemysł lotniczv bez Żydów

*) Myśli

nięte

Numer H1

dn%:'lO czerwca 1937

urządzonej w dniu

Ł ó d'ź,
poruszać

27. 6. Doprawdy przykro jest
sprawy naszego szkolnictwa
i stosunki w nim palluj:;tce. Doskonale
zdajemy sobie sprawę z ciężkich warunków, w jakiCh pracuja rzesze nauczycielskie. To też na wiele uchybiell
można patrzeć z po;})łażaniem, gdyż nie
są one wynikiem złej woli. Są jednak
rzeczy, które trzeba jak najkategoryczniei potępić, tak ze wzglCdu na interes
s;polecźny, jak i ze względu na (lobro
szkolnictwa i samego wycho,yania.
Pragniemy podać do ,dac!omości
szerokiego ogółu i odpowiednich władz
o tym, co się dzieje w siedmioklasowej
szkole powszechne'; w Aleksandrowie,
kolo Łodzi. Od trz~-nasŁu lat jest w
tamtejszej szkole pow~zechnej nauczycielką p. ~lichałina I{otełkowa, która ostatnio została kierowniczką szka.
ły nr 3. Dla całości obrazu i uwypuklenia całok~ztałtn działalności jej, o której poniżej, nasamprzód kilka słów o
osobie p. KoŁełkowe.i.
,~T okresie największego nasilenia
ocy "sanacyjnej" byla ona wybitną
działaczk:;t szeregu organizacyj.
Zało
żyła na terenie Ale).{,sandro",a osławio
nr Zw. Pl', Ob. Kobiet. popularnie zwany "Kwoką", i była jego długoletnią
prezeską,
jest członkinią, osławionego
Zwięzku
NaUCZYCielstwa Polskiego,
pias'tuje z ramienia b. BBWR mandat
radziecki w Radzie ~liejskiej. mąż jej
był ongiś prezesem "Strzelca".
Dla całości dodajm~r je,szcze, Że p,
Kotełkowa jest właścicielką. dwóch domów.
Jak z tego widać, p. Kotelkowa jest
osobą. niezwykle czynn!}o i pracowała
lub pracuje wiele "społecznie".
Ale niewiadomo z jakieg-o tytułU,
chyba z tego, że. jak sama mówi, "posiada szerokie plec~''', na terenie Aleksandrowa rządzi się, jak u siebie w
domu. Po prostu, ale to c1O'Slownie od
szeregu lat prowadziła ona walkę z całym miastem, z wladzami miejsl;;imi, z
duchowieilsŁwem,
organizacjami społecznymi, które nie chciały się 'poddać
jej wpływom, ba. nawet 7. władzami
administracyjnymi" składając na nie
(np. na starostę łódzkiego) skargi i doniesienia do ...BB'VR. Społeczeństwo
miejs'cowe zaś było sta.le narażane na
niepoczytalne wpros-t wybryki i napaści na ze,braniach komitetów rodzicielskich, na których P. kierQlwniczka występowała przeciwko osobom sobie nie·
wygodnym.
p. Kotełkowa to dyktator w
spódn icy. Jeśli jej coś nie dogadzało
lub nie szlo po myśli ki in teresów rozbijała organizacje, zebrania komitetów
różu)Tch obchodów, ba. nawet pr7.y
pomoc)' swego męża, przyczyniła s i ę
do nieDowodzenia oficjalnej akademii,
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tego, p. Kotelowa jest także niezbyt uprzejma wobec woźnych. Zdarzało się,
że w niezbyt wybredny sposób odzywała się pod ich adresem, Co znalazło
s,,'ój epilog w .sądzie.
Ale i to nie koniec działalnośd p.
kierowniczki. Jak wynika ze złożo
nych przez woi.nych zeznań, Kotełko
wa i jej mąż opalrJi swe prywatne
mieszkanie węglem szkolnym i przez
rok konsumo,yali pnJ,d elektryczny na
koszt Magistratu. Gdy na te wszystkie
fakty zwrócili uwagę rodzice na je"<inym z zcbrail rodzicielskich. jedyną
odpowiedzią, na zarzuty było wysłanie
przez m\;)ża p. kierowniczki paszkwilU
na ks. dra ~adolskiego.
Ponie,yaż
fakty te działy się na
przestrzeni dłuższego czasu, grono 0sób \\' marcu ub. r. wysłało do KUl'atorium protest przeCiwko poczynaniom
p. KoteJkowej i jeJ męża. żądając równocześnie usunięcia ich
z zajmowanych stanowisk, jako szkodzą~ych
szkolnictwu. Na skuŁek tego wyst~
pienia przybył do Aleksandrowa delegat Kuratorium, który przeprowadzał
dochodzenia. Mija jednak rok od tego
czasu,
a Kotelkowie pozostaja na
swych miejscacb.
Jak zdolaliśmy stwierdzić" kierowniczka szkoły p. Michalina Kotełko",a
dopuszcza się czynów, które dyskwalifikują, ję. jako wychowawczyni\;).
Oto
ni mniej, ni więcej, tylko z mleka,
pl'zeznaczonego na dożywianie najbiedniejszych dzieci, zbierała śmieta-,
nę i przeznaczała na Własny użytek.
To już jest chyba korona "pedaga.
gicznej" działalności P. Kotelkowej i
nie ma doprawdy słów na określenie
tego postępowania. Zestawmy bowiem
t~'lko:
p. ki cl'O\yniczka. "'łaścicielka
dwóch domów, osoba zamożna, zabierała śmietanę z mleka pr?;eznaczonego
dla najbiedniejsZYCh dzieci, dla których ofiarność publiczna w celu ratowania ich zdrowia przeznaczała to
mleko. Nie chcemy tego posŁ\;)pku nazywać Po imieniu, niech go sama osą.
dzi opinia publiczna..
Na marginesie tych uwag. podyktowallych t~rlko troską, o wychowanic
dzieci i o dobre imię szkoły. chcieliśmy skierować pytanie pod
adresem
~[agistratu, który przecież musiał wie-l
dzie<; o tym wszrstkim. dlaczeg-o dopuścił do tcgo, bv takie osoby bezkarnie'
pl'Ze7. Jat tyle uprawiały swą, szkodliwą działalnoć i dalej, czy o tym nic nie
wiedzialo Kurat{)rium i ins'])ektorat?
Czekamy w tej sprawie od odlpo\"iednich czynników odpowiedzi, która uspokoi opinie 1>llbliczna Aleksandrowa.
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prasa zamieszcza te zdjęcia, które są
aktualne i które interesują czyt('lników.
aktualności zd;ęć decyduje redakcja i
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które na zd.i~ciu fi"urują. W "Orędowni
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komcnlllr7.~·, nalomiast \\·nlJec Lawy Przy,if'r.:I~·HI 1707.wala sobie na nil'dopuc.:cz .. l.
nc sllgc~1.Je!
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Dzieło

prof. Rvbarskiego
Pod znakiem i nakładem Polskiej
Akademii Umiejętności w Krakowie
ukazało się nOwe dzieło naukowe profesora skarbo,yości na Wszechnicy stołecznej,
Romana Rybarskiego, pt.:
"Skarbowość Polski w dobie rozbio·
rów'. Praca ta, oparŁa na żmudnych
puszukiwaniach archiwalnych, wspiera
się na dokumentach z Archiwum Skar.
howego, z Archiwum Głównych Akt
Dawnych, oraz na rękopisaCh Biblioteki Ks. CzartoryskiCh w Krakowie.
Na 473 stronach obszernego tomu
rozwinął przed nami autor obraz skaroowości
polskiej w latach 1764-95.
".Za punkt wyjścia - czytamy we
wstępie przyjęto rok 1764, kiedy
skarbowość polska wyrwała się z marazmu i wkroczyla na drogę reform.
Utworzenie Komisyj Skarbów: Koronnego i W. Ks. Litewskiego jest niewąt
pliwie punktem zwrotnym, oddziela
wyraźnie tę epokę od poprzednich cza·
sów. Nie bez znaczenia jest fakt, że z
tego okresu dochowały się źródła bardzo obfite, pozwalające nawet w szcz&gólach wyświetlić nasze stosunki skarbowe. Z drugiej zaś strony upadek
Rzeczypospolitej jest naturalnym kresem naszych badań."
Omawiając w 31 rozdziałach ustrój
centralnych władz skarbowych, podstawy prawne gospodarki, budżet ira·
cl;unkowość publiczną, dochody z ceł
i administrację celną, czopowe, sOl i
podatek od soli, podatek ze skór i od
rzezi, opodatkowanie tytoniu i manIpulacji tabacznej, opłaty stemplowe,
loterię, podatki repartycyjne i sprawę
pogłównego, podymne i dodatki
do
podymnego, lnyartę i inne obciążenia
królewszczyzn, różne mniejsze poaatki
na Litwie i w I<:oronie. ofiarę wieczystą, ewolucję
systemu podatkowego,
dochody z majątku, przedsiębiorstw
i różne wpływy, długi Rzeczypospoli.
tej, skarbowość w czasie insurekcji kościuszkowskiej, dOChOdy skarbu królewskiego, wrdatki, w końcowym rozdziale pt. "Wyniki i ich ocena" omó·
wił autor syntetycznie dorobek swych
studiów.
Nowe dzieło uczonego polskiego ma
znaczenie nietylko dla fachowców i
~pecjalistów skarbowości, ale stanowi
ono niezmiernie cenną pozycję w ba·
daniach nad ustaleniem źródeł upadku dawnej Rzeczypospolitej. Sam autor we wstępie wyznaje: "Prowadzony
przez tyle lat spór o przyczyny upadku
Polski wejdzie wtedy w bardziej produktywną fazę,
gdy nauka Wyjaśni
wszelkie dziedziny żyCia dawnej Rzeczypospolitej, bo wówczas odpadną.
jednostronne uogólnienia. A dla za·
gadniell bytu państwa sprawy ska.rbowe mają. niebyle jaką doniosłość,
szczególnie zaś ważne były w epoce.
której hasł m stały się "skar];) l wojsko
Opierają.c się na monum~ntalnym
d7iele Tad()usza Korzona ,,'Vewnętrzne
dzieje Polski za Stallisława Augusta"
(1764-94), prof. R) barski znakomicie
rozszerzył swymi studiami ekonomiczno-skarbowymi z tego okresu ODraz
omawianej, a tak ważnej epoki naszych
dziejów, zwracając główną uwagę na
dzieje ustroju skarbo\yego" a Ule na
dzieje doktryn z tych czasOwo
Dzięki nowej pracy prof. Rybarskiego będziemy mogn posiłkować SIę mal.eriał~m dowodowym, uwypuklającym
l'olę Z~'dów w dzi()jach gospodarczych
dawnej Pol "ki, a zwłaszcza, Jeśli cho.
dzi o sprawę pogłównego, opoda tka.
wania tytoniu, loterii i wielu inll~'ch
d?ieclzin, '\' których Żydzi odgrywali
wielką, a tak Llobrze znana dla Pol ki
rolę·
.
Zagadnienia skarbowości nie mogą.
być obce ludziom, zajmującym się ży
cjem publicznym, a zwłaszcza politycz.
nym. Brak wykształcenia ekonomicz.
n ego, a w tym i skarbowego, m~ci się
przeważnie wdziałalllości trch, którzy
pra~ną odegrać wi~k5zą l ol~ w polityce
praktycznej.
"Skarbowość Polski w dobie roz.
biQl'ów" - Romana Rybarskicgo znaj.
d~ie wi!?c
oddźwięk i poczytność w
H

."

s7ersz~'ch kołach mYŚlącego społeczcll

stw.a,. bo - jak już wspomniałcm po.
\yyze.1 - praca ta ma znaczcnie ORól.
niejsze, wybiegające daleko poza kola
t y li;; o fachowców.
Firma Polskiej Akademii l.;micjptności, która w~'dała to dzielo, świad·c~y
sama za siebie o wysokim pozIomie
wydallrj pracy.
STE~
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Zza kulis walki międzynarodowego żydostwa z odradzającą się politycznie POlską
,V

"Merkuryuszu Polskim Ordynarrjnym" nr, 20 (160) znajdujemy rewelacyjny artykuł pt. "Bankier Jacob
Schiff i jego rola w odrodzonej Polsce". Artykuł ten uważamy za potrz.ehne przedrukować w całości, aby
pOI?formo~ać naszych
Czytelników,
.Jakle to sIły stały na drodze budzą
cemu się do życia Palls twu polskiemu.

Musimy jeszcze raz powrócić d()
sensacyjnej k~ia.żki b. ambasadora
Francji w Londynie p. do Saint-Aulaire'a. Jego pamictniki r,awierają
tak dużo materiału, że właściwie należałoby całość przetłumaczyć na ję
zyk pOlski. Wobec braku miejsca ograniczymy się na razie do oddania
hołdu a rebours pamięci bankiera nowojorskiego Jacoba SChiffa, który w
dziejach naszego kraju odegrał rolę
kapitalnI!.
Któżby to mógł przypuszczać, że jakiś finansista miWDY'narodowy, szerszemu ogółowi bliżej nie znany, bę
dzie decydował o granicach Polski,
o wolnych portach na Adriatyku, Q
skreślaniu
długów Rzeszy Niemiec-'
kiej? Że prezydent Wilson, a za nim
wszyscy uczestnicy kongresu wersalskiego będl! słuchali posłusznie rozkazów tegoż bankiera i rozkazy te,
sprzeczne z interesami ludów Europy,
wykona.ją

jak

najściślej

?

Jacob Schiff
A jednak, choć to wydaje się niepl'8.wdopodobne, tak właśnie było.
Pisze o tym wyraźnie ambasador de
Saint-Aulaire,
bezpośredni
uczestnik targów wersalskich i długoletni
bY,walec Ligi Narodów.
Zanim przejdziemy do przytoczenia
szczegółów, ogłoszonych przez pana de
Saint· Aulaire, szczegółów tal{ niezwykłych i doniosłych,
że gdYbY prasa
tego kraju była. prawdziwie niezależ
na, to szczegóły te pUblikowałaby
na czołowych stronicach przez wszystkie sześć szpalt - przytoczmy naprzód
'informację, kim był ów bankier nowojorski nazwiskiem Jacob Schiff.
Jacob Schiff, dziś już nieżyjl!cy,
był głowę. pra,óvdziwej
dynastii bankierskiej, oplatajl!cej swymi mackami
Europę i Stany Zjednoczone.
Pochodził z Frankfurtu nad Menem, ojczyzny wielu sławn~' ch i wpływowych
b&nkierów z Rotschildami na czele.
Jacob Schiff był także blisko skuzyno~
wany z tą rodziną.

Rodzina

wpływowa

Córka Jacoba. Schiffa wyszła za
za Feliksa \VarbUl'ga, dyrektora
i jednego z głównych akcionariuszów
banku na "ojorskicgo "Loeb, Kuhn
and Co" (udzial~r w tym banku miał
t,akże
Jacob
Schiff).
Szwa~derka
Schiffa poślubiI~. Pawła \VarJmrga
(brata Feliksa), kt6r l' znowu .był (do
czasów Hitlera)
współwła 'ciciclem
jednego z najpotQżniej zych ,bRnków
niemieckich
(,,\Varburg-Hamburg"?,
kierowanego przez trzecicgo brata
Maxa \Varburga. Jedna z kuzynek
Schiffa jest za bankierem: szwedzkim
Olafem Aschbergiem.
Córka owego Aschberga jest żon~
Trockiego-Bronsteina,
siostra
zaś
wyszła za niejakicgo Żiwotowskiego
("Jivotovsky"), klóry także był jedną
z czynniejsr,~' ch figur w prz~' gotowy
waniu re"'olucji bolszewickiej.
Cała rodzina, a w szczególności
Schiff i trzej \Varburgowie, są. postaciami, które jeszcze do niedawna odgrywały najpotężniejsza. role na świe
cie, a i dziś choć wpływ~r ich zmalał"
- decydują o wielu sprawach n:1
globie.
Na Schiffa i trzech Warburgó",
,,,skazuje ogólne domniemanie, jako
należąc~- ch do najw~'ższ-"ch kół pewnej zakonspirowanej mafii ś,,·iatowrj.
realizującej cele rozlegle i dalekosiQż
ne, a pospolicie znanej pod imieniem
wolnomularstwa.
Rolę Jacoba Schiff::t najlepiej ilustrują
dwa dokumenty,
ogłoszone
przed kilkunastu laty. Aczkolwiek
oha teksty prz~ · tarzanc .iuż h~- l~' w
,,?\ferkUl'iuszu" (Jll' ~2 w r. 1033), to
mąż

jednak, ponieważ upłynęło od tej pory
dwa lata, warto je powtórzyć.

St. Zjednoczonych znalazł się jeszcze
we wrześniu 1918 roku, czyli w kilka
dni po wysłaniu depeszy, a w kilka
Dokumenty
tygodni po przesłaniu do Rosji przez
Pierwszy dokument opublikowano sztab generalny niemiecki Lenina
w oficjalnym wydawnictwie amery- i Trockiego, których, jak wiadomo,
kallskim "The german-bolchevic con- wprowadził do sztabu Helphandspiration issued by the Comittee of Parvus, także jedna z najwpływow
Public
Information"
(Washington szych figur loży.
Wspomniany w depeszy M. WarD. C.) w grudniu 1918 roku. Był tg teburg .iest to jeden z trzech braci,
legram tej treści:
StocI,holm, 21 września 1917 roku. Max Warburg, o którym mówiliśmy
Pan Raphael Scholak, Haparimda. wyżej, dyrektor banku Max Warburg
Drogi to"·arzyszu. Dyrekcja Banku M et Co w Hamburgu, główny akcjona\Varburg zawiadamia zgodnie z tele- riusz Hamburg - America - Line
gramem s~ 'lld~ katu westfalsko-reń i Deuts cher Lloyd. Haparanda, to poskiego, że jest otwarty rachunek bie- graniczna stacja koleiowa szwedzkożący
na przedsiębiorstwo towarzy- rosyjska.
A oto drugi dokument. Jest nim
sza Trockiego. Adwokat, prawdopodobnie p. Kostro"" otrzymał amuni- memoriał wywiadu amerykańskiego,
c.iQ i zorganizował jej transport wraz sporządzony dla sztabu generalnego
z pieniędzmi, któremu suma, żądana armii U. S. A. Memoriał ten opubliprzez towarzysza Trockiego, ma być kowano w roku 1920 w piśmie "La
dorc;'czona. Braterskie pozdrowienie. J. Viei1le France", z uwagą, że wszy!':tF'urstenberg.
. Ide rządy Ententy znaly ten memo\V pOSiadaniu tego telegramu rząd riał.

Drugi dokument

jest kierownikiem. Jego celem ostatecznym było ustalenie władzy naczelnej Żydów w międzyn,arodowych
partiach robotniczych. Znowu wię.c
jest tu związek między Żydami muldmilionerarąi i . proletariu.szami.
' ,
VII. Kilka tygopni tenlU Wybuc.hła
rewolucja socjalna w Niemczech. Automatycznie na c?:ele ruchu stanęła
Żydówka Róża. Luksemburg i Żyd M.
Haas~, jeden z głównYCh kierowników
międzynarodowego ruchu' bulszewickiego. W tej chwili rewoh,lcja socjalna
w Niemczech rozwija się według tych
samych wzorów, co rewolucja socjalna w Rosji.
.
.!
'
.
VIII. Jeśli zważyć, że firma żydow
ska Kuhn, Loeb et Comp:"j8'st w sto.sunkach z Syndykatem WestfalskoReńskim,
firml! żydowską, w Niemczech; B-ćmi Laza.re, ł?ank.iem żydow.
skim w Paryżu; wreszcie z domem
bankowym Gunzburga, firmę. żydpw
skę. w :Petersburgu" Tokió i w Paryżu;
jeśli ponadto weźmie się pod uwagę,
że
wymienione przedsiębiorstwa żY
dowskie sę. w ścisłych stosunkach z
domem żyqowskim Speyer et Comp.
w Londynie, Nowym Jorku i Frankfurcie nad Menem, a także z' Nye
Banken, firmą żydowsko-bolszewicką
w Stokholmie - to stanie ' się jasne,
że ruch bolszewicki jest w pewnym
sensie wyrazem ruchu ogólno-żydow
ski ego i że pewne domy bankowe' ży
dowslde są zajęte w organizacji tego
ruchu".
.
Koszty tej organizacji, wedle Nieczwołodowa ("L'empereur Nicolas II
et les Juives"), poniesione ·przez Schiffów, wyniosły sumę 12 milionów dola·
rów.

buchła rewolucja, która oddala władz<;.
nad narodem rosyjskim pewnym orOddział II
ganizacjom sowieckim. W tych sowie7/618/6 Nr 912 S. R II
tach przewodzą. następujące jednostki:
L \V lutym 1916 roku stwierdzono Lenin (Ulianow), Trocki (Bronstein),
po raz pierwszy, że w Rosji czynione Stiekłow (Nachamkes), Martow (Cebyły próby rewolucji. Odkryto, że naderbaum), Zinowiew (Apfelbaum), Kastępujące OSOby i banki zajc;'te w tym
mieniew (Rozenfeld), Suchanow (Gidziele:
mel), Sagerski (Krochmal), Bogdanow
1) Jakób Schiff (Żyd).
(Silberstein), Uryckij (Radomilskij),
2) Kuhu, Loeb et Co, elom bankowy Larin (Lurie), Kamkow (Katz), Gażydowski (zarzą,d: Jakób Schiff (Żyd),
niecki (Furstenberg), Dan (GUl'ewic?:),
ślepy wyl(onawca
Feliks Warburg (Żyd), Otto Kahn l\1cszkowski· (Golelberg), Parvus (HelpTego tb właśnie ·Scnif'l?f 'ślepo sIu:"
(Żyd), Mortimer Schiff (Żyd), Jerome
hand), Riazauow (Golclenbach), MartiH. Han.aucr (Żyd).
now (Zibar), Cze1'l1omorski (Czerno- chał Wilson. Z pamiętnika. pana de
3) Guggenheim (Ż~· cl) .
mordik), Solncew (Blejchman), Piat- Saint Aulaire dOWiadujemy <. się', że
4) l\Iax Breitung (Żrd).
nicki (Ziwin), Abramowicz (Rein), Wilson był wprost bezwolnym wyko.
Nie ma wiQc wę.tpliwości, że rewo- Zwiezdin (\\'einstein), 1Iakłakowski nawcą. rozkazów Schiffa:
Wykonawcl! do tego stopnia ulelucja ros~· .iska, która w~'JJUchła w rok (Rosenblum), Lapillski (Loewenstein),
po powyższej informacji, była wpro- Bobrow (Natanson), Akselrod (Ortho- głym, że kiedy nadchodzU ~ Nowego
Jorku kablogram od bankiera, Wilwadzona w życie i podżegana przez dox),
Garin
(Garfeld),
Głazunow
wpłrwy w~'łącznie ż~·r1ow s kie.
Istot- (Schultze), Joffe (Joffe). Z wyjątkiem son nie,iednokrotnie cofał się· na całej
linii odwołując wypowiedtiane po.nie w kwietniu 1917 roku Jakób Schiff Lenina reszta jest Ż y dami.
oświadczył publicznie, że zawdziQcza~
IV. \V tym samym czasie Żyd Pa- przednio zdania i zmienia.iąc zasadniczo tok obrad. Jak powiada de Saintjąc jego finan sowemu poparciu, udaweł \Varburg był w tak bliskich stol~ si Q rewolucja ros~· .iska.
sunkach z bolszewikami. że nie wybra- Aulaire, \Vilson był posłuszny na
lI. Z wiosną, 1917 roku Jlłkóh no go ponownie do zarzą.du Federal każde skinienie palca lub mrugnięcie
Schiff począ.ł wspierać Trockiego (Żyd) Reserve Bom'd. (Coś w rodzaju naj- okiem ("lui obeissait au doigt sinon
w wY"' ołaniu w Rosii rewolucji so- wyższej rady finansowe i w Stanach. Et l'oeil").
Służalczość tę autor stara się wycjalnej. Nowojorski "Forward", dzien- - przyp. "Merkuriusza") .
nik bolszewicki, dał również skłaclkQ
V. Zaufany
prz~- .iaciel
Jakuba tłumaczyć faktem, że wybory \Vilsona.
na ten cel.
Sch iffa, rabin Juda I\Iagnes, oświad- sfinansowali bankierzy z 'Wall-Street,
Ze Sztokholmu !\fax \Varburg rów- czył dnia 24 października 1918 roku w wzamian za co mieli zapewniony
nież wspierał Trockiego i towarz~' szy.
Komitecio Żydowsko-AmerykallSkim przywilej d.ecy·clowania w sprawach
najważniejszych,
między innymi tet
'Vspólpl'acO\Y8ł z nim w t~Tm kierunl\ll
w NO\Y~' m Jorku, że jest bolszewikiem
także
S~' l1d~ ' kat
\Yes tfalsko-TIcllsld , i zgadza się z nauką i ideałami boI szc- i w sprawach, dot~' cz~cy<;h Europy•.
wielkie pl'z e (lsi~hior~two ż~' dowskie, ",ików \Yprawdzie Jakub Schiff zga- Ocz~-wiścic były tam przyc.zyną i wę
"!1aclto Ż"d Olaf Aschberg z Nyc Ban- nil to, w dalszym ciągu pozostali jed- zły organizacyjne, jak _t9 bowiem jrjś .
ken w Sztokholmie oraz Jiwotowski nak w zgodzie, jako członlwwie ka- wiadomo, Wilson byJ marionetką loży.
Toteż, ponieważ twórcy t.r.aktatów. pol Ż~' cl), powinowaty Trockicgo. '" ten halu.
sposób uloż~' ly się stosunki miQdzy
VI. Juda Magnes, wspierany pota- wojennych 1.1IeJ~·li woli \Vilsona, liip
multimil ioncJ'ami ż~' clowskimi i prole_/.iemnie prze.z Jakuba SchWa je:::}t w będzie przesacl~' w twierdzeniu, że lotariatem ż~· clowskim.
ścisłych
stosunkach z organizacjI! sami naszego kontynentu polderowali
nI. \V n,aździerniku 1917 r. wy- wszechświatową "Poalc-Sjon", gdzie banl,ierzv z Wall-Street w osobia Jacoba Schiffa~

Dokumcllt brzmi, jak uastQpuje:
Sztab Generalny Armii

·c

Po krakowskim wyrOku

Dziwne Towarzystwo
Jacob Schiff, o którego istnIeniu
wiedzieli uczestnicy kon'gresów, n~e
wystcpowaJ nigdy jako przedstawIciel
finansjery, lecz jako prezes' zagadkowego Stowarz~r szenja przy Lidze \Volnych Narodów.
.
. .
Co to b~' ło za stowar'z~'szenie 'j co
to b~T ła za liga; nikt nie wie. D""a' te
terminy znikły z obrotu w chwili,
gdy . bankier Schiff dopiął celu. Stało
się to mniej więcei
w trm samym
czasie, kiedy prez~' r1cnt \Vilson zwariował i dostał siO clo separatki.
Ambasadorowi cle Saint-AulaiJ'l)
udało się tylko ustalić, że owa fikc~'i
na liga składała siC w~' łl'l('znie z ~)a\l
kierów nOWOjorskiCh, a stowarzn:zenie liczyłO wraz z Jacobem Schi'rf\:!111
ogółem

Miny

Żydów.

s?:eściu

człQnków,

ocz}'\\'iś <; ic

z tei samej sfery.
Z innych źródeł wiadomo, że Sehiff
w latach 1919-1920 czesto podró7ował,
odwiedzał Paryż i Genewę, a ki :::dv b\'ł
poza Europą" wymieniał z \Vilsotlcin
depesze. Jedna z takich depesz, n;iano\\'icio wysIana z Nowego Jorku ~g ll1a~

!!troM 8
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ja 1919 zaważyła fatalnie na dziejat:h
Polski i stała się naszym przekl~ń
stwem. Jej skutki odczuwamy dziś
jeszcze. I jeżeli Gdańsk wraz ' z ujściem Wisły nie do nas należy, jeż~li
stosunki z obu stron granicy śląskiej
pozostawiaję. dość dużo
do życzenia,
możemy za to podziękować osohliwemu Towarzystwu przy Lidze Wolnych
Narodów, którego przedstawicielem
był Schiff.
Pięć

bankier Jacob Schiff chciał odebrać
port na Adriatyku Fiume. W tej sprawie telegrafował do Wilsona. Zamierzał tam urządzić drugi port między
narodowy, pozostający pod nadzorem
Ligi Narodów, jak to zrobił z Gdań
skiem. Ale zachcianki kliki bankierskiej pokrzyżował .poeta włoski d'Annunzio, który na c'z ele ochotników zajął Fiume, nie uląkł się Serbów i oddał miasto wraz z okręgiem
swemu
krajowi.
W zagłębiu Saary, zgodnie z życze
niem Schiffa, Wilson wprowadził stan

wypadliów

\V pięciu wypadkach ambasador
de Saint-Aulaire stwierdził niewątoli przejściowy, zakończony pamiętnym
we wpływy bankiera Schiffa. MianQ- plebiscytem. Niewątpliwie z góry przewicie, kiedy przed kongresem wersal- widywał, iż Rzesz,a będzie odbudowaskim wałkowano sprawę rep.aracji na, co też się stało dzięki wysiłkom
wojennych, kiedy omawiano losy wolnomularzy z Briandem na czele.
Gdańska i ujścia' Wisły, losy $łąska, Ale w owych czasach, kiedy pisano
losy portów włoskich w Dalmacji traktaty, nikt jeszcze nie słysz,ał o Hii losy z,agłębi,a Saary.
tlerze, a Rzeszę. rządzili socjaliści, cie'Wpierwszym wypadku Schiff przy- szący się poparciem lóż.
gotował grunt do wybitnego zmniejszenia cIęzarów, jakie Clemenceau
.Jego wola
chci.al nałożyć na Rzeszę Niemiecką·
Z powyzszego widzimy, że bankier
Co do Gdańska, to miasto wra.z z 0- Schiff (reprezentujący oczywiście ogół
kręgiem mi,alo przypaść bezapelacyj- finansjery
międzynarodowej,
gnież
nie Rzeczyp.c:spolitej Pols~iej:, I.llny~i J dżącej się w Nowym Jorku), odegrał
słowy, mIehsmy otrzymac U]SCIe WI- rolę bodaj czy nie najwybitniejszą

przy ustalaniu granic państw europejskich. Jego zarządzenia odczuła wyją.t
kowo boleśnie Polska.
Pamiętnik ambasadom de SaintAulaire czytamy z uczucierr przeraże
nia i jednocześnie zadajemy sobie pytanie, czemu to Ignacy Paderewski,
który o posunięciach bankiera Schiffa
wiedział na pewno, nie ogłosił drukiem
tych oszałamiających szczegółÓW.
Tak, to prawda, że Pa-derewski był
serdecznym przyjacielem Wilsona, ale
jednocześnie był i jest
patriotę. polskim. Czyżby względy towarzyskie i
inne zmuszały do milczenia nawet
wtedy, gdy ważą się losy kraju? Nawet po śmierci przyjaciela, który w
naszym pojęciu jest zdyskredytowany?
Są to pytania przykre i niepokoją
ce, ale nie ma nanziei, by nadeszła na
nie odpowiedź. Bo skoro dotychczas
nie nadeszła ...
Poprzestal'imy więc na tym, co nam
opovv'iedział de Saint-Aulaire i zwracajmy baczną. uwagę na ukazują.ce się
książki.
Zwłaszcza

miętnik

na pamiętniki, gdyż pabywa częstokroć spowiedzią·
dz.

JP fDIR
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narodowościowe

dziś

więcej

w Gdallsku

b:v-1yby

I

mnieja z·agadnienie
takie, lak
w Katowicach,
dostępu
do
morza nie zmusiłoby nas do budl)wy
nowego portu w Gdyni.
Co do Śląska, to również bez plebiscytu i bez podziału, a więc i bez u- ,
rządzania powstań przez Ślązaków, ł
mieliśmy wejść w posiadanie tej ziemi.
Wilson zamierzał oddać całą Dalmację ,Vłochom,
oczywiście wraz z
portem Fiume, a zagłębie Saary miało
być przyłączone do Francjt.

Co dalej

nastąpiło,

wiemy dobrze.

Gdańsk st.ał się miastem rzekomo wol-

nym, w gruncie rzeczy uza;eżnionyn:t
od Li/!i Narodów. Instytu~Ja ta, ]~k
to w wielu miejsc.a.ch de Samt-Aulm~~
podkreśla, skłaclała się i s~łada
jeszcze wyłą.cznie z masono~, kt~rzy
są wykon,awoomi rozkazów fmanSJery

?W;

międzynarodowej.

Oddanie miasta pod opiekę tak b.ezceremonialnych czynników spraWIło,
że Gdańsk zyskał smutną ~ła\~ę ()..
środka, w którym się splatają ~awne
i zamaskowane nici intryg mlędzy
narodowych. O to tylko chodziło i tak
też się stało.

Ślask. niestety. również po dep~szy
z dni'a 28 maja nie wszedł bez z:adnych targów w skł,ad ziem polsJuch,
lecz st.al się terenem ponurych eksperymentów plebiscytowych, podczas
gdy Czechom, Rum~nom i Se,\ bom
poprzyznawano ~ez zad~,,-ch 1?lebls.c~
tów i ,vbrew woh ludnoscl ~?-]cenme.l
sze prowincje b. monarchll austrowęl!ierskiei.
. '
Tak trzeba to przyznać, ze bankIerom n~wojorskim i ich wi~rnym slug'om ud,al sie pogrom katolIcyzmu, p()..
grom tak wielki, jakiego nie widziała
historia.
. •
Jeszcze jednej monarchii katolIckiej, mianowicie królestwu włoskiemu,

Szwecja i Rumunia 2:2 (1:2). Spotkanie mi4trozegrane w niedzielę w Bukareszcie zakończy lo się wynikiem remisowym.
Robotniczy zespól A-klasowy w Warszawie
Skra zwyciężył ligowa Warszawiankę 2:1 (0:0).
Warszawianka wystapi!a z trzema rezerwowymi. (c)
Zmieniony skład Lodzl. Dzi~, we wt<Jrek na
stadionie ŁKS odbędzie się w ramach miatrzostw robotniczych Pola,ki, l!iPotkanie re((>rezentacH robotncize.i PolsIki z reprezentacją Lodzi ulegnie zmianie, gdyż wyznaczeni pitkarze
l1gowego ŁKS nie będa m()ll'li wystlld>ić w reprezentacji Lodzi. ŁKS bowiem dzisiaj walcZY,
w Katowicach v mistrzostwo ligi z tallllt. AKS.
ZaIlIliast więc ligowców, w dru~nie Łod?Ji wystąpia gracze czołowych klubów A~klasowych.
dzypaństwowe

Tabela
Po niedzielnym meczu ligowym w
Krakowie tabela przybrała następujry
cy wygląd:
gier pkt. bramek
1. Cracovia
11 16 29:8
2. AKS
9 15 21:11
10 14 25:9
3. Wisła
10 13 19:10
4. Warta
10 13 20:12
5. Ruch
11 12 21:26
6. Warszawianka
11 10 25:22
7. ŁKS
9 18:20
8. Garbarnia'
10
8
9:15
10
9. Pogoń
O
0:54
18
10. Dąb

Piłka ręczna

Różne
Z dnia P. W. i W. r. w Sompolnie.
poszczególnych zawodów P.
VV. i. W. F. w Sompolnie zostali: w strzelaniu zespołowym - Policyjny Klub Sportowy, w strzelaniu indywidualnym - p.
Wacław Wolski ze Straży Pożarnej,
w
biegu kolarskim na trasie 25 km - Kazimierz Frynkowski (czas 49 minut); 100 m
- Stanisław I{rólikowski (czas 12,4 sek.); '
400 m - Edmund Leśniewicz - harcerz;
800 m - Hemyk Ziółkowski; skok wdal Stefan Kokociński (5,27 m); wzwyż - Bolesław Kosiorek (-,45 m).
Zwycięzcami

Grupa sokolic i sokołów po zawodach w 1?icllach. W środku druh Lindner, naczelnik dzielnicy (1) i druh Eug. Zarzec kI, radny narodowy z okręgu częotochow
skiego (2).

Tenisiści

polscy lWY Ciężyli

L w ó w. - W poniedziałek zakończ
rozgrywane w ramach spotkań
europejski.
Odbyły się dwie gry pojedyńcze.
mann - Ferenczy była dalszym ciągiem
rozegrania pozostał tylko jeden set, k.tó
W ogólnym więc stosunku wygrał Wltt
W ostatniej grze dnia, naj ciekaw
i czołowy tenisista węgiersld Szigeti. Sp
cjonujący przebieg. Po niezwykle zaciętej
po dwugodzinnej walce 6:4, 4:6, 9:7, 8:6.
Polska z Węgrami w stosunku 4:2.
Węgry,

druż~'na Ł.

nie z reprezentacją robotniczą ~ols~1.
Program tego spotkania przewidUJe bIegi 100, 400, 1500 i 5000 m, sztafetę 4 x 100,
rzut oszczepem i skok w zwyż. :r~. 1<. ~.
staje w najsilniejszym składzie z Radwanskim, Bobińskim i Kurpesą na czele.
Mistrzostwa drużynowe (pÓłfinały) w
lekkiej atletyce zostały nieo·czek.iwanie
przełożone na 11 ltpca.
W najbliższych
dniach odbędzie się rozlosowanie spotkaJ').,
które rozegrane zostaną w formie trójmeczów.
Zawodnik I. X. P. Kucharsld w ostat·
nich zawodach uległ dość poważnej kontuzji nogi i będzie mu~iał dłu~.szy ~zas
pauzować. Takiej samej kontuzjl nogI uległ zawodmk Ł. K S-u Wojnarowski.

W ponie<lzialek zakończone zostały tegolI"oczne lekkoa tlelyczne mistrzostwa robotnicze
Polski. Uzys'kano d wa nowe robotnicze rekordy Pol&ki w biegu na 500 f i i w rzucie dyskiem pań. W obu wypadkach triumfatorka
by,!a beZlkoD/kurencyjna '\Venclówna.
Wyniki w drugian dniu były następujące:
Panie - 2{)0 m: Wenclówna (W) 29.50, 500
m: \Venclówna 1:32.6 (rob. rel{. Polski).
DYSlk: Wenclówna 30.7(1 (rob. rek. Polski).
P a n o w i e - 400 m: Skalny (L) 57,30.
Dysk: Aluchna (Skra) WJ.43, 5 ()(){) m: Lisowski
(Skra) 17.08. Tyczka: Kacamarczyk (Skra)
2.76. Sztafeta olimpij s-ka : Skra 3:52.(1.
W og61nej pu.nktacji korrkurencyj mę5lkich
j kobiecych pierwsze miejsce zajęla, zdobyw!ljac puchar prwchodni Skra zWarsza WY.

Motocyklizm
ciężył

4:2

zostało spotkanie tenisowe Polska międzypaństwowych o puchar środkowo-

one

Pierwsza a mianowicie spotkanie Wittprzerwanego spotkania niedzielnego. Do
rego wygrał \Vittman w stosunku 6:3.
man 3:6, 4:6, 6:4, 7:5, 6:3.
szej całego spotkania zagrali Tarlowski
otkanie to miało bardzo ciekawy i emowalce wygrał mistrz Polski, Tarło~ski,
W ogólnej więc punktacji zwyciężyła

godzinę).

K. S-u na stadiome przy Al. Unii spotka-

w

Węgrów

WinkIel' na D. K. W. w rekordowym czasie 2 g. 21 :40.1 (przeciętna 126.6 km na

Lekka atletyka
We wtorek 29 bm. rozegra

Następstwa

środy.

Wyjazd hazenistek ł6dzkich do Jugosławii nie dojdzie do skutku, ze względU,
na brak odpowiednich terminów.
25 łodzianek Jedzie na kurs P. Z. P. R.
organizuje w Kutach
w
:Małopolsce
wschodniej nad Czeremoszem 3-tygodniowy kurs przewocl.niczek hazeny oraz 6-tygodniowy kurs dla zawodniezek, zaawansowanych w siatkówce, koszykówce i hazenie. Na kursy te zl'łosilo się ogółem 36
zawodniczek z Łodzi z kl11bów następują
cych: L K. P., H. 1<. S., Wimy i Zjednoczonych, 7 zawodmezek z Krakowa, i tylko ,\
zawodniczki ze Lwowa. Kursy te rozpoczynają się w dniu 4 lipca. a prowadzić je
będzie p. Kordowska i p. Kościeiski z Ło
dzi.

23 maja 1919 rol(u
Powinniśmy dobrze zapamiętać tę
dJlte. W dniu tym załamały się wysił
ki dynlomacji polskiej w Paryżu, która, j':lk wspomnieliśmy wyżej, miała
poparcie prezydenta S-tanów Zjednoczonych.
I~narv Paderewski, osobj~tv nnyjaciel Wilsona, dokładał wszelkich
st,arań, byle uprościć sprawę naszó3g'O
dostęp':l do morza. l\f~ał zape\\"niOl;e
pop,arcle Clemenceau 1 to poparc!e
nie byle jakie. Stary tygrys z fUria
jakob'y ,~ystępował w obronie żą.dań
polf'kich.
Wsz"stko zdawało "ię być na drt.)dze jak najlgpszej. Wilson ,ustalił
szczegól~r, w sferach dyplomatow panowało pr'lekonanie, że wober. przychvlnego stanowi<;ka prezydenta St,anó~v Zjednoczonych
Poiska otrzyma
ujście Wisły z Gda11skiem. szlak )Vybrzeża morskiego oraz Śląsk, ]al~~
ziemię, 7.amieszkalą przez luunosc
polską. Haptem nastąpiła katastrofa.
Dwudziestego ósmego maja nadszedł telegram (Saint-Aulaire nazyw.a
go "un fameux telegr,~mme), .pOdplsan" pn:ez Jaroba SclllUa, ktory 130działał na \ViJsona piorunująco. Bezwełny pre7rdent wielkiej. republiki
zmienił natychmia.st zdame, od,.:oł?-l
wszystko na co się przed tym zgodZIł,
i podykt;wał nowe w8;runki, które
uderzały przede wszystkIm w ~o~skę,
następnie
we Włochy, a CzęSClOWO
i we Francji.

pa,ra ()broftc6w t() Burger i Albu. PierWSZY,
gra,! 22, 8 drugi 33 razy w reprezentacji. Jatko
rezerwowi przyjeżdżaja Spera i Buibae. W pomocy grac beda Vintela, luchasz i Rafiusky,
wszyscy trzej stali reprezentanci p aftstW{)w1. W.
ataku wystllpia: Doba.] (32 razy w repr.) , Ritra tki (grał 6 razy), Covaci (gra! 30 razy), Mo.!deveanu (debiutant) oraz Ge()rgeacu, :reprezentował już killkanaBcie razy
RUJIIlunię.
Przedsprzedaż bilet6w na pOwyższe zawody odlbywa~
się będzie z przy czym technicznych dopiero od

wielkiej nagrodzie Bolanelii zwyw kategorii motocykH 250 ccm

Pierwszy wyścig ślizgowców motorowych odsię na Wiśle na trsRie Warszawa Toruń
długości 240 km. Pierwszy przybyt na ślizgow
cu wyścigowym inż. KO!'Jd ..iejski (Wodny Klub

by!

Mot. Warszawa) 4 godz. 59 m., 2) Adelt 5 g. 08
(AZS W) na łodzi turystycznej, 3) inż. Rothert
(WRM W.) 5 g. 00, 4) GaJencki (AZS W.) 6 g.
50, 5) Danielewicz (AZS IN.) 6 g. 51. Dwie 0statnie lorlzie wyposażon!l nyly w motorki wykonane i,v warsztatach Politechniki \Varszawskiej przez student6w.
Zawodnicy. biorący udZiał w wyścigu, mieli
na trasie do pokonania wielkie truuności z powodu wysokiej fali.
Jeden z zawodnik6w p. Kohldziejski zmuszony był nawet zatrzymać ł6rl~ na trasie celem
opr6żnienia jej zwody. (P AT).

Piłka nożna
Belgia rezygnuje z meczu

Wioślarstwo

piłkarskiego

z

Polską? Belgijski związek piłki . nożnej
rozpatrywał na swym ostatnim posif!dzeniu kalendarz międzypaństwowych me-

czów w sezonie 1937-38. Jak wiadomo w
tym czasie ma się odbyć rewanżowy mecz
Belgia - Polska w Warszawie zaś spotkanje rozegrane przez naszą reprezentację
w lutym 1936 r. w Brukseli. Zarząd belgijskiego związku. piłkars.kiego ma duże
trudności z rozegraniem tego spotkania
ze względu na to. iż posiada on już zari.ontraktowane dwa .necze wyjazdowe do
Szwajcarii i Włoch. Ponieważ kluby pił
karskie nie zgadzają się na zbyt częste
wyjazdy reprezentacji paI1stwowej, co jest
zresztą w Belgii określone regulaminem.
dlatego też wysunięty został projel<t zrf!zygno\Yania z meczu z Polską i zaplacenia z tego powodu odszl\Odowania. które
wynosi kilkanaście tysięcy zlotych. Opfinitywna decyzja w tej sprawie jeszcze nie
zapadła.

Przed spotkanIem Rumunia - Polska w Lodzi. 'V niedzielę be2lpośrednio PO rozegranym
s'pobkaniu w Bukareszcie ze Szwecja. rumutiski
związek piłkarski narle-s!a! bliższe dane o drużynie, która w nadchodzl\cą nie,lzielę ujrzymy
w Łodzi. RUllllun6w więc do Łoclzi przyjeżdża
17, w tym dw6ch bramkarzy. czterech obroń
c6w, pięciu p()mocnik6w i sześciu napastni,k6w.
TlLk liczna ekipa rumuńska s'powodowana została falktem" ilŻ PO zawodach z Polską, Rumuni
wyjeżdżają do Rygi, gdzie 6pot>kają się z reprezentacja Lotwy. Imienny sk!ad nieuziel nyC"h
go<1ici przedstawia się następuj~co: bramkarz
David, lat 22, gra! 4 razy w re,p rezentacji; rezerwa Pavlovici, grał :I razy w rl'lRr. Znana

PoznańSki Komitet Towarzystw Wioślarskich urządza w niedzielę 11 lipca
międzyklubowe regaty na jeziorze -Nitobelskim pod Stę3zewem. Udział biorą

WSHstkie kluby pozna1lsli:ie oraz wiele
zamiejsC'owych z \Varszawy, Wilna, Torunia. Bydgoszczy. I(a!i"za itd. W Pl"i)gramie 18 biegów na wszelkich typach
łodzi. Komitet pr _ widuje zorganizowanie
pociqgu popularnego, by tanim kosztem
dać możność zwolennikom SP01"tó,,,' wodnych uczestniczenia w regatach.

Tenis
'O puchar ministra spraw woł .. kowych.
pierwszych dniach lipca rozpocznie
się w Gdyni turniej trniBo\\y o mistrzostwo korpusu podoficerskiego na rok 1937
o puchar przechodni pana minio;tra <;praw
wojsl\Owych gen. Tadeusza Kasprzyck:ego.
Będą to trzecie z kolei ogólnokraiowe
za wody tenisowe organizowane przez organ korpul'u podoficerSkiego.
Pierwszy turl1iej tenisowy dla podoficerów z całej Polski odbył się w roku 1985
na kortach "Legii", drugi w rolw n3r'fęp
nym na terenie ZWYCięzców turnieju pidrwszego we Lwowie.
Obecny turniej postanowiono urz:ldz i ć
nad morzem w Gdyni. Wprowadzona
została
również
konkurencja palI, żon
i córek podoficeróJl'l.
\V
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:Echa zatargu

Z

wł.) W piątek przed
południem zdawało się, że w stanie
zdrowia ks. biskupa Sapiehy następuje
poprawa. Pod wieczór jednakże sytuacja się pogorszyła z powodu przerzucenia się procesu chorobowego na drugie płuco. Ks. Metropolita zapadł obecnie na otJustronne zapalenie opłucnej.
W sobotę i niedzielę w tym stanie
nie zaszła żadna zmiana. Lekarze
uważają go w dalszym ciągu za bardzo
poważny,

Ł

Po wiecu wŁodzi

ó d ź. (Tel. wł.). W zwię.zku z
burzliwym wiecem w Łodzi przeciwko
J. E. ks. metropolicie Sapieże sąd
starościński w trybie przyśpieszonym
skazał Helenę Wartał ową, Zofię Kwiatkowską, Ostrowską. Władysława Milewskiego, Marię W itcz.a.k , Edwarda
Słodowicza,

Stanisława Brzękowskie

go i Szkopa bezwzględnego

Dalsze

na karę po 1
aresztu.

miesiącu

oświadczenia

War s z a w a. (Tel. wł.) W związku
ze znanym oświadczeniem ks. metropolity Sapiehy w sprawie przeniesienia
trumny marsz. Piłsudskiego prasa "sanacyjna" zamieszcza utrzymaną w 0strej formie odpowiedź wydziału wykonawczego
Naczelnego
Komitetu
U czczenia Pamięci Marszałka Piłsud
skiego. Odpowiedź ta dzieli się na
punkty, które zaczynają się o.d słów:
"nie jest prawdą.....
Pomijając formę odpowiedzi, sprowadza się ona do oświadczenia, że korespondencja ks. metropolity Sapiehy
z wydżiałem wykonawczym składała
się z dwóch listów, że wydział wykoI'iawczy nie zatwierdził dokonanego
przez p. Szyszko-Bohusza wykończenia
krypty, że nie zapadła żadna uchwała,
iż miejsce spoczynku marsz. Piłsud
skiego jest już gotowe, że zwłoki w
krypcie św. Leonarda nie były narażone na niebezpieczeństwo i wreszcie,
ŻP. trumna marsz. Piłsudskiego została
przeniesiona bez udziału delegata wydziału wykonawc.zego.

Polemika a oświadczenie
ks. metropolity Sapiehy

Streszczając odpowiedź Komitetu
Uczczenia Pamięci marsz. Piłsudskie
go na oświadczenia ks. metropolity
Sapiehy stwierdziliśmy, że odpowiedź
ujęta jest we formę obraźliwą dla dostojnika kościelnego. Krakowski "Głos
Narodu" zaznacza, że z tej przyczyny
oraz z powodu stanu zdrowia ks. metropolity nie należy się spodziewać jego repliki. Ze swej strony "Głos Narodu" powiada, co następuje:
,,1) Autorowie komunikatu twierdzą, że korespondencja ks. metropolity z Komitetem nie była ;,szeroką", bo
ograniczyła się do dwóch listów ...
"Szeroka" korespondencja jednak ozna,cza nie tylko obfitość wymienionych listów ale przede wszystkim
szczegółÓW w nich zawartych.
Ten
właśnie drugi moment podniósł ks.
metropolita w swym liście akcentując
liczne podane W' korespondencji motywy swej decyzji.
,,2) Komitet polemi;;;u.ie z rzekomym
zdaniem listu, jakoby ,,11 marca zapadła uchwała" Komitetu, iż krypta pod
Wieżą Srebrnych Dzwonów jest got.owa. Zdania tego jednak w liście ks.
metropolity nie ma. Jest zaś tylko
stwierdzenie faktu, iż p. wojewoda
krakowski w piśmie z 1 marca za wiadomił Komitet, że krypta pod Wieżą
Srebrnych Dzwonów jest gotowa, a
Komitet na posiedzeniu 6 kwietnia odrzucił wprawdzie wniosek o przeniesienie zwłok, ale nie zakwestionował
faktu, iż krypta jest gotowa na ich
przyjęcie.

,,3) Komitet przeczy twierdzeniu ks.
metropolity, iż zwłokom ' marsz. Pił
sudskiego w krypcie św. Leonarda grozi niebezpieczel'lstwo. Temu jednak
zaprzeczeniu przeciwstawiamy wręcz
przeciwne spostrzeżenia tych, którzy
byli obecni przy kilkakrotnych oglę
dzinach zwłok marsz. Piłsudskiego.
,,4) Wreszcie Komitet twierdzi, że
mjr Kaliciński, który był obecny przy
przenoszeniu zwłok marsz. Piłsudskie
go, nie reprezentował Komitetu Uczczenia marsz. Piłsudskiego, lecz przybył
z inicjatywy komisji lekarskiej, czuw~ją.cej nad ciałem marsz. Piłsud
skiego". - Wydaje się nam jednak, że
nie to jest ważne, w jakim charakterze występował mjr Kaliciński, .któ~y
jest jak się sam nazwał w wywladZIe
P. A. T. - "konserwa~m .ci&la Józefa Piłsudskiego .....· :
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Stan zdrowia ks. biskupa
Sapiehy nadal poważny
Kr a k ów. (Tel.

-

..

Sfrolf~

,-

po Polsce

"Skamieniałe

Stara to przywara polśka: chwalenie cudzego, a niechęć do rzeczy wła
snych. Tej to wątpliwej cnocie narodowej mamy do zawdzięczenia, że jedno z najwspanialszych środowisk turystycznych w całej Polsce wydane
jest na łup klienteli żydowskiej, a polskiemu społeczeństwu mało jest znane. Chodzi o okolice małego (2.000-go)
miasteczka Ciężkowice, leżącego w dolinie Białej Dunajcowej na szlaku
Tarnów-Nowy Sącz, 34 km na połu
dnie od tego pierwszego. Ilekroć jakiś
znawca czy laik turysta dał się pr~ko
nać do wycieczki do Ciężkowic, wraca
oczarowany i pocią.ga innych. Powstała nawet pewna literatura o wartościach
krajoznawczych Ciężkowic,
zawsze pełna zachwytu.
Ciężkowice stanowią centrum i koron~ całego szeregu
piękności
turystycznych w pasie Beskidów między
Tarnowem, Nowym Sączem i Gorlicami. Samo miasteczko całkiem nie
jest ciekawe. Jest stare (edykt lokacyjny pochodzi z XIV w., przedtem
zaś bYł tu zamek i osada), więc ma
pewnę. ilość ciekawostek i nieco dziejowej sławy. Zapewne powodem do
sławy jest m. in. stary przywilej Zygu'unta Augusta dla miasta "de non
conservatione Iudaeorum" (o niezatrzymywaniu Żydów). Ale dziś? Brudny, pełen chałatów, rynek urąga dumnej przeszłości. Nie ratuje go kościół
o wielkiej przeszłości, ni drewniany
ratusz. Może trochę uroku dodają mu

miasto"

stare, stylowe "podcienia' przy drewnianych ruderach.
Ale zaraz za miasteczkiem na poludnie znajduje się słynne "skamieniałe miasto". Jest to pyszna i bogata galeria skał i skałek o fantastycznych i różnorodnych kszłałtach kościołów baszt wież lUdZ-1
g maChów
.
'.
'
'.'
kICh postacl, krzeseł, karoc ltp., galeria, rozłożona na dużej przestrzeni, na
wzgórzach i w dolinkach, oz·d obiona
liściastymi zagajnikami.
Owe skałki
ciężkowickie, choć bardzo podobne do
bliźniacr,ych "Prządek" kolo Krosna i
. l'
h k ł k
ł
l k' h
do WIe u mnyc s a e ma <,>po s lC,
tworzą. osobną gruP\l geologIczną., określoną jako "piaskowiec cięż'kowieki". Dzięki swemu materiałowi skał
kj nabrały takich różnorakich i wspaniałYCh kształtów.
Ale tak glosi nauka. Lud pojmuje to inaczej. Ciężko
wickie skałki - to "skamieniałe miasto". Stare to dzieje. Kiedyś tam za
wiarołomstwo Bóg
skazał
tu ludzi
wraz z ich dziełami. Ciężkowice są
ojczyzną legend. Tysiące podań, baśń
i przesądów przywiązał lud do każdej
prawie skały czy pieczary. Aby zaś złe
nie miało nad "skamieniałym miastem", mocy, na najwyższej skale ustawiono krzyż.
A miasto ludzi żywych czeka lepszych czasów, jakich, jak te, gdy obowiązywał przywilej "de non conservatione Iudaeorum". Złote królewskie
cl.asy polskiego mieszczaństwa!
JAN BIELATOWICZ.
no do drzew, zaś milicjanci rządowi
rzucali w nich nożami, raniąc wielu.
Niespodziewane uderzenie
plutonu

Wzorem dzikich Indian
R z y m. (P AT). Agencja Stefani
donosi: Jeden z legionistów włoskich,
ranny w bitwie pod Guadalajara, nazwiskiem Canta, znaj duj ący się obecnie w szpitalu w Caserte pod Neapolem, opowiedział, że jeńcy włoscy, którzy po zaciekłej walce dostali się do
niewoli, b)'1i torturowani przez wojska
rządowe.
Wyrywano im paznokcie,
bito do krwi, zaś jemu samemu wypalono na czole żelazem emblemat sierpa
i młota. Następnie jeńców przywię.za-

włoskiego wyzwoliło jeńców.

P a ryż. (PAT). Havas donosi z
Walencji, że o godz. 2.45 okręt powstań
czy, przypuszczalnię krę.żownik "Canarias", dał około 15 strzałów na port
Sagunt, położony w odległości' 25 km
na północ od Walencji. Jak się wydaje, ostrzeliwanie nie pociągnęło za sobą ofiar ludzkich. Baterie nadbrzeżne
odpowiedzi.ał ogniem, zaś okręt odpłynął w kierunku Wysp Balearskich.

lak elementy przeciwkatolickie

wyzy~

skują konflikt rządu z ks. metropolitą

Sapiehą dla uprawiania agitacji niepohamowanej, tego dowodem, że na murach
kościołów poznańskich nalepiono w niedzielę, a więc w .toku Międzynarodowego
Kongresu. ku CZCI Chr~st,!sa Kró~~,. ode~
zwy I?ówlące o !,podwóJneJ zbrodm l wy~
suwające żądanIa:

1. Pozbawienia biskupa Sapiehy od..
zn~'czeń honorowych, odebrania temu panu obywatelstwa i wydalenia z granie
Pańsiwa.
.
,,2. <?ddll:ma Wa~elu pod bezpośredni
nadzór I opIekę Panstwa.
,,3. Podporządkowania kleru Polskiej
Racji Stanu - Precz z butą czarnej mię
dzynarodówki!"
Podpisany figuruje: Legion Młodyen
w Poznaniu.
Nikogo to co prawda nie zadziwi; doś~,
że przy tej okazji ujawniły się znowu,
i to w sposób jasl{rawy, właściwe w stosunku do święta katolickiego tendencje
odnośnych organizacyj.

*

Donosiliśmy, te telegram zarządu okrę
gowego Stronnictwa Narodowego w Łodzi
z podpisem adw. Kowalskiego do ks. metrc·polity
Sapiehy
został
pierwotnie
wstrzymany przez urząd pocztowy w Krakowie. Powołano się przy tym na artykuł
14 ordynacji telegraficznej, który ma
brzmienie następujące:

"Nie mogą być przyjmowane od na...
dawców i przesyłane oraz doręczane adresatom telegramy, których treść sprzeciwia
się prawu i porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu państwa, jak również zasadom moralności i obyczajności. W sprawach odmowy i przyjęcia od nadawcy teicgramu z powodu niedopuszczalnej treści
decyduje naczelnik urzędu nadawczego.
Gdyby jednak wskutek niedopatrzenia treści telegram został przyjęty, może on być
,vstrzymany przez urząd przetelegrafujący
lub przez urząd doręczający."
Następnie, jak ju:t donieśliŚmY, urząd
pocztowy w Łodzi zakomunikował adw.
Kowalskiemu, że depesza została adresatowi jednak dostarczona.

Czytajcie i abonujcie
nJlusłrację Polską"

I

PO POWROCIE Z HISZPANII

Splądrowane kościoły
Napisał

J. Giertych, specjalny wys'annil(

"Orędownilla"

PRZEDRUK BEZ PODANIA :tRODLA I AUTORA WZBl-tON10NY
Kościół Asuncion ten sam, na
którego wieży znajduje się posterunek
Obserwacji przeciwlotniczej - stoi w
pobliżu
rynku. Na placyku przed
wejściem widnieje w bruku duża wyrwa, wybita przez bombę, rzuconą
przez "cz~rwony" samolot.
Kościół
jest wewnątrz
całkiem
splądrowany i pusty, - osmolone mury wskazują, że bYł w nim pożar. Podobno "czerwoni" porąbali w nim
wszystko, co stanowiło materiał palny, - ołtarze, obrazy, ławki, chorągwie itd., - ułożyli wewnątrz kościoła w ogromny stos i podpalili.
Piękne organy są doszczętnie' zniszczone, zabytkowy stary poliptyk w
głównym ołtarzu tak samo. W lewej
nawie widzę już zdaleka w ołtarzu
v. ielki krucyfiks o figurze Chrystusa
\vielkości naturalnej.
_ Był to krucyfiks, słynący cudami. Nie wiem, co pan o ·tym pomyśli,
ale zaszło tu coś, czego ludność Bujalance inaczej, niż cudem wytłumaczyć
sobie nie umie.
Ściana poza krucyfiksem upstrzona
jest śladami kul karabinowych. Jest
tvch śladów może ze sto - niektóre
ortległe są. od krucyfiksu ~oże o milimetr. Ale sama figura jest kulamj

nietknięta

.
- "Czerwonl'" zabawl'ali' się tu w
strzelanie do celu. Strzelali z odległo~ci paru kroków z poza barierki. A
krucyfiks jest duży i w żaden sposób
trafić nie mogli.
Jestem katolikiem i możliwość cudu nie wydaje mi się czymś, coby z góry i bez zastrzeżell. należało odrzucić.
W każdym razie owe ślady kul widziałem na własne oczy.
Czytałem poza tym w Hiszpanii o
innym podobnym wypadku, gdy "c zerwony milicjant strzelił cztery razy do
krucyfiksu - i każda kula utkwiła w
jednej z ran Chrystusa.
Przypomina mi to wypadek, który

Iw

roku 1928 opowiadał mi pewien
podoficer polskiej marynarki woj ennej, którego dobrze znałem i który był
zazwyczaj prawdomówny. Był on w
czasie polskiej wojny ułanem (uciekł
z czarnomorskiej floty brytyjskiej,
wstąpił do ułanów w dywizji Żeligowskiego i wraz z nią przybył do Polski).
Na wiosnę w 1920 roku w czasie ofensywy kijowskiej wypadł mu na Ukrainie wr~z z kilkunastu innymi ułana
mi nocleg na katolickim cmentarzu.
Jeden z ułanów, skończony apasz,
ścię.gnął tam jakieś dziewki, urządził
sobie z nimi zabawę i bluźnił w związku z tym, że zabawa ta odbywa się
wśród krzyżów.
W pewnej chwili w
oddali ukazała się na ziemi smuga,
jakby przesuwające się stworzenie Apasz wyjął rewolwer i cztery razy
wyst.rzelił.
Nazajutrz ułani poszli
spraw?zić,.' co t~ kule. ~~afiły .. Ok.azało Slę, ze zamIast. pOJSć ~ ~leml\l,
poszły wysoko. ku gorze trafIając w
cztery r~ny duzego, blaszanego ChI!stm;B;, WIszącego na bardzo wysoklm
krzy~u. Ow mar~n~rz, ~tóry mi ~o opowlada.ł, .bYł. sWJadklem . zarowno
strzelama, Jak l rano szukam a kul.
. Zwyk!i śmiertel~icy nie ~idu}ą cudow. Ale czy to Jest dowod, ze cudów nie ma? Iluż ludzi nie wid dało
nigdy w życiu ani katastrofy kolejowaj, anI napadu zbójeckiego, ani bihvy. iluż marynarzy nie przeżyło rozbicia okrętu! Ale czy to dowód, że
podobnych l'leczy na świecie nie bywa? _ Niezwykłe fakty dzieję. się na
tle niezwykłvch wydarzeń, a nie w letniej szarzyźnie bezbarwnego życia.
Następnie

odwiedziliśmy

kościół

San Francisco. Przypomniał mi raczej ruiny zamku w Rabsztynie, aniżeli świątynię, w której jeszcze w zes-.:łym roku odprawiała się msza. Kościół nie ma ani sklepienia,
ani posadzki - cztery jego ściany sterczą
nad. głębokę. wyrwą, w której piętrzy
się porastający już chwastami gruz.

- "Czerwoni" kościół gruntownie
spalili. Trzeba im jednak przyznać,
że usunęli z niego i gdzieś wywieźli
ważniejsze. znajdująre się w nim dzieła sztuki. pói.niej kościół został trafiony przez pot~żną bombę lotniczą"
która dzieło zniszczenia dokończyła.
- Czy dużo było w Bujalance nalotów lotniczych?
- Jak dotąd dwadzieścia dwa.
Na zakończonie obejrzałem jeszcze
w Bujalance ulicę Calle Tres Castillos,
niemal w ca.łości zburzoną. przez bomby lotnicze. Na szczęście ulica ta była całkowicie
pozbawiona ludności.
Oprócz niej podobno zupełnie zniszczone są też ulice Calle Tobozo oraz
Calle El Tinto, a mniejsze zniszczenia
sę. i na innych ulicach.
- Pan mówi, że w Bujalance pozostało tylko 200 mieszkańców.
Ale wi~
dzę na ulicach o wiele więcej ludności!

.- To są nowi przybysze. Rząd narodowy przysłał ich, aby wykonać r0boty, związane z uprawą. i przerobieniem oliwek. Oliwki - to jedno z na~
szych bogactw narodOWYCh. Nie moż
na pozwolić, aby ich uprawa leżała.
odłogiem.

Nie zdę.żyłem się już dowiedzieć,
na jakiej zasadzie ta rządowa pomoe
w postaci robotników została dostarczona. Czy rząd wziął pola w sekwestr? Czy komuś w imieniu i na
rachunek nieobecnych właścicieli wydzierżawił?
\V każdym

razie stwierdzam, że
tak samo, jak pod Madrytem (z wyję.t
kiem najwęższego przyfrontowego pasa), tak i pod Bujalance nie tylko gaje oliwne są w pOl'ządnym stanie, ale
i wszystkie pola są uprawione. Dopiero w pobliżu Percuna zaczynają się
pola nieobrobione ale nawet koło
Percuna, tuż przy linii bojowej widziałem miejscami ludzi pracujących
w~ . _

".
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'dla bra.ci a.rtystów, którzy z pOWOłania
- choć często bezwiednie - Boga szukają., w dziele stworzenia Boga chwalą.
i własną twórczością., jak IDl6wi Maritai n - J,Boga małpują".
Artyści, poeci, pisarze t'ł.ll orzą i na,
;'
:
. ': . : . \ . . '
dają styL
Ich śladem idą. kadry tak
zwanych
elit.
Albowiem mocne jest
stwa, w ziemię wsią.ka ów sanguis stał się trudny, nieraz bardzo trudny
słowo zwłaszcza słowo artystyi
dlatego
garną.
się
doń
ci,
którzy
w
marlyrum. który zawsze o swoim czasie daje obfity plon. I tak jest wsz~ życiu trudnym widzą. zadatek boh,ater- w dobrem i w złem. Jak kiedlYś wielki,
talent Renana - bwrdziej niż
clzie, Katolicyzm "na całego" jest dziś stwa, Na glebę ludzkich sumie!'l, prze- literacki
jego
naukowe
argumenty -"- oderwał
oraną. cierpieniem, dobre ziarno pada
przeważnie rzeczą. nic łatwą.; i dlatego
z wielką. nadzieją. plonu. I cala rzecz wielu od Chrystusa, w dzisie,rszej dobie
właśnie katolicyzm jest dziś dobrą. pojego wnuk Psichari słowem i życiem
w tym, by miał je kto nieść.
,
kusą. dla ludzi mocnych, dla ludzi "caI znów narzuca się nam konklUZJa. niejednego z Chrystusem po,i<ednał. Od.
łych " . Od'''Tóciły się karty. Był czas,
gdy katolicyzm mógł być bezkarnie Obecne warunki szczególnie sprzyjają. rodzenie katolicyzmu w świecie literaeksploatowany przez różnyeh "dobrze powrotowi naikrnąbrniejszych synów tury i sztuki jest zaczynem generalnej
myśląc~' ch " ,
którzy na duchowym marnotrawnych, którzy w swym łak odnowy. Albowiem pisarze i artyści
są. zazwyczaj awangardą. ruchów. Oni
rentierstwie robili interes. Wówczas nieniu przygód i sensacji jedli z. ni~
jednostki mocne i chciwe prawdy od- jednej, plugawej misy, nal?atrzyh SIę to sprawnymi antennami wyczuwają,
wracał,v się nieraz ze wstrętem od Kowielu sprawom smutnym l brudnYI?-' skąd wieje wiatr, kędy tchnie Duch.
przemarnowali schedę i oto wracają. Dziś katOlicyzm wstępuje w erę bohaścioła nieznanego są.dzili katolicyzm wedle jego niego'clnych wyznaw- wielce skruszeni do ojcowego domu. terską.. Nie dziw, że zjednywa sobie
ców - prawde wedle jej sprofanowa- l\Jam na myśli wszystkich rybałtów, trubadurów wśród "wielkich panów
nej kan' I,atun', Dziś już nie sposób goliardów, żonglerów i wagantów, słowa". Tak to w każdej dziedzinie
życia krew męczenników jest
(Jub coraz trudniej) ciągnąć z katoli- cały niesforny świat artystów, który ludzkiego
siejbę..
oto
hurmą'
do
Boga
powraca.
Albocvzmu doczesny z,,~k. Prześladowania
Z magny dziejów pOwoli wyłoni się
ciche i jawne lll·zesiewaj<.t jak w prze- wiem naród ten, z przyrOdzenia draż
taku plew~' , Pozycje chwiejne, kom- liwy i niełatwy ("genus irascibi~e va- kształt - kształt jutra. My wiemy, że
promi:::owe staj<.t sic trudne, coraz tum") ma w sobie wielk<.t paSję he- bramy piekielne nie przemogą. Chrytrudniej~ze. l\[oże mniej to dostrzegaroizmu, wielką potrzebę pi~kna, które stusowego I{rólestwa. Ale i to wiemy,
my w Polsce. gdzie niestety wciąż Je- zazw~'czaj z prawda. w parze chadza, żeśmy wszyscy w tym budowaniu nieszcze nazhyt czesto zamiast służyć o ile jakowaś przewrotna teoria o sztu- odzownymi robotnikami. Dezercja w
Bogu, posluguje sic Bogiem. Ale na ce dla szt\.tki nie szuka dlań sztucz- tej oto chwili jest czymś o wiele cięż
Zachodzie to OCZ\'szczenie atmosfery nego wyzwolenia, Trudny katolic~zm szym, niż w latach tłustych, w okre~
wyczuwa się od razu. Tam katolicyzm był, jest i bodzie zaw~ze potrzasklem sach duchowego dostatku. Świat jest
zagłodzony do cna zamiast chleba.
jakżeż często daję. mu trociny. Świat
Bohaterska śmierć liaplana
jest świadomy swego głodu, tylko szuka źle. I dlatego na tych, którzy mają
ChI eh, spada straszliwa odpowiedzialność za głodnych braci. Odpowiedzialność tym większa, im
większy na
Nic można i u nas nie wspomnieć tom i clzie,sięciu zakonnicom, bezrad- sprawy człowiecze mają. wpływ, sło
z czcią. i uznaniem o bohaterskiej nym z przerażenia. Gdy już całą. ,,~a wem i czynem. Mówi się wiele o kryśmierci
rzymsko-katolickiego probo- łogQ" siero-ciIlca wyrato~vał z naraze- zysie elit. Wiemy z praktyki, że dobra
szcza z Szel Ellclre, Ś, P. ks. dra Józefa niem życia, spostr~egł, ze fale, unoszą nowina przenika dziś do nich łatwiej,
HOl'v::ltha. Podczas katastrofalnej po- kOłysl<ę z zapommanym malel1stwem. niż kiedykolwiek. I cała rzecz w tym,
wodzi,' spowodowanej
ober\"aniem Rzucił sir: bez namy s łu w wezbrane żeby katolicka inteligencja uświado
chmury, leżący '''' ~ą.;;iedzL\\'ie Szen wo dy, ale nie_tety porwały go fale i u- mna sobie potrzeby chwili i własne
Enclre sierociniec znala z ł się w ciągu tonął. Dopiero na drugi dziell zdołano obowiązki. 2eby umiała korzystać ze
kilku minut wśród fal gwałtownie ocls z ukać zwłoki bohaterskiego kapła sprzyjaję.cej koniunktury, 2eby zrozu,
wezbranYCh poloków.
na Wi e ś ć o zgonie kapłana-bohatera miała swoją kulturalnę. odpowiedzialDzielny proboszcz pośpieszył natych- ro~esz ła się po całych WpQ"l'zech, bu- ność.
miast na pomoc osiemdziesi~ciu siero- dząc powszechny podZiW i ża1.
Albowiem od tego, kto zawładnie
domenami
kultury,
zależy
jutro

owrót synów marnotrawnych
,

,

•

YJE:\fY w epoce generalnej
rewizJI spraw czlowie~zy~h i
wartości. \V epoce wlelklego
burzenia sic i musowania, w
której nic sposób rozeznać jeszczo ' przyszłej klarowności
kształtów.
Albo" 'iem to, co jest,
nazwać
by
możn.a
raczej
bezJ<::,ztnltem niż clojrzalą, gotową formą. ale bezksztaltel11 świadomym
siebie i d::J,żącrm z wielk<.t mordl;'ll'l). do
wyłamania sic w kształt: i to jest istotn'a różnica mi~(lzv Dziś i \Vczoraj,
których nocą. bezz\"glęc1nie dzielącą
b,' la' wielka wojna (CZy też ów kryzys
c~łowjel,a , którego naj.iaskrawszą
'Paclko",ą. b~' la wla~J1ie wielka. ,,,·o.ina).
\Vcloraj je~: 7. c ze czlowiek upnał SlQ
własnym chaosem, w bczkształcie szukał ~~l1 S U wS7.cc111'7.ecz", 7.apierał si~
siebie i s \\·o.i ei roI i \"e wszcehświerie,
za 111 i ~ 1;' l1seUdonu:llw\,"cj soc7.ewicy
sprzedawał ~\\'o.ie l1ra\"o starS7.Cl'lstwa
w pośród sl",onenia, ubóstwi~~ Postęp, Pra\,"o, TI()\\,l1n ,: ł, LudzI,osc o):az
mnó~h, ' o illn~- el1 ideL ldóre w SWOlIr:
'Porzqdku "łu~:l.ne i poż~· tccznc, w roll

Z

,,,y-

boż~ 'sl cz za cz cl~' rodzić hezład.

Po tYCh Ol'giae!1 intrleJdllalnFh
'(które jak w"z ,' :--tJ,ie ol'R'ie b~' ly nadużyciem. a ,,,il;'e tu natluż\' ciem intelektu) pr7.~· szlo gorzkie obudzenie.
Prz," s7. ccl ł "T\:a tzen.i amm er". Przyszło
])zi~, klóre t~' m r ó żni sie od Wczoraj,
JZ wic,
że
jc'St nagie - że jest bez](sztaHcm, ż~ jest fermentem, że jest
chaosem. I na 'In1'\ ,,,łaśnie, że Dzisiaj
",ieo, czrgo \Yrzoraj nic" iedziało, polega zasado icz,'- l)O~tcP,
dokonany
przez ową kr\\'awc,L noc.
P s vcholol!iezn~ ' m war\1nldcm polnlty i p'opraw~' jest świaclomoM grzechu.
Ale nie wsz ell,a świadomość grzcchu
rOllzi po](utc i popra,,,I;'. Czlowiek dzisiej szy czu.ie się prz~· lIoezony. ogromem swoich - i cuc1z~' ch wm. To
brzemię rodzi w nim wewnętrzny.mus
rewizji i reform~' . A le d~' spozyc.le te
nie za,,"sze eksploatują. po,,"olane ręce.
Sama bezradnoś ć, w którą. człowiek
popadł wobec ś,,,iata w sobie i poza
~obą
cz~ - nj zeó zwierz~- nę nazbyt
łah"a dla ~arnoz\\'ailczrch reformatorów, -I dlatego niektóre wielkie, \\'spó.1ezcsne rucl1'- ma", powstają. wprawdzJe
z hankJ'1.lrt,ya rÓŻnych, fałszyw~-ch
doktrYn, któr"m holdO"'ał zeszły wiek,
- żei·ują. wprawdzie na samowiedzy
popelnion~' ch win ale głoszone w
imif' inneO'o fałszu nic wiodą ku uzclr~",iel\il~, lccz na zgubI;': "tak, iż
sprawy ich sta.ią. sic jeszrze gOl's~e":
Corruptio Ol)timi pes~ima, mawHll!
nasi ojrowie: to, co nadel' dobre, !!(lv
się pop~owa, najgor~zc się staje, Zła
ek s ploatacja dol)l'~' ch skarl inąd uczuć
i cl~· sno z ,· e~ · .i mol.e ~tać ",ie) prz~'('zyną
J1irpomiernrrh klcsk. Ideo,"y bo~sze
,,,i1\ jrst hez 'Tlorównania niehezP.lec~
nieisz\', niż zmaterializowany kapltallsta: Piel'wszv ducha ",ział na arkan
(mniejsza o to, że wyznaje m~teria:
lizm icleowv bolszewizm .!.est l
musi hYĆ zlłTlrZ('czeniem własne.! doktryn") i każe mu sluż~'ć przf'ciw !'ohie
~ (inll!i zn\Y ~z e t~' lko ilością. chce
zW~ ' ci0,żać jakOŚĆ, materia. ducha.

A teraz (lohf,ldźmy z t~'ch wywodów
'dwi :- nar Z l1l'a.ię..ee się konkluzje: jedna.
optymi s t~' czną" druga pes'· n~ist~' cz!1ą.:
Po pirl'wsze: Materiał czlO\neczy Jest
dziś bez porównania lepszy, niż był .kry7.\·s we wsz~- stkicl1 swoich Tlrze.lawacI) oezdcil go mocno z l1ychy, sob].wstwa, J1U1l1 i i wi elkości itP. - cięr:
pienie rozmaite uczyniło go bardz~.l
porlatl1~'m na wszelka reformatorską.
ingcrenc.i~, Po wtóre: Owoce owego
czyszczenia" są. eksploato,,,ane w <;lużej miprze przez fałszywych p~orokow.
Przeważnie ~l~ nie ,,,yłą?z;l1.e. AI~owiem na ~ zrz!scle, dyspoz~, cJe . SkI ~sZQcego czlowleka el{splo~tu~e me t~ ko fa~s~. EI{~ploatu.le ta~ze ~ to c~ra;
ban]zleJ - Pra,,,da. .\Vlem~ w.sz~ SC1,
że na!'-i1eni~ i dyna~mzm i{atohC\Z~;l
l·o~ną. z kazd~Tm d.mem.
adn.e ~ a ) styki nie j1oz\\-alaJą. tego ocemć, ~Ibowiem .w:::półc.zesl:e zdo~ycze. katol.lcyz:
mu mIerz:}. SIę me tyle JIOŚClą., co Jako
,. dla liczb i zestawień nieuchwyt~~.ą.To pew;1e, że w Niemczech mnożą
si~ oc1st<;,p~twa; ",gród prześladowań
zaw!'-ze O'inie pewien odsetek słabych
_ ~ie każdy dorósł do łaski męcz~ń,
stwa. Ale mnożą. ~i~ również glosne
i ciche - przeważnie ciche - bohatcr-

,,0-,

Uratował

80 sierot, sam

zginął

Wrócił z kałówni nlemieckiei
Co oJJOll'icu7a l'obotllih l'ol.sk.i.. kt6J'.ego
no

·W.
([o obo~ów l~oncentracy;)n1Jch 'l.

rak ó w \'iTrócił
do swoich
stron rodzinllych Jakub' Gawor, reemigrant z Niemiec. Opowiedział on straszne przejścia w kraju Hitlera.
Pracował od 36 lat w Niemczech,
jako robotnik rzeźniCZY, a ostatnio wo
\Yrocławiu. Kiedy partia hitlerowców
doszła do władzy, mimo pl'óśb i gróźb
nie wystąpił z chrz€Ścijailskiego polskiego Związku robotniczego.
Pewnego dnia biorąc udział w zebraniu robotników Polaków aresztowany został wraz z 75-ma towarzyszami i odstawiony do wi~zienia, a następnie zesłany do obozów koncentracyjnych w Zonburg, a nastQpnie w
Pappel1burg.
Przesz'c dl tam wraz z innymi prawdziwe mQki. Na śniadanie dost.awał
niejednokrotnie spory kubek oleju rycynowego, który musial wypić. Prawie
co nocy zarządzano alarm. I{azano
l{

Niel)H:~e.ch .u.·trqcoclo ·WlęZl.e'llla

wówczas błyskawicznie wchodzić pod
łóżka i nastr.pnie na nie się kłaść i tak
l,ilkaclzi~siąt razy. Ci, którzy się opóźniali, byli bici. OczywiŚCie przy tym
wszystkim musieli zesłani ci<;,żko p:-acm';'ać.

Po dwuletnim pobycie w obozach
],;oncentracyjnych przesIano Gawora
do wiQzienia we \Vrocławiu, gdzie jako
przest~pca polityczny odcierpiał karę
jednego roku więzienia. Nie chciano
go wcześniej wypuścić, gdyż Gawor
wzbraniał się podpisać za ' wiadczenie,
iż w obozio koncentracyjnym nie był
bity.
Sprawa katowania zesłallców w
wymienionych obozach wyszła wprawdzie na jaw i siedmiu hitlerowców
skazanych zostało na kary więzienia,
niemniej jednak widać, że wszyscy
Niemcy, a bodaj że garstka tylko,
zmienili swoją. wilczą skórę na ... lisią.

świata.

Dr MARIA WINOWSKA
Na uboczu

Tuchaczewski nadal wisi ...
Jak wiadomo, na międzynarodowej
wystawie nr Paryżu Sowiety postawiły
wcale okazały pawilon, . który miał
zaimponować narodom "burżujskim"
rozmachem i tężyzną proletariatu bolszewickiego.
Ładnie.

Pawilon ozdobiono wewną.Łrz wszclkimi ekstra kombinacjami i cudownościami naszego wschodniego sę.siada.
!\fi(,'dz~T innymi porozwieszano po ścia
nach portrety i fotogl'afie znakomitych
meżów wschodu. Rozumie !';ię, p0wiesili rówl1lez marszałka Tuchaczewskiego.
Nastąpiło ofiejalnie otwal'rie i .. towarzysz" marszalek pewnie ciesz~'ł się,
że !!O pokazuj<.t w "hurżujskim" kraju.
Tymczasem. wiadomo, wystawa potrwa dohre pół roku, a człowiek nie
wie dnia ani godziny. \VBolszewii
zaś nie wie ani minuty, ni sekundy.
\Vielki "obrońca proletariatu" okazał
się podObno jego 7.drajcę..
\V mig go
państwa
poseł jugosłowiański aresztowano, oSl).dzono, a ponieważ
•
U
marszałek Tuchaczewski
- zwyczajem bolszewickim - do wsz~' stkiego
L o n d y n. (PAT). Reuter donosi
B e l g l' a d. (Tel. wł.) Jak mówią. się "przyznał" i pewnie ohjawił skruz :Moskwy, iż aresztowano tam siow
kołach
dobrze poinformowanych, chę i pokorę, więc s]<azano go na
strzeńca Trockiego, dyrektora portu w
na
miejsce
dotYChczasowego posła ju- śmierć. Uchwalono, oglos7.ono potem
LeninO'raclzie, BroJlsteina. Zarzucają
i wYl'ok raz dwa ,vyl<onano.
gosłowiallskiego w \Varszawie p. dra
mu s"abotaż oraz doprowadzenie 16
Ale przed tym p o w i e s z o n o
Grizogono'ego
zostanie
mianowany
p.
s.t~tków do stanu niezdatnego do użyt
WładYSław Martinac, dotychczasowy go w Paryżu. Tak się iakoś złożyło, że
ku. Oprócz Bronsteina został areszt 0nie można obra7.u ściagną.ć.
wiceminister spraw zagranicznych.
wany jeO'o zastępca kpt. Trofimow.
Mianowicie nie można dla tego, że
"
___ _
P, dr \V. Martinac jest zawodowym .,towarzysz" Tuchaczewski w przewadyplomatą·
Przez szereg lat zajmo- żającej liczbie fotografii wisi razem ze
wał on stanowisko dyrektora departaswoim "serdecznym" przyjacielem i
P a l' y ż. (P AT). Psychiatrzy wy- mentu ministerstwa spraw zagranicz- ..towarzyszem" Stalinem. Na fotograpowiedzieli się co do stanu odpowie- nych. Od dwuch lat jest członkiem fiach są tak bardzo złączeni, że nie podzialności za swoje czyny p. Magdy de głównego zarządu Ligi Polsko-Jugo- dobna ich po prostu ... rozłączyć.
Dziwne losy człowieka: w Bolszewii
Fontanges która to przed kilku mie- słowiallskiej w Jugosławii. P, Martisią.cami d~konala na Gare du Nord za- nac jest znany, jako wielki słowianofil rozstrzelano go jako zdrajcę sprawy
machu na ministra de Chambrun, ów- i jeden z naj wybitniejszych współpra zrzeszonego proletariatu a w dalekim
ego ambasadora Francji w Rzy- cowników dyplomatycznych prezesa Paryżu p o w i e s z o n o go i do tej pory W i s i. Nieuświadomiony turysta.,
cZ7:.n Zdania lekarzy co do po czy tal- rządu dra Stojadinovica.
zwiedzający wystawę paryską, podzim,.
dzielone'
nOSCl p. de Fo~t~nge.s są po
.. '
wia zapewne, oglądają.c obraz i podoniektórzy ~wa.zaJą. ,J~ z~ cał~owlc~e
bieństwo marszałka Tuchaczewskiego
norm~lx;ą, l~~l uwazaJą: ze mo:~a Sl~
i czytając podpis pod obrazem - "mę
obawlac z .Je~ stro~y ~lepo~zr a nyc
stwo i wierność dla wiernie oddanego
Następny numer "Ilustracji Polskiej" ludowi "towarzysza" marszałka ...
w.ybryków l ~e, WOl./ec ego ' l~ ernowaukaże się nie jutro, we wtorek, lecz dome podsą.dneJ Jost rzeczą. wskaza.n~
Dziwnie umierają ludzie bolszewipiero w czwartek o zwyklym czasie.
cy.
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Sprawa panny on anges

"ilustracja Polska"
w czwartek

SPRAWY KOBIECE

dżemper. W ogóle modne SI\ bluzki ciemniejsze od spódniczek.
Ponieważ klimat nasz jest kapryśny i
nawet udane, gorrce lato ma dużo chlodnych dni lub deszczowych, nie można ograniczyć się do samych jasnych i wesolych ubrali. Konieczny jest komplet jedwabny - o ile oracujemy i spędzamy
dużą częf<ć lata w micście z deseniowego jedwabiu o tle czarnym, granatowym
lub bronzowym.
A kapelusz? modne są tego rokJ duże,
slomkowe kapelusze, przybrane kwiatami. To jednak nie uchroni nas od posiadania małego an!licl ' kie!!,o kapeL "ił albo miękkiej czapeczki, tak wygodnej w
ale ozdolJne. 7,a1I1."7.0\\'e, clo sukien barrlziej
~": yk,, illinych.
i\'iema nic niezdrowszcgo,

Pokusy letnie

"A pamiętaj ze w Krynicv
Mieszkasz ślicznie w SOKOLICY·

jak męczenie nogi, zawsze wratliwej w
lecie nit w zimie, wysokiemi obcasami nie mówiąc już o tern, że noga się deformuje, a powstają z tego później ż~'lal,i,
lecie. Niepodobna przecie jechać np. na
wycieczkę w kapeluszu z dużymi rondami! Czapeczki - płócienne, z mi .. :'kie i.
zwijającej się słomki, albo jedwabne, jak
1<to woli - są uieuniknione. Można je
zdjąć z glowy, schownć do torebid, moina
rzud6 n l tr;. ;ę, zgnie:;ć, usiąść na nich,
i nic im się nie stanie.
A torebki nosi się duie - nie pasuje
do nich zupełnie to zdl'ubnienie, bo ~ to
\"laściwie ogrOmne torby, w
których z
1.\I\yoiici<'1 mieści i'ię śni,,,łnnir. książka,
1,0.~l'um kf'''ielowy na wypadrk, je:' 'i 7.
biura mamy ochotę pójść wprost do pły
walili - i ",,-icle il1n~' ('lt rzC'C7\·. '\ n jl1lnieiSZ'"
on' c ię w tym hA "ażu ~tnno\"i z "'ykle
portmOI1f't;,a z pieni"'17.mi! OC7.ywiśc: '. ni!'
'-;-er.mirmy takie.i torby do lekkiej jedwabnC'i "ulmi i h:''' elu~zn z kwiatami, ale do

ldeaina

bżelizna

dla

dg 23327/8

Panż

f i , m 1/

IJAHUtAW JAKU~l[W~KI

Modny kostium letni z wzorzystego
materialu.

Trochę

marszczenia i falbanek, a sukienka dziecięca gotowa.

FabrgkaBielizngiTrgkotażg
Łódź,

Lipiec - to poc7.[\lek wYPJ'zedilży posezonowy ch, nicllrze!Jranei!o źródła pokus
dla każdej z nas. ~liczne i'ukienki można
kupić za polowę ceny z przed paru miei;j~Cy, reszlki nę c ą l1ilS ze wszystkich 0-

HURT

buwia na niskim obcasie. Wzrost niema
tu żadnego znaczenia, prze~ąd, że niskie
obcasy są dla osób wysokich, jest zupel~
nie niesłusZ.I1Y·
Moda dla małych dziewczynek nie
zmienia się wlaciwie. alc każdy nowy sezon przynosi nowy pomysł ladnej sukIenki, którą jest naprawdę nietrudno zrobić
z jekiejf> res7.tec7.ki. Oczywiście, materiał
nie pO\\'inien być kosztowny, bo i tak zaraz zniszczy, a dziecko najladniej wygląc1a w jakichś skromnych perkalikach
i batystach.
Podajemy pa;-ę w~orów
skromnych i łatwych do prama sU~lenek
dla mniejsze.i i więks.zej d~i~~cz.y~kl. Jeżeli wy tarczy matenału 1 Jezeh Jest trochę grubs7.Y (perkal, pil, a, plótno), to dobrze iest z tego samego materialu zrobić
dziewczynce kapelusik.

Piotrkowska 148-tel. 175-45
Ządac

W$%t;dzie

DETAL

n 44011

Suknia i płaszcz z barwnego jedwabiu
o \\'Schodnich moty,,,ach, oryginalna
przrbrana szerokim pasem błyszczą
cego jedwabiu. Do takiej całości duży
czarny kapelusz.

sportowej, co,izicnnej sukni. Bardzo rozpowc'zechnione sa torby
płócier. .. e z
drewnianą rączką i takim samem zapięciem. ': każdym razie trzeba Pl'zyzu .. ",
że są bardzo wygodne. zwlaszcza dla 0sób miel'zkajacych daleko od miejsca pracy i w~' bierających się z domu na więl,szą czc:ść dnia.
W lecie mamy zwykle ogromną rozmaito~ć obuwia do' wyi}oru: l}lecionki, san,
da,«i, t. zw. wialró\, ki i t. p. Trzeba dążyć do tego, żeby nosić w lecie ohuwie na
jak najniżc'znn ohcasie. najlepiej na zupelnie nii'kim, dziecinnym. TYI11 razem
mnda okazała sic: naprawdę roz~ąl1ną, bo
tego rol,u wic:cej, niż kircl~'kol"iek, nosi
się właśnie obu\Yie na nii'kim obcasie i
to nawet. nietylko sportowe. ale ozdolme,
zamszowe, i to nawet Jlielyłko sportowe,
sZ/lrc'lce nogę i przcradzające się niemal
\V knlecŁ\\'o
z biel-(iem CZlltiU. Bądźmy
więc .rozsądni i przyzwyczajmy się do 0-

I

r

~KŁAD MATEftlAŁOW ELEKTRO -lftnALAtYJnnH
"CEMELlN"

l

ł.ODZ, Piotrkowska 103
Poleca po cenach burtowych wszelkie
?lateriał Y elektro·techniczne. żarówki
I t. p.
Tel. 267-67

n 44897

"

Ze zjazdu "Pracy Polskiej" w Krakowie

fto~otni[y krakowuy IO~ utan~arami naro~owymi
". I{l'al,owie obradowaly w ub. niedwa ogólnopolskie zjazdy "Pracy Pol!-'kiej": naczelne wladze z\yiąz
ków
pracowników budowlanych i
Z" iC,lzków
p~'acowników
pl'zemy:;lu
spożywczego. Obok delegatów wszystkich większych ośrodków organizacyjnych z całej Polski. w zjeździe wzięli
dzielę

(

Bolerko do sukienki - to ostatni
krz)k mody.
kif'n ,,·n;lawowych.
Takie to "'szy"lko
ładne>, t'illliu(],ie' i lilkby "ię przydało·... '"
J'pzullaeie kupuje t>ię często rzeczy niepotrzehne, które leżą do przyszłego roku,
a na pl'n' szły rok przeslają nam się podubać, bo już są inne, larlniejsze i świei
sze.
Nie podclQ\njmy ;;ię pokusom - ale
cza~elll jednak rożważDlY r07:sądnie, czy
hęclzielll~' miały z te~o pociechę jeszcze w
tym !'r7.0nie - snr:1\\my sobir coś nie coś
z rzeczy lrl\l,icb, han"'l~' ch i tanich. 0cZ~' wiś('ie w za łrżllości ocl lego, czy lato sPGc1zam~' w mief.cie, czy wyjeżdtamy
na wieś, ho to za;;adnicza różnica. Jaskraw)' kretonik, nieoceniony na wc'i, 1'([zir raził w mieście, a jedwabna, spokojna w tonie <3ukipnka na -\Y~i będzie wisiala parę miesięcy \V "zafic - bez użytku.
Za to \\' mir~('if' i na \YRi ladnic, eleI'ancko wyglqcla suknia lJiaia. OC7.ywi-

Ur. med. H. ZIOMKOWSKI
sDeci. chorób skór. wener. i
Łódź,

6 Sierpnia 2,

Prz.villlllip fl-l:2 i :l-fl
II

:'icie,
wiec

43

moczopłciowych

tel. 118-33

w niedziele: 9,12

*

7. 1;1I\\'0 piol'ącego się materiału pl'z('(łe\\ ',·'7, ~· "tl\im z płótna.
Kołoro

d

pa,rk , g-uziki. ;i.nkietik,
c!nllf'łnirnir t('~o "troju.

]"~ '-EI.JUSZE
~zał)ki letnie

I

I

Zarzą,du Głównego

Młodych.

on

Tak latwo
od,,\\'iciyć l,inł;1 <'uk i enkę inne~o koloru
pa~kiem i tOl'rllki\!
\Y~' gląda jUi jal, coś
IInwt.'UO. :\loźna Ir 7. mieć clo nicj parę krótkieb ża1\ir'('ikll\\' ko101'0\\ ych, albo np. w
kt'at~. '" t~ m 1'0' II 11l0dlla jest następują
ca 1,ornllilwejn: ~pódnic7.ka z IniancNo
plótlll1. koloJ'O\\'~' - ciemn~' - użempefek
j('(h\'nbn~ ' , lip. l'ZCt'\\nll~· . a ,lo tego żakie
cik te;i, z płóln,l, w lo' atę t(';io koloru, co
,,~.

Clin

udział wic~prezes

p. Chabersk i i sekretarz genera lny
"Pracy Polskiej" p . Bąkowski z Warsza wy.
"'ieczorem odb~ ' lo się w lokalu S.
N., w "Szarej Kamienicy" wielkie zebranie członków i sympatyków "Pracy
Polskiej". Mimo późnego ogłoszenia
zebrania przybyło nań ponad 300 robotników narodowych i sympatyków
"Pra:cy Polskiej", wypełniając wszystkie sale lokalu S. N. Zebranie zagaił
prezes okręgowy "Pracy Polskiej" na
okręg krakowski p. Jelonkiewicz, po
czym przemawiali p. Chaberski i p. Bą
kowski z " Tarszawy. Oba przemówienia jak i kOlkowe p. J elonkiewicza
przyjmo,yane byly burzami oklasków,
którymi sluchacze wyrażali swoją, 501idarno~, ć z wywodami mówców. ZehraJ·ie zakol1czono okrzykami na cześć
Polski Narodowej i Romana Dmowskiego oraz odśpiewaniem Hymnu

kapełusz

tak dla

Jeśli już mowa o krakowskiej "Pracy Polskiej", to trzeba podnieść jej
udzial w podniosłYCh uroczystościach
"Dnia Katolickiego" , zorganizowanego
t~' c1zieil pzec! tem . '" uroczystościaCh
tych wzit:ła udział grupa kilkuset
członków "Pracy Polskiej", którzy stali
się przedmiotem szeregu owacyj spoleczel'lstwa krako,",-' l<iego. '" olbrzymim
dwudziestu kilkutysiQcznym pochodzie
oddziały "Pracy Polskiej" mimo iż nie
n-dały żadnych od,mak ani mundurów,
swoją. postawą. i dyscypliną. wysu'nęly

Pań

jak dla PaDÓW

do" e. ale i da)'zy je zrozumieniem i
lliekłamaną sympatią.

Dnia 28 czerwca w Inspektoracie
Pracy 38 Obwodu w Krakowie pod pi~ana zostala umowa zbiorowa zawarta
l;n:ez Związek Zawoc1owy Pracownil(ów Użyteczności Publicznej "Praca
Polska" \V Krakowie, oddział w Kopan~
ce (pow. Kraków), przy współudziale
z,viązku kla ow~go z Z.iednoczonymi
Finnami : J. KUl'owski i Karbowski,
F. Oppman i H. Kozłowski oraz "Rozbudowa", prowadzącymi prace przy
ob,,,ałowaniu Wisły,

Robotnicy nal'odowcy, zorganizowaTli w ,.Pracy Polskiej", z początkiem
c~erwca zażądal i stanowczo od wymier.ion~' ch firm słusznYCh podwyżek oraz

poctpii'ania umo,,,y zbiorowej. 'V rezultacie kilku konferenCYj ustalono,
że firmy zjednoczone przestrzegać bę
dą, by w pracy zatrudniani byli przede
wszystkim robotnicy z miejsca pracy
i najbliż zych 'okolic, że turnusy sto"o,,,ane nie bQdą, czas pracy bQc1zie
ściśle przrstrzegany, a '''rplaty od by"'ać siQ bęuą, regularnie. Firm~7 uznały
dalej delegatów robotniczych oraz zoh{j" ' ią,zaly się stosO\Yać stawki
plac
m>lalonr przez inspektora pracy.
P n:cll za " 'arciem umowy zbiorowej
robot 11 i ('~7 otrzymywali po 2 zł 80 gr
cli.ien II ie, przy czym praca była bardzo
ciQ:i.!i:a i właściwie akordowa, choć
stawki akordowe stosowane nie były:
mianowicie furmani zatrudnieni przy
wywożeniu ziemi pracują na akord,
\~iQc robotnicy zmuszani byli do dosto-

Koszule --- Krawaty - Rękawiczki
Pończochy
Trykoty Kąpielowe
Ni: 4am,2

,

I
\

sowania W) dajllości swej pracy do
tC1mpa wywozu furmanów. Na podstawio zawartej umowy inspektor pracy
ustalił ",ysoko~r dziennego zarobku na
3 z 12 gr, co daje poc1w~żkę 32 groszy
dziennie. Robotnicy domagali się podwyżki do wysokOŚCi 3 zł 20 gr, jednak
firma była w tnu kierunku zupełnie
nieustQP'liwa, tak że ostatecznie opIaCoch zac!ecydo,,,ał inspel\tor pracy.
Zawarta umowa jest przode wszystl,im dziełem "Pracy Polsldej" i dowodzi pl'a,,,dziwei a nie ,,'jecowej opieki
Ol ~anizacyj narodowych nad robollliIdem.

się na plan pierwszy i wywołaly żywy
oddźwiQk w:Śl'óL! publiczności przyglą
dającej się pochodowi.
Spontaniczne
i pełne entuzjazmu manifestacje publiczności krakowskiej na cześć "Pl'acy
Polskiej", gdy ta maszerowała ulicami
miF<;ta, wskazywały" że Kraków już
nie t~'lko zna narOllO\ve związki zawo-

Oświadczenie

Demuytera

\Varsza\\ a, (Pi\T) Znal1~' aeurOnauta belgijski DCllluyter zwyciQzca w
ostatllich zawodach o pucl1ar GordonBenetta nadesłał do redakcji P. A. T.
nastQPuj 9.ce oś\\'iacl CZCili c:
"Jestem szczr,śliw~7 z po\\'oclu nowego z",yci~stwa balonu "Belgica".
~ie mogę jednak nic w~Tazić s \\'ego
zacb \\'rtu nad w~pa!l i al~' m \\'\' r Z ~' 1l em
halonu "Polonia", ldór~' b~'ł pilotowany przez kpt. Jal'usza, mego znakomitego przriaciela, żeglarza pelnego entuz.iazmu i cloś,,,iadczcnia nauko\\' cgo.
J{pt. Janu,",z zasluż~' ł lla zw~·cir.'stwo
tak samo, jal{ i ja. Do przyszlrgo 1'0lm. Niech żrje prz~' jaźl\ naszych obu
krajów, niech żyją.: "Polonia" i "Belgica".
(-) E. Demu~· tel'.

Humor
Pod gazem
- Jakto - pyta policjant pana. stoją
cego pod bramą - jeszcze pau nie znalazł
kłucza od bramy?
- Klucz, panie wlad:r.o. zna.la7.1em , ale
teraz znów bramy nie mogę znaleźć - odpowiada pijak.

N ai korzystn iel

tylko w firmie

M. SVENDf~

POZNAN, STARY RYNEK NR 65

~ona

l'! -

w.

dza.niu wykopów w bl'Umacb domów tuż
Italenda1'2 sIewlański
Wtorek: Piotra i Pawła przy ścianach. winny być uprzednio przeCzerwiec
. prowadzone podbiO,i z pali, celem wzmocŚroda: Emilii i Lucyny
nienia mul'ów, x
,
Kalendarz rzvm.-kat.
Marszałek Rydz śmigły przyje~dż~ do
Wtorek: \Vyszomira
Liskowa. Dnia 4 lipca rl>. (w nledzlelę)
Środa: Cichoslawy
przybywa do Liskowa mm'szalel< Hy(!z
Słońca: wschód 3.33
Śmigły, który obecny będzic na naboz Pl;zachód 20,19
stwie, po czym przedstawiciele społecz~ll
Dtugość dnia 16 g. 46 min.
sLwa ziemi łódzkiej wręczą mu l<arabmy
Wtorek
Księżyca: wschód 22,29
maszynowe i samoloty, ufundowane prz('z
zacbód \),46
społeczeństwo.
Marszałek
Hydz śmigły
przybywa. w asy::;cie szwadronu J.;:onnego
Faza: 5 dzieli po pelni
P. W. pow. kaliskirgo. Powilany zC?st~
nie przez wojewodę i ks. pralata B!J7;1llskiego. Zwiedzi wystawę "Praca l hultura Wsi" oraz sirrociniec im. św. \Vadawa, jak również będzie ohecny na zawo·
Piotrkowska 91
TELEFON redakcji , administracji 173-55 elach sportowych,
"Wesołe miasteczko" na wystawie w
I~odzi.
Prace przygotowa wcze do \VyslaNOCNE DY:tURY APTEK
wy Przemyslowo-lI:mdlowej p. n. ,,'VyNocy dzisiejsuej dyżurują apte-k:: Stekel. Li- twórczość Polsl;:a" w Łodzi są w peJnym
manowskiego 37. Jankielewicz (żyd). Stary Ry·
nek 9. Stamielewi·cz PomoJ'Ska n. Borkowski. toku . .Jak wiadomo, \\'yslawa ta obejmować będzie wszystl,ie dzialy pl'zemyslu
Zawad:1Jka 45, Gluchowski. Narutowi.cza 6.
Hamburg i S-ka. Glówna 50, Pawłowski, Piotr- i handlu po I;:;kiego. Zainteresowanie Wysla wą wśród sfer Ilancllolyo-przemy"lo·
kowska 307.
Telefony: straży pożarnej 8, POlrotowia miej· wych polskilh .iest bardzo duże, co sposkiego 102·90, pogotowia P, O. K 102·40, pogo· wodowało, jak iuż donosiliśmy, że "Vystawa odbywać się będzie w dwóch parkach,
towia ubezpieczalni 208·10.
a mianowieie hclenowskim i parku Staszica.
TEATRY
Ol'ganizatorzy tej imprezy oraz DyrekTeatr ~liejski - (Park "'taszica) .. Dudek".
cja ~; ystawy poza staraniami, by spelniła
PioŁrkowISka 94 IIŻolllien królowej Mada·
ona pod wZ.i~lędom fachowym zakreślony
ga.skaru",
ceł zamiel'zaj<1, również urozmaicić '\Yystawę pod innymi wzglp.dami.
KINA
\V pirrwszym rzędzie czynione sa, staCapitol - " Glos serca".
Corso - "Krwawe perly" i "Poświęeenie". rania by w czasie \'Vystawy odbyly się
organizacyj gospoclarcw-k'Jl)iccIkar - .. Jego wielka miłość" i .. Ulani, zjazdy
Ułani".
kich, branżowych i t. d.
Oświatowy·Sloilce "Pie-kielny wąwóz" i
Starania te daJy już wyniki. \VVI01Z
"P i otruś".
zjazdów publikowany będzie '" miflrę zalIIetro - ,.BaJ·uara Rauziwillówna".
twierdzeniu ich przez miarodajne czynniPrzedwiośnie .. Kochany łobuz".
ki. Ponadto poza zjazdami w czasie trwaPalace - .. Po burzy".
nia "Yystawy zor"anizowane będą najRialto - "Zuuntowana".
rozmaitsze konkurs }. jak np.: cZy8tości
Stylowy - .. Manewry milosne" ,
sklepów spożywczych, wy.staw okiennycb
i t, p. To jeśli chodzi o stronę wystal"'KOMUNIKATY
ców.
Przesunięcie nabożeństwa
Dyrekcja \Vystawy ponadto myśli i o
Jak się dowiadujemy, nabożeństwo na pewnym uprzyjemnieniu czasu zwiedzają
intencję powrotu do zdrowia 'J. E. księdza
cym '\Vystawę. MiaaolYicie uruchomiony
metropolity Sapiehy odbędzie się w ka- zoi'ltanie dział roz1" 'wkowy p. n. ,\Vewlc
tedrze o godz, 12,30, a nie o godz. 9, jak Miasteczko".
wczoraj podawaliśmy. Przesunięcie naJednym slowem będzie to im. za,
bożeństwa nastąpiło ze względu na pewne
jak iej jeszcze nie hyło.
trudności.
Przy} omnieć nalrź" że wy"tawcy, ldóSprawozdania z Tygodnia Czerwonego ]"7." z~łoszą swój udzial w Vi' ystawie do
Krzyża w Łodzi. Oddział łódzki P. C. K.
dnin 1:1 linca rb. otJ'zymają 10 pct ;·;,hat· .
podaje do ogólnej wiadomości, że wpływy
Obchód "Tygodnia Morza". Tcgoroczfinan s owe z Tygodnia Czcl'wonrgo Krzy- ny obchód "Tygodnia Morza" obchodzony
ża na dzień 2;) czerwca rb. wynoszą zlobędzie pod has]cm "Chcpmy silnej floty
tych 12.14D,02, z czrgo 110. lisly ofiar wśród \\'ojrnnej i kolonij " i trwać h ę dzie od dnia
lokatorów z('brano 6.073,68 z1. Czerwony 29 bm. do 2 lipcn. Program ohchodu
I":r z yż z\\'raca si ę do w szy>;l kich, tkóTzy
przewiduje m. in. w dniu 29 bm. uroczy,otrzyma li li ·ty ofi ar, aby zechcirli po u· sl!' nabożrl'lsl wo o godz. 10 w ka tccll'ze
skutecznieniu zbiórki zwrócić je \V termi- św. Stanislawa I\:osfki, SZ('l'l'g impl'(,z pronie (lo 30 czerwca clo biura odc1zialu, ul. pagandowych w dniflch 28 i 29 bm., zbiórPiotrkowska 236 w gor1r.inach od 9- 14.
kę uliczną na FaM.
\V cingu tr,,-ania
Mając na u\\'a d:w w~' goclę
wplacają
Tygodnia Polsl;:[e Harlio tl'f!I1!'mitować bę
cydr, biuro uruchomiło kilka kas, tak, że dzie szrrrg aucJycyj, \V których wezmą ukażdy wpłacający zostaje bez straty czadział wybitni soliści.
su sz~' bko zalahdony.
Zamknięcie ulicy.
UliC'a Al. Unii na
Zebrane li woty zostaną zużyte na za- odcinku od stadionu ŁKS. do ul. 11 Listokup sprzętu ratowniczego clla zaopatrze- pada z powodu remontu .iezdni zostala
nia drużyn, aby w razie potrzeby byly zamknięta dla ruchu kolowego.
golowe clo niesienia pomocy obywatelom.

a

-

, Numer

H1

s tatecznego załatwienia sprawy płac i regulaminu. W drugim szpitalu żydow
sldm dla umysłowo chorych przy ul: .\VesolC'j ]confCl'ellcja m iędzy pr~edsta wlcle I~
mi zwia,zków zawodowycb I przedstawlci olami gminy żydowskiej ma się odbyć
w (lniu 29 bm. Również w szpitalu ewangeJicl< im przy ul. pó~noc?e.i pracowni~~
wystąpili już z żądal1laml I pr~edstawllI
tekst regulaminu dla pracowDlków, W
sprawie tej konferoncja zwołana zostala
na 1 lipca rb.

KRONIKA PABIANIC

Nowe Jgrodzenie skweru. W tych
dniach magistrat m. Pabianic przystąpił
do ogrodzenia skll'erlm pO'lożonego przy
ulicy Warsz,al-lskiej i Kaplicznej, który to
od kilku lat o'ddany jest do użytku publicznego. Dawniej sliwer ten był ogrodzony zwyczajnym drewnianym plotem. a
o'becnie wykonuje się ogrodzenie betonowe, co nada skwerowi estetyczny wygląd.
Murarze muszą świętować w sabat. \V
związku z wydanym przez odpowiednie.
KRONIKA WYPADKÓW
czynniki zarządzeniem o tynkowaniu doSpadł i zabił się. Na posesj.i przy,ul.
mów, wielu włascicieli do tej pracy już
Bukowieckiej ;) w czasie l \-vall1a wIslen przysta,pilo. Ponieważ w śródmieściu bysparH z wysokości killmnastu metrów 14- ło wiele domów odrapanycb, a należących
letni Seweryn Matysia'k. odnosząc złama do Żydów, nic te,ż dziwnego, że tych pierwnie żeber;' podstawy czaszki. Matysiak szych nagnano do wykonania tego zarzą
przewieziony do szpitala zmarl wskutek dzenia. Najęci przez właścicieli żydow
odniesionych obrażeń. x
skich murarze chrześcijanie do wykonywania takich prac, pracują w tygodniu
KRONIKA POLICYJNA
Rubin wśród jedwabi. Na szosie z pięć dni, ,ponieważ w sO'botę Żydzi nie poPt'a"zki do Łodzi zatrzymano w samocho- zwola, im na swych domacb pracować.
dzie Rubina Sza jera z Praszki, który prze- Mimo wielkiego oburzenia murarze zmumycal tkaniny jedwabne oraz wyroby me- szeni są do świętowania razem z Żydami.
Wielka zabawa policyjna. W nadchotalol\'C zagra n i cznego pochodzellla. Przemyt \ol- ilośc: 45 kilogramów skonfIsko- dzącą niedzielę, dnia 4 lip<.a rb. Rodzina
wano, Szajcra Z:1,Ś przekazano wladzom Policyjna i Po Isk. Klub Sport. w Pabianicacb, urządza wielką zabawę ogrodo\'ia,.,
sącJowym.
x
Porzucone dziecI. W wydzial'e opieki pola,czoną z loterią fantową, w parku \Volspolecznej nieznana kobieta pozostawiła ności. Początek zabawy o !!;odz. H. Poddwoje dżieci w wieku 6 i 4 lat. Tamże czas zabawy przygrywać będzie orkiestra
inna ko'b ieta pozostawila dzie·cko płci mę Straży Pożarnej. W sali do tańca przyskiej liczące 6 miesięcy życia . Dzieci gry",ać będzie zespół jazzbandowy.
przesIano do miejskiego domu w},cboCzy to jest prłlwda? Od kilku dni krą
wawczego. x
żą ,pogloS!ki jakoby delegaci z klasowycb
zl"'iązków
zawodowych P. P. S. zbierali
KRONIKA SADOWA
"dobro walne" ofiary od robotników zaPijany awanturnik. Dma 2 marca rb. trudnionych w żydowl5kich tkalniach, na
do 12 lwmisariatu P, P. przybyła Grochul- biedną ludność żydowska, w Brześciu n/B.
ska, zamieszkała przy ul. Rejtana 23 i O ile pogloski te odpowiadają prawdzie,
prosiła o pomoc, albowiem mąż jej S~ani- wladze miarodajne winny się tym zająć.
sław przybył w stanie pijanym, pobll Ją
Czas z tym skończyć. Niejednokrotnie
dotkliwie, tudzież nie pozwolił za~rać podawaliśmy na~wiska żydowskich skledziecka, które mocno wystraszyło Się z pi'k arzy uk'1ranych mandatami karnymi
powodu awantury, Na miejsce delegowano posterunkowego Szypulę, j~dnak . Gro- za prowadzenie bandlu w niedzielę od t ycltulski pobił posterunkowego I zrobIł Je- lu bądź też w dni powszednie w godzinacb
szcze gorsza, awantur<). , A,Yanlurmk~ 'o- zakazanych. Niestety kary te nie odstrabezwlaclnili przybyli na pomo~ dalSI po- szaja, Żydów, którzy mimo kilkakrotnycb
sterunkowi. Grochulsklegp poclągmęto do kar nadal prowadzą bandel, w niedzielę i
odpo\\'icclzia InoRci ].;,arnej,. Sąd Okręgowy święta oraz poza godzinami przepisowyw Ladzi skazał 2D-Ielmego Stamslawa mi. Czy naprawdę nie ma środka, który
GrochuIskiego na 8 mies, wip,zienia.
by raz nareszcie położy! kres żydowskiej
Zl-Ietni I'Jrnryk Blachowicz, znany a- samowoli?
wanlurnik zamieszkaly pl'zy ul. PojezierTragiczny wypadek. Tragicznemu wysld ej 79 dnia 5 marca rb. powraca! pijany padkowi uległ Smol arek Edmund z Jutrzi wjechał \\'ozcm na pod\\'órze Slasia.ków kowic, klóry na szczęście nie mial poważ
przy ul. Gtlnilskiej 50. Tam począl blczy- niejszych nastp.pstw. Przejeżdżając woskiem wybijać szyby IV oknach, przy .czym zem pJ'Zez tor koleJOWy w Pabianicach,
odłamek szyby
trafił 19-1etnią l\fanannę
Smolal'ek nie zauważył pociągu manelHUSlaisak w oko lewe, tak że wypl~' nęlo cal- jącego, któt'y uder7.ył buforami w przejeż
lwwicie. Blachowicza pociągni(~to do od- dżający wóz. WBkutek zderzenia wóz.
po\ ...·iedzia Inośri karnej, Sąd Okrę,gowy'. w ulegl rozbiciu a Smolarek sila, zderzenia
ł"oc]r-i skazał Blacho\Ylcza na 6 mIes. Wlęwyrzucony zostal 7. wozu. odnosząc powazicllla.
żne obrażenia głowy. \Vinę wypadku poZa samowolną eksmisję· Przed Sąclem no.si Smolare'k , l,tóry wjechał na tor bez
Grodzkim w' Lodzi odpo\\'ia tlal dyrektor uprzeclniego rozejrzenia się.
Grand - Hotelu Sp, Akc., SG-letni Aleksy
"Tydzie:<. morza". Oddział Ligi MorZelanow i pomocnik .I'egO,
:' O-Ietni :vlarian s k'"
. I
' ~ P a'b'larucac
.
b urzą'leJ; 1-\0.l o~l.la
ne]
Sikor.ski. o,<;karżeni z art. 2;)1 k, k, o sa- dza., [ydZlen morza
na program które1l10\\'0Ię. Dnia '2 marca rb. z polecenia dy- go zloią się w dniu 28. bm., o godl.. 18,·\'5
rektora Zdano\\'a Sikorl5l,iegD wraz z pra- zbiórka WSZY8tkicb
organizacyj
przed
cOI\'nik iem Grand - Ho t elu Wi;;;niewskim pomnikiem ::\riepod:egłości o godz. 19 odeI\'yrzucili Longina Kwiatkuwskiego. któ- granie hejnalu. o godz. 10 transmisja
1'Y' na mocy umowy elzierżalyil kiosk z paprzemówienia z Gdyni i podniesienie banIY Grand - Hotelu.
l
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Sikor6ki
sam dążyl do usunięcia Kwiat- klyesla uliczna na rzecz Funduszu ObroCzy dojdzie do strajku w przemyśle ko\\'skiego, by zająć kiosk. po nim, Dy- , ny MOl'8kiej. o godz. 10 rano nabożeństwo
Utworzenie bezprocentowej kasy dla dzianym. l\iezależnie od al,e,ji pod,'ęteJ' l'nko~
"',el ano II' pr'z'.·zI1al.
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l .
l I
t l
l'
go się jednak mu ten pl'oceder uda,,'ał. W
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w Liceum
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IlOŚĆ. JrclnorzCśl1io zarzf\d Ka<sy Bezpro- strajkiem, który prawdopodobnie podjęty gogicznym trwać będzie 3 lata, przyjmo- jednej z takich operacyj i policja domorocentowych P07.yrzrk Kupiectwa i Prze- zoslanie w lipcu rb.
Wil ne są tylko l<andyJ.atki, które ukoń- slemu dentyście <spisała protokół.
mysłu CI1l'zcściiHllskiego w Łodzi z\naca
Związek majstrów o umowę zbiorową. czyly nowe czteroletnie gimnazjum, ,,'zglęRowerzvści plagą i postrachem przeSi o do snoleczeńslwa z g-orilcym apelem o Zwia,zek majstrów fabrycznych prowadzi elnie 6 klas gimnazjum starego typu.
chodniów i dzieci. Kie ma już dnia, \V
pO']Jal'cie prz('z zani"Ylyn.nie się na czlon- w dalszym ciągu rokowa.nia o umOIYę
Druga uC7.clnia nowC'go typu to Liceum którym by policja tut. nie spisal. parę
ków czynych, p9.pi c ra.iących wzólęcln.ie zbiot'o'vl'a, i IV lJicż. tygodniu odb~c1;:ie się J{oec!ul,acyjnrim. Sto Staszica (Rynek Ki- protokuJów za jazdę roworem po chodnihonorowych.
dl'uga z kolei konfel'encja w sprawie uf.;la- JiJlskirgo). Uczelnia ta posiadać będzie kacb. Mimo tej energicznej I\'alki z taki\\'szelkicl1 informacji uclzirlać jJ, dzie lenia lary f y plac dla maj;:;ti'ów na fkal- dwa działy: przyrodniczy i matcmatyczno- mi wy-kroczC'niami przepisów. wypadki te
sekretariat Sto\\ ' ar7.'· ~ zcnia I\:upców 111'7'"
niach. ])l'zp,rlzalniach i \\'~- koj'lczalnjaclJ. Ze ]Jl'zyrodnicr-y. Do liceum teg-o moga, u- nie u,stają. lecz Pl'zeci\\nie jaz la rowerem
1.11. Piofrkowskiej l~:) \V godz, 0(1 10 rano względu na prowadwlle I'oko\\'ania zw. częszczać uczrnnice i ucznio\yie po uko]'l- po chodnikach miaslf! wzmaga <się z dnia
do 12 IV poł.
maj.strów powzią'ł uchwalę, iż w razie czC'niu 4-letni('g'0 gimnazjum nowego t y- na dzień. Dochodzi już do tego, że przeKentrola budowli. \Y zwązku z pęk- proklamowania slrajku przez wlókniarzy. ]lu. lub po UkOllczcniu 6 klas gimnazjum cbodnie obawiają się chodzić po ulicach
nię c iem sClany w
trz~'piętro\\'~- m
domu majstrowie nie ul'zylączyli by ,sip. do tej stal'C'go typu.
bardw uczęszczanych przez rowcrzystów.
mi eszl,nlnym przy ul. PiotrkolV,skiej 235, akcji, a to z racji. i.e w czasei rokowali
Kradzież. ,y ub , piątek w godzinach
TalCle rodzice maja, wielką obawę. by dzie\\'skutek wykopu kanalizacyjnego w bra- akc.ia ta nie znn.lil%laby u7,il{;nc1nirll ia,
wieczol'nych nieznani spra\ycy, wykorzy- ci icb bawiące się przed domem nie domie [ego domu. ohecnie wl. elze budo\"laO uregulowanie warunków pracy w slując nieobecność domowników. zakradli znaly jakiego wvpac1J.w przez 1'0Wel'zy.;;tę.
ne zarządzilv ogólna, kontrolę LYCh pose- szpitalach. Pracownicy poszczególnych się IV bialy cizi ell do mieRzkania Gapill- Slowem ro,,,erz1' ci stali " ię plagą miasta
Brj. na których nrzeprowadzane są roboty szpitali łó(lr-kich prowa.dzą akcję o unol'- sl;:ie.i Cecylii, zam, przy ul. Jagicllol'lskiej i niebezpieczeństw!:'m dla miec3zkal1,ców.
kanalizacyjne. RÓlynocze,Rnie 'I'ydano in- moanir warunków prilcy i placy. \V szpi- i clokonali ](rac1zie:1.y hiżuterii, warlo.ści \Vsz~'sC) mieBZkaI'lcy winni \I'obec tego
strukcje przec1"ip,hlor·com budlljf\cym prz:\,- talu ży(lowskim im. P07.I1U1'ISkich ma się okolo 1000 zł. Doclloc]:;:rnia prowaclzi lw- przyJść z oomoc[\,. policji i przyll'zymy",ać
lączenia kanalizacyjne i~ przy prZC'prown.odbyć w dniu :JO hm. konfrJ'f'llcja ella 0miRnl'iai P. P.
jaclqcych po chodnikach rowerzY8tów.
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~----------~--~~--~------------------------------~~--------------------------~~~~~Prenumerata.mies:ecznie (7 wydal' tYlodniowo). I odblvr~ W agenturach 2,3.5 zl. Za
Centrala Poznoń. św. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200149. Telepnr

cl!'ntraii: 4U-72 14-76.
odnoszenie do domu odpowiednia dOj)lata. Na pocztacb i u Jiat1>uOl!E6w
;~3·07. 44·61. 3:;·24, 35-25: po g()dz. 19 ()r~ w niedziele i §wleta: 4{)-72 14·76. 33·07.
miesięcznie 2.34 zl. kwartalnie 7,-. Poczta przyjmuje zarn6w i enill tylko
Redaktor
odpowle-dzialny
Andrzej
Trella
z
Poznania.
Za
wiado
roo~ci
I artykuły z m.
Orędown
na 6 wydań tygodniowo (bN poniedziałkowego). - Pod opaską w Pol~ee
Lod.zi ()dpOwiada \Vladyslaw Maeią&,. L6dź. Piotrk()wska 91. - Z~ oglos.t ·fmia i rekl ~ my: Antoni
3.- zl miesięcznie NBkl~d l czcionki: Druka~lI'a Polska. SpÓłka Akcyjna. Poznań. św. ~hrcjn
Leśniewicz z P()znania.
70. Rękopis6w niezarn6w:onycb re~akcja nie zwraca,
W raZJe wypadk6w slXJwodowanych silą wyższą, przef!zk6d w zakładzie, Itraik6w itp., wydawllJctw n nie or:lpowiada za dO<!tarcz.enie pism&., • abon_ci nIe maja prawa dom ,agania sie niedO!!tsrWł
. c!\Onyeh nIJmer6w lud oil~"kllrlI)Wll.ni8.
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Spokoinie i rzeczowo

zydzi po obu stronach - To tylko jeden z przykładów - Kończy się .•• - Wyjście
" z sytuacji
Łó

d

ź,

29 czerwca.

A więc pierwsza konferencja poro-

zumiewawcza pomiędzy
związkami
Mwodowymi a przemysłem odbędzie
Slę dopiero 2 lipca, czyli na dwa dni
przed terminem wygaśnięcia starej umowy!
Cały miesiąc został zmarnowany.
Związki dwa tyg·odnie zwlekały z wysunięciem żądań,
a później przemysł
drugie dwa tygodnie zwlekał z odpow iodzię.. Zbiorą si ę rychło w czas!
Co o tym wszystkim ma sę.dzić robotnik?
Przeżył on
miesiąc
niepewnosCl:
czy dojdzie do porozumienia, czy bę
dzie strajk? A jeśli porozumienie zostanie oSiągnięte, to na jakich warunkach? Przecie tu chodziło o byt conajmniej ćwierci miliona ludzi, licząc
r-Jbotników wraz z rDdzinami. 'Wszyscy oni czekali, przeżywali bardzo
ci~żki okres, boć przecie warunki. nowej umowy decydować będę. o ich losie, a ewentualny strajk stanie się
hardzo ciężkim przeżyciem, bo będzie
oznaczał okres przymusowej
głodów
ki... '\V imię czego zmuszono ludzi do
przeżycia tego miesią . ca niepokoju,
w
iwię czego ~)cha się teraz ich do strajku?
Klasowe związki wiedzą, po co to
robią chodzi im o ferment polityczny i o wygranie strajku dla swych
partyjnych celów. Przemysł również
wie. Chodzi o koniunkturalnę. zwyż
kę cen i wyprzedanie z dobrym zyskiem ramszów. Ale w interesie mas'
robotniczych leżało załatwienie zatargu na drodze porozumi.enia, wywalczenie nowych warunków bez uciekafIla się do strajku, co ostatecznie bylo
możli we, gdyby "bonz.owie"
i fabrykanci mieli dosyć dobrej woli i nie
zwlekali.
Przedmiotem rozgrywki pomiędzy
przemysłem a klasowcami jest byt pal'uset tysięcy Polaków, ale rozgl'ywkę
rH'<lwadzi w gruncie Tzeczy iydost\vo.
KDgO reprezentują. Kla~owe Zwią.z
l,i Zawodowe najlepiej dowiódł fakt
rezolucji w obronie brzeskich Żydów.
Zamiast zast.anav.riać się nad losem
wypowiedzianOj umowy, zamiast ustalć D<lWe 'warunki i starać się w czas
załatwić tak palącą. sprawę w jal{ naj~l.rJ~:::7,~'m terminie,
słowem
zamiast
bronić zagrożonych interesów mas rO-

botniczych, klasowi "bonzowie" zajęli
się obroną żydowskiego
kupiectwa i
innych żyd.C1wskich burżujów1
A wi~c klasowe Związki Za"l-vodowe wyraźnie się zdemaskowały jako
ol'ganhacja kierowana przez Żydów i
służąca interesom żydostwa.
Że łódzki przemysł jest zażydzony
i że właśnie Żydzi w organizacjach
przemysłowych odgrywają decydującą
rolQ, jest rzeczą. tak powszechnie znaną,
że nie trzeba tego specjalnie raz

.i~'szcze udowadniać.

Żydowskie wpły

tam, a w
masy polskich robotników, wy03nych na pastwQ rzekomo zwalcza.ią
r('go się pomiędzy sobą żydostwa. Oto
jeszcze jeden dowód na to, że zażydze
uie Polski osiągnęło formy niezwykłe
groźne dla naszej przyszłości.
W spódt:ialanie żydowskiej finansjery i ży
dowskiego przemysłu oraz "żyd-kom"
nie tylko doprowadza masy polskie
(!O skrajnej nędzy, ale może w każdej
ch wili wyw<lłać groźne zaburzenia.
Bo to oni do spółki preparują
strajk, a .iakie mogą być polityczne
konsekwencje strajku p<lwszechnego
,vy tu,

żydowskie wpływy

środku

cil.łego okręgu łódzkiego,

prz.ewidzieć

trudno ...
Polska musi z tego wycię.gnąć konsekwencje - konsekwenc.ie logiczne,
"pokojne i zdecydowane. KOl1sekweneje te sprDwadzają się do jednego zdartia - żydostwo musi opuścić Polskę.
To zdanie od dawna .iest czołowym ha!'10m Obozu Narodowego, a od pewnef,ro czasu cal e społęczeństwo
st<li już
na tym stanowisku. Ale żydofile i Ży
cIzi wci<',l.ż się jeszcze upierają - dajcie realny proj-ekt rozwiązania tej
kwestii i '\vysUllcie plan. Inaczej mó,,·ią.c przygotujcie żydostwu tereny do
emi~;l'acji, bo bez tego ''lasze żądanie
oc!ż\'clzenia Polski jest ni€realne ...
Odpowiemy na to powa%nie i spokojnie.
Pierwsz~'m
warunkiem,
konieczr,ym do <ldżydzenia Polski .iest t<l, aby
sami Żydzi. chcieH Polskę opuścić. Jak
dDtąd tego nie widzimy bundowcy,
ortodoksi, cha!'~-clzi i "asymilatorzy"
upierają się, %e Polski nie opuszczą, że
,~ważają się tu za równouprawn~'chl z
Polakami gospodarzy. Zaledwie mały
procen t żydostwa wY.ierhalby z Pol~k.i, ale n ie może, bo życlo!'two zagraniczne nie życzy s<lbi·e tego i ewentu-

\V

dużym

wełny,

łożymy.

l

żydostwo

Czemu

tel. 157-60

wyborze na sezon letni poleca MATERIALY MANUFAKTUROWE:

puścić?
Oczywiście

Dla sklepów rabaty.

ściśle

r. b.

Na składzie
na ubrania i

znajdują
płaszcze

NOWOŚCI

i

~

OTWARCIE

nowozałożone~o

naszego

potrząso sośniną

cit!
Gł<lwe schyl...
słuchoj ...

Haw
góry ino
niebo i my...
Zmarzły

Staw
poducho
Patrz w plonie tam gwiozdv sie potopiły ...
Chieboj mój Miły
podźmy po nie! ...
HANKA.
zimą

na ubrania rnęc5kie. płaszcze,
33. I letnie, komplety i suknie dam,>kie oraz na mundurk: pole-ca

katedralne, koloro\ve lust.ra~ kit szklarski

PIERWSZORZĘDNE TOWARY

NISKIE CENY

Emilia Schwalbe i Bernard Milde
Główna

8

~Q

HPATRIA" Sp. Z o. O • .
W~yZygm.Augurialh~3~~

n HOt},

•

Gołowe

. . . . . . . .1• • • •1• • • • • • • • suknie, bluzki,
v

..

~.'

,1'

1111

).

,..,,.

~;.~

Wytwórnię

.

~
•

,

wózków
rowerków
drezyn I
samochollzik6w
dzieci41(·ych .
oraz
wszelka
repe!,Rcje
w tym z;akreSle.

•

B. Michalak
ł,ODt.

ul.

Św • . Andrzeja %4.

n 44033

...- - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J

------.aII!
z bramy.

Wykonujemy kompletneoszklenia budowlane
\

w wielkim wyborze towary bielskie
- POPELINY i ZEFJRY na koszule i pyżamy

- ulica

Hań

na limbowej koronie
światełka sie zatlilY,
ftD·Ś tam gwiozdecki nawiesoł ...
Chieboj mój MHy
podźmy po nie!...
Na smreku wiater gro -

szyby wystawowe i t. p. oprawa obrazów

,

się

Łódź

-

Haw ino
niebo
i my ...

FILIA: Brzezińska 27.

zOlanufakturą

sklepu

przesedł kosodrzewiną,
i znikł.

Dla sklepów rabaty.

n J

nastą!>i

okrzesło
grań -

GlÓ1VD8

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~
rp~a

Wgórach ••.
Cyjsi krzyk

fabrycznycb.

-świetne:choć tanie ~
W dniu 1

A wówczas, gdy niestanie ani ży
dowskich "bonzów", ani żydowskich
kapitalistów, nikt nie będzie montował strajków,
godzących
w interes
szerokich, milionowych nlas Polaków
i podcinających byt państwa.
ha.

dlatego, że żydostwu w
Polsce "za dobrze" się powodzi! Nie
chcę. wyjechać, DO im tu .iest tak dobrze, jak nigdzie! Na.iłatwiejsza więc
metoda przekonania Żydów o konieczności emigraCji z Polski
polega na
tym, aby im przestalo się u nas dobrze powodzić! Wówczas sami dojdą
do wniosku, że należy z Polski wyjechać, A skoro dojdą do tego wniosku
zna.idę. i miejsce do imigracji i fundusze na przejazd, tudzież zagospodarowanie SJę. Bo to przecie nie my musimy szul<ać im terenów kolonizacyjnych i jeszcze dawać pieniądze na
drogę. Pamiętajmy, że gdy lokator zacho',v uje się niesfornie, gdy dokucza
gospodarzowi i niszczy dom, to sądy
orzekaj q eksmisję. nie nakładają na
gDspodarza ani obowiązku wynalezieni eksmitowanemu nowego mieszkania, ani też nie zmuszają gospodarza
domu do przewożenia wyel<.smitowane30 i jego rzeczy na swó.i koszt. To
porównanie jest zupełnie właściwe i
ścisle.
.
Gdy żydo!"twu będzie w Polsce źle,
wÓ\VC7.a~ i tutejsi Ż~'dzi będę. chcieli
wyjechać i ich
współplemiellcy z zagl'anicy im to ułatwią. Czy mogą ułatwić?
Premierem. a ostatnio wicepremierem Franc.ii .iest Żyd Blum, który swegr) żydo!'bya !'ię nie zapiera. w iego
gabinecie zasiada prócz tego paru innrch Żydów-ministrów i oni przecie

jedwabie, aksamity, płótna lniane. białe: pościelowe,
bieliźniane, purpury oraz firanki i kapy.

Wszystkie towary w iaknajlepszycb gatunkacb po cenacb

nie chce Polski o-

tępoty.

Iore~~i ~am!~ie, te~j, ~ortfel~, walilY i t. ~. RESZTKI

•

B. JASINSKI, Łódź, 11 Listopada 5,

alnym emigrantom zamiast ułatwić 0puszcznie Polski,
przeciwnie przesz.kadza. A więc Żydzi nie opuszczają
Polski, bo nie chcą jej opuścić. Prze.1 "tkim więc musimy przekonać
Żydów o konieczności emigracji emigracja na serio (a nie po par-ę tysię
ry rocznie) rozpocznie się dopiC"o
" ówczas, gdy żydostwo będzie tego
chciało. Przek<lnać kogoś można dwiema metodami - pierwsza z tych metod polega na perswazji, ale Polacy
JUŻ od wielu lat przek<lnują Żydostwo
perswazj.ami, lecz to nie tylko nie
!'kutkuje, ale przeciwnie jeszcze bardzie.i wzmaga nierozsądny żydowski
upór. To też należy sięgnąć do innych
argumentów i zacząć przekonywać za
pomocą. drugiej met<ldy. Zaraz ją wy-

od dłuższego czasu rządzą niepodziel:
nie Francją. A przecie iest to kra]
zasobny w puste tereny kolonialne i
wyludniający się! W Wiell<.iej Brytanii
ministrem jest również Żyd Hoare, a w
Izbie Lordów zasiada bardzo wielu
Żydów.
I tam ·terenów kolonizacyjnych nie braknie, sama tylko Australia może pomieścić dziesięć razy wię
cej ludności, niż ma obecnie.
Jeśli chodzi o fundusze, to Rotszyldowie, Warburgowie, Schiff<lwie, I{oeny i inni najbogatsi ludzie świata są.
przecież Żydami.
I oni właśnie mają
obowię.zek wesprzeć swych współwy
:wawców, Jeśli tym brak środków.
Słowem wszystko się da zrobić spokojnie f bez krzyku, gdy tylko żydo
stwo zechce Polskę opuścić. I dla ich
własnego dobra musimy im ułatwić
zrozumienie tej konieczności, a że ułatwiać trzeba nie perswazjami,
lecz
odpowiednim w stosunku do nich postępowaniem, to już wina żydowskiej

I...........
W •••••••••

komplety, spódniczki
oraz galanterię męską
j damską poleca

M. Kołodziejski

'

Trwałą ondulację
Łódi . Andrzefa 3.
"
gru b e, naturalne l
ocz
kI ns]- _ ._ _ _ _• _ _. . . .
lepszym płynem amerykań,
o 'Ó~47
skim, z pełną gwarancją a zł 5,· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
wykonuie dlugoletni mistrz
po bardzo
sztuki ondulacyjnej pr~y zą·
przystępnych
kładzie fryzjerSkim Ł O D Z,
cenach poleca
Wólczańska 228 Józef.

I

'

MEBLE
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A. KOPROWSKI

Łódź,

Zgierska 56. Wyr6b

własny•

o 44010

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, kaide
da 'lS:ze ",!OW{) 10 grOt>zy, ;) liczb = jedno słowo,
i. \\ z, a = kaMe 3tanC'wi 1 słowo. Jedno ~Io,
sLenie nie mo~e przekraczać 100 słów , w tym

I

5

Place

dom.

Kupię

wpłaCI) U.uuO z!. Pośredni('y

w~- klu('zcni.
Pozi1?ń z<l

wśród

ZnaJk oferty

DROBNE

drObnych: t-lamowy

mll1mełr

Oferly Oredownik,
23ut

na.przyk ład:

z 189'14, n 2745, d 1790

i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni pO\\o''S'zedn!e przyjmuje
8i~ do godz. 10,30, w roboty ! dILi pl'zedświa,
teczne pny jmuje .. i~ do godz. 9,4<)

30 groszy.

Kamienica luksusowa
.
Kamienicę.
. . znania
dochouowa centrum miasta
dwuPJętrową w Poznamu, \I
najl'uchliw~zy pnnkt 11an- mieszkań, 2 sklarly Jr0rzystl!ie

Stokach oka"yjltie tallin sprzI"
dam. IJ\fo1'l11fi<,je i ~[JI·zl'dn7.: dwór
S~oki i l!ód~, t-;icllkicwicza H1J mlE's7.kal1lc 5.
114.0858
w

Oglos'l!enla

nagłówkowycb..

. . 1. I)OMY _ PARCELE - ~,,===

•

OGŁOSZENIA

.
D~m .
,Dom_. .
. 10000,- .
Pl~trow1 10 ublkacYJ. 2 składy. skl!lp SPOZYWCZY. ~or1ka, w du~eJ na ~ hlPoteke pOSZllkuJ41. Oferty
piekarma. podw~rze. śpichr~e. - t:~~ź dt sprzed1I).la. Z2gł6oszem3ij: KUfler Pozn. zr1g 2606
.
.
. ~Pl'zeclam . Adres wskaze KurIer rynku. Zgloszel1la Oredowmk, . lmanows nego :0. m.
&&
':
.llIowy. du"e składy, wspalllałc l'oznuliski zdg 1532-3
Kórnik. pow. Srem.
n 45 904
n 4G 618
3.
LETNISKA
wyslawy ~qnLllowe. cenLrnlnc
.
1 UZDROWISKA
ogrzewanie, winda - do sPl'zcdaDom
D
'.
2.
PIENIĄnZ
nia.
Kupno
okazyjne.
Cena
dZie-I"
om
2
.
rlletrowy. restauracJa. ogr6d. zawI~ćkrot>JY, ?bcen. y roczny czyns.z budowan,ia doch6d 2000 rocznie z pie.karnia. w mieście .blisko PoPoszukuję
pokoje kuchnia, 2 morgi warzywhl'utto . PO~l'ednlcy wykluczelll. korzyst'lu~ ElPI'Y..~·tlal'!l .. A... em.tura znallla dobrze prosperu.Jac~sprze- w~p6lnuka celem ku,p'na parceli nika, park, staw oddam na let~
Oferty do Kul'iC'I'n Poznańskiego OrlldowJloI·ka. \\ rZ"sllIa pod !Y1. dam. Oferty Orcilowlllk. Poznań 12150 m' ~otówką 300 2)1. Oferty nisko , lub stale. Zfloszenia 01'",
zt1g :2 J78,0
n ·hi .UM
zd 232.1
Ol'euowllilk. Poz;nalJ zd 2 5ł~
downik Poznań z;J 981.
1'0-

E

'1]I

i

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~ro~n~a~11~~~O~R~E~'~:~~~~'N~TI~K~,~śr~O~d~a~,~d~n~i;a~30~e~z~e;~;'~ea~1~9;~~~~~N~um~e~r~~~1~7~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!)
Oberż,

KupujlIc

Rower

poll\crona l:os·po<.lal'Stw~m 25 mot:\:wa- l!owym. P el'11 ym.i . in,.wentarzaml.
dobrPi kult'Jrze tanio 811>l"Zedam.
l'rÓ<'hnicki. Świtowo. pow. ch oPoznań- ,I.zi~~ki.
n ł5 914

5-letnia
rancja

Kupiec
kawaler. 36.
posiadaJ'Icy
kolonialny. żclaza wartości
poszukujc żony majątkiem. Oferty Ore,lownik. Poznań zd 1 002

l" "

Żywe

kuny

Z

ki

l2l

leśne i kuny, kan1io~i \,u 'l. Podać cene. ).< r. \\ al!l1skI. Parsl;c:o.
poc~t!ł BOJanowo Stare. POWH\t

Kosclan.

zd 1107

nMZ

Skład
pocztowe. pol.kie i illne. zbiór
picC'zy\YII. cukiPrki Icmoniaila. hi- ,lub .mniej~ze il~~ci ~upi<:., ZglolanI. wyrób lodll\v. zaprowat:lz()- ,szema OT(:down~k~~! oznan
. ny (miasto powiatowe) okazYJnie
zd 2 alO
BraCIa sprzed"m. Z::;lo"zcnia Orędownik
l'oznań zd 1166

S tle}
wytworni
rowerów

Nauczyciel
płacisz
cene fabryczna.
gimnazj"lny pobierający 350 r.loNowaczyk,
tych poslubi ~to.owną. nipbiedna Poznań,
Wilda 30. PrzyjOft'rty z fotol:ra fia Orędownik, mUJ'em y Górna
Poznań zd 2 179
• asygnaty Kredyt.
ng 42 915-7

~---IIIII~~----~

R. Barcikowski S. A.

I

Poznań

lIistrz

, _ _ _ _ _ _ _ _ _....... pielkaNl'ki ka'waler r01;umi.e-ilIey_
•
kiernictwo pOSozu.kuje l><>sady jako
kierownik
zaraz.
Zgloounia.
Piekarnię
Agencja KU'1'iE'ra Po'z,;Jlańl;kLego,
w pelnym bicgu miasto powiato- Pleosz('w.
n 4.~ 9.77
we wydzierżawię powo,lu ChOI'O!IY
ohjecie 2100,- Nowak. J ,lI'Ol'\I1.
Samodzielny
Pilsudskiego U.
zd 1626
cze.ladnik rzeźnicki z knlrta ~
mi~ślni('",! po-;zu,kuje posady od
zaraz luh później. Oferty Or~
downik, PoznalI zd 210'2

Kawaler
rxemieślnik.

30. ~kl'omna l'ań!ltwo_
"'-a posada. szuka ~ympatYczncj.
oferty. fotografie, On:dow11Ik, Poznań zd 2352

Powa.Ż11e

Poznamy

I

m~od"l)e

panienki
Cel mat.rY'1lHl'nial·nr. L~~dn~'k FILlllIor7.ądo~ y i t:rQ08poll a rcz,. Oferty
Oredown ik. Poznań zd Z;)61

18.10 po!!'"I,nkn spoleczna:'z plyt w oprac. Zrlzi~lawa
Kanapy
Młynarz
18.15 z operet0k P. Ahrahama i mana i .)('1'1.01(0 ~ulikowskiego (z l eżanki. tapczany. Olaternce wy·
dlu:::ol"tnia praklyk,! obeznany
Fl'iml~ - plyty: 18.45 windo- Lodzi); 18.45 wiadomości sportowe k()nuje . szybko tanio .. Zaklad ~a' z
i
SSf\CO
gazowymi. zna.
Kaweler
śToda, 29 czerwca.
Illo<ei SI)Ol'towe z J'omorzn; 19.00
.
Plcer~kl Jan DemskI. Jarocm.
Jnonta7.e lnotor Ó~". posm1l)'r1gosZC7. na nasz~i fali (.z ByrlKrak6w - 12.15 audycJll d.ln. ŚW Ducha 3.
n 44 98;)
28. !kromna pall~twowa l'O~lldll.
posady. R. Mi rhalak. Wy8.15 ~udycje poranne: 11.57
~1
l 1
,lzicci: 13.55 .. rod s ł onecznym nw- - . - - - - - - - - - - - - szuka tony. ładnd. ~gra.bnej. lIapow. Mogilno. zdA' 2113
~ygnał c~asll; 12.03 c1l\icnnik po- go~zezy) .• ol)'wy ws~,t" JlIP - IV bem Italii" (płyty): 15.05 lokaIJl~:
"Żnl"WOĆ Wl"elkl"e
wpt biednPi. Oferty Or~downik. ludniowy;
12.15
..
OJJaul
króła
\\')'kon:lniu
ze~I)Olu
•.
alono\~:~go:
poradnik ,pol·towy: 15.10 slnwl\I
Poznań zd 2 óiil
numunii, Knrola l[ rio KI'ako- .. O st'1ropolskipj 1!'0<emnoścl
,knl1,kowie (plyty\; 15.2;; .. JJ('k- ale robotnl"ków mało".
Rzadca.
- gorzelnik.
W3". Tr. z D,,,orca Glówne:::o w I' o l:adanka; 23.00 ta(tce i piosenki tura poobi('r1nin. ..... : 15.40 lokalne
"-ars~" \YI'e: 12.25 konccrt popu- plyty.
\\'ia oIomo~ci :::osporla I'CZ' (Izha rze- GorJi
o dusz zb~wienie pra- (Iobry facho'YH!c. szkoła rolmcza"
Nauczyciel
_~o
• f "
: nauczycieli. ml!turzy- kurs gOl'zel!l1czy Dub~ąnr .poszuLwów - 13.55 muzyk:t lekka. " mieglnicza): 18.00 kilk:t 111 ormaCJI
rzemieślników pgzallllllowa- kUJe od 1 Itpca łub pozllIeJ posa35. kawaler. gotówkI{. pOr.nA pan- larny \V wyk. orkic~try ulanów
pod dn. J. Dlul- ptyt; 14.45 ,.Dziwny P(,łwvsl'p" lS.0;; ,.Chwilka spoleczn,,": 18.10
oczckujc Pan w znkonnym
na kawalcra lI!b o ,·r!ynane. nę, celu matrymonialnym. Ofer- jasiowieckich
ka (ze Lwowa); 15.45 " ' iadol11otici opo\\'iadani0 cl],l r1zi .. ci (z okazji odczylanif' progr:lIl1U rr~ dzielI naacie nraci Szkoln~'ch. Czę·
~k.awe zglosz~JlIa. Krauze, Goty Or~do'l'i"Jlik. T'ozmul
gosporlal'cze:
16.00 z na<zego ~\\i('ta MOI'za); 14.55 gietda Iwo\\'- ~tępny: 18.15 z ł,odzi: 18.4ó wia-'~LUC.IlU". Pulaskit'l';o 71. Za lawIce. pow. homn.
zdg2143
zd :! 337
wa rszta lu - szkic literaci, i ,ze 'I ,ka: 15.00 I'orn antyr')' niemieccy dOlllo,;ei ~])ol'to"'e: 23.00 z ". a rZllaezck na odpowier17.. F)x
Lwowa): 16.15 orkiestl'a m;lndo- (plyl)'): .15.. 40 lWoWSk.ie wiadomo- .zawy II: rt'ł)orta7, z ż)'cia; 23.15
nie przyjmuje.
zd 1557
Kawaler
linislów im. Monius7.ki z \\' el- "ci hi~żn('l': 18.10 mllzyka pólnocy do 2~.30 z "·a r,z:1wy II.
I"TIPr!!ic:znv
L6dź _ 12.15 program na IlziZb"
kupiA!". ~amonzi('II1Y, ""la~1\P no\Yca pod nyr. K. Korczaka (z z plyt; 18.30 monolo;r-bi.< (rra.i lppI,ato
.....
ic);
16,4:;
.,Lodzie
pn<!\yodsz)'
monohlr
mi!'<iaf'3):
..
Z
p'lmip,si"j;
12.20
p:1r~
inforlllu('rj
:
1:J.55
leraCZe
mi~~7.kani". la~ 4~.
szukIl prllYodezrt; nikn ... but;)" - Illonolol:: 18.45 - arie opcmwe (pl~·t ),): H.aO k"l1aczk6w czyt~jcie najl'ocl'lytniej·
stOJnpl. dohrpl żony. ł,aska,\\'e ne wC7.or~j a dziś" 17.00 koncert '" w,k. kwartetll wi:1fIOllln;<,.i <podowe lokalne: - C('I·t ŻrC?ell: 15.42 lórlzkie wi:1rlopi'lllo .. Filatelia-Knril'r". zgloszenia Orf:downik. PoznAń
(l):(o,zc7.. Pomorska 2J. Abonas'llonowe.2'o R ozglo"ni Krakow- 1!).00 .. Ziemia DiJiccllna" WI1 po- mośei gield/)\Ye' 18.00 .. .Aktunlzd 2605
ski.~j.
'"
Pl'zer\\'ie. ok: go;lz. wi('~ei \\' . .Roml~l('rs('.t-~f~l.u:::haJl1'a Tlości" _ . .I'rusluga mimo woli" ment ulgowy pól roczny 2.70 zl.
1!-_0 .. V.roC~Y 5 tP.. powItallIP ~.r~l~ \'.. PI·z".kł. I ),;~llt?fOIllZ:19JI ~. Ry.1- _. pog. ZY.2'I11i.lI1ta .\Ya\\'rzono"'zd 2110
DlOnd yn k
h!l~OIlIl. K .trol,l
w Klako sk~"J .(z Kr:1ko""a). " Pl"en\l~ sklcgo: 18.15 allrlycJ" wymicnna
2~. kra"-('owa, własnr. .mieszka-' ""l.!' .. Tr z l?w~rc" Krako,,"; .. !\.!I':lk. hUlllOI'U _:.. ~.OO rl',?or,tar; z plyt do Krakowa i Katowic pt.
11lPlU pO?l1!ł pana stano'\\'Isku. C('II . kle~? )~:50 .. 1\0" e po:n~sly w ~'. )~z)'ku r.unlt~n,kl.m (r. ,,-~ y), .. ~lu('h3my seansu filmowego"; _
mogli. ~il1:
rn.~trymortlaln:;. O!prty or~doW-llotn.I.' !WIP _. pogar!~n~a, 1.8.0~ :;3.00 lI~uz~ka Ll_n P<:7.J1_a z p.lyt. -\18.45 wiadomo:<('i sporto\\'p: 20.55
36, m. 4.
mk. Poznań zd 2 100
ch" lIn
bl~ra. stUdIOW .. " !8'.1i1 -1.00 k01~r prt " "ykon"-nl1~ Or- ,.HY.2'i('na na<zY0h ol!l'ó,lków W
,$Z'w~azd:< .. C3.sml' r:I:: Pan' ~ple- klcstry 1 adellsza S('re<lynslw~go. mieścic": 2!l.00-23.30 koncert z oLingwistka
\\'~J:l (~I_yt)'): !8.aO poga,:nnk~
.'
_..
knzji .. T)·.2'odnin Uorzu". Wykoangielski, francu-ki.
aktl1Jllna. 19:00. , 1J.n~. , dynl!ent!
~~to"lc_e -:; 13.00, ~on9t'J~ ~y: nowcy: OrkicRtra Salonowa EuPosada
Ipge artis. lekcje zbio- XL aurl~(.la. I leli.' MOllt(,~lx ~Zl ~I. U.1a \,arlo!no~(J blPlI'l.!'e I "1'nill~Z SZllmpicb _ tcnor.
clerni-place
wyjazd na robomik!\ mlod.z~:!o i slużący na.
.
(plyty); l!ł.aO nas' hllans - 1>10- lI~'('l" kulturalnI' ~I:,"ka; 13.2.. _ e
gos-podarstwo (;'3 morgowe wolna..
najlepsze refl'rencje.
rO\\'3 a ur!)'rja sportowa: 20,15 koncl'rt pOllul uny (plyty): 15.30
Place
Maria G1illska, Po· Zgloszf'lIia .. Pośrednictwo", Po'-PROPONUJEMY . '/."Io,.",p·n . Hetmali~ka
w 1'lfok:H'h okazyjni" tanio sprze- pie~ni \V \\"yk. ~abillY Szyfm~- muzyka If'kka i tanCf'7.n3 (rh·ty);
3.
m.
9_
znań. }r'ocha 115.
zd 24S3
dam. Infonnac.i ... i ~Pl'zpdat: rlwór lIówny. PI'Z:r fortepianie pror. 1;;.4:3 wi:lrl01110,c i gipldowc: 18.15 :
zdg 2i2
LAMP0WICZOM
_
Stoki i ł,ód;!, Sienkiewicza 89 _. Ludwi~ Urstein: 20.40 dziennik llfwnry fortf'pianO\H wykona ~b
Pomocnika
~O.50
pogadanka ri'l ~l11n'zn"l,ka B"pth'ly"n: 18.45
mieszkanie 5_
n 45 8~7 ". iec-zorny:
$roda. 3(1 czerwca.
Samouczek rachunkowy krawieckiego na miarow~ prllCfl
aktualna: !1.00 koncPl't clIO pi- ""1,1"1l10"f'i ,por!ow,' Ink"h,": no\V~ki \V wyk. Henr;'ka ~z(om- 19.011 .. \\' tro.,v"
]H7.Y<Z"'śl" mlo1~.00 LiJ)sk Plyty. 15.15 _
prz'I'jmie od zaraz Cr.eslaw TuZakład
pki (fort.l. 'V programi" m:lZUI'- rlzif'r.r" - pogal1.: 19.10 'l'ino Bos- Koeni,,~w. - Mplorli(' llperl'tkowe
i geometrii
~ Iiszkiewicz, Czemnin. Kościelna 4
Plyty. 16.00 - R't
k'
1000
l ń'
zd 2334
frY7.jpr~ld dam~ki i m/!~ki, ob_hl- ki. 1'1'. rio Ameryki (. 'BC) i do ,i i LUf'if'lln" BO)'1'r (ply!~'): 19.40 15.4:' R. PariM 'f. rOZl".'wkown. _ • I ow~ -lego.
zr fi
rOZ"'H~,lZ'n ]~ z powodu ('horoln- ~prT.!' Xipmiec: !1.40 .. Kaprowi!' ZY!r- )log3 113nkn nktunlna: 20.15 .. Za- \Yro('ław. _ "
,.,
l\anych. Lntwa nnuka bez naufragmcnt gl~bic D~hro\\'skie mil glo- ... "
dam. Centralna Ajcnria' Cza.,,- munta Au:::usta"
16.111 Praga. Konc"rt z uilz. ('zyciela. Uniwersalny pora(lnik
2000,pi~m, Chorzriw T.
Dworcol>.a. noweli 7.ofii Ko~~ak pt . .. ~tr37.
"olist)' roJ.,(ij). 17.0.1 Hamhurg. - dla kn7.r1e:::o zaworlu. Cena 4.80 kaucji bltnkowej <lam na posltd!l
nit'Y morza" Iz Torunia): 21.;;5
T{raków - 13.51i kilka informl\- ~f. tanerzna ..17.05 Sztokhlllm. - z1. \\"placone prz!'1,azcm z !!'ÓTY magazyniera. inkascnta. admillln 45 980
reportaż z I'I'zebiel(u
V ptaplI (·.ii: 14.0:; talie'" w ciąl!'n ~tllleci 'M. d\YufortePlano\\'a 17.30 Buda- z posylkn 5.10.
Za zalif'zf"nit'rn stratora domu. lub kiprownika.
biegu kolarski('go dookola Pol,ki (ply!y): 15.0Ii ... \melit:l lialli-Cnr· peszt. - Koncert ('116ru. 18.00 M. pocztowym ;;.80 wy~:;la: K~ieo::S\r- Zgłoszenia Orędownik, Poznań.
Skład
(li T'oznania):
22.00 reportaż w pi ~pi(''''a'' (ply!~'): 15.15 .. rśmie O~tl·0\Y8. - J(0nCf'rt Z!'RP. ('y trzy- nia Mikulskiego. Katowic!'. l\fazrl 2377
kolonialny dobrze zaprowail7.ony .icz:;ku rllll1uii~kim: :!2.10 muz:<'- ('hy " 'iNlllia" (pl)·ty): 15.40 10- ,Iów. 18.15 Pari~ PT'l'. - Pi<,,,,,i riacka 2.
P 21231-71.4
fll.'rzerlan! I.'rzy Poznaniu. 3 fabry- ka lek];:a i ta nl'r7.IJa w wyk. ol·k. k"lllf' \\'iadomo~"i
lro'l'orlarf'z(, krpolskic. 18.20 Lipsk. - 'l'al"lcc
Urzędnik gospodarczy
kI IV mIeJScu.
Adres w.każe wilf'flskiej; 22.50 ostatnie " ' iado- (:::i"ldn): lIt1!i lpkkip piosenki w ludowe trzcch pokolel"l. 19.00 Or'3r!ownik. Pozna l"l zrl 1 001
potrl'lebny na 1000 mórg pod Pomości.
\\'~·kon311iu Julii TlnickiC'j.
rl'~Y \Yrorlaw. _ A nnyc.ia /lustr·ojowa.
• _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . . .
aniero. Odpisy świadectw i rpfortnpin lip Kazimiel'z \Ypycrholrl; R. Pari~. _ RN'. śpiewa"ze. _
do Kuriera Pow. zrJg 2338-9
C!waTtek. 30 I'zerwca_ 118.45 lokaln~ ",i arl 0111 o"'i ,pnrto- I...' ran_k furt. - Xn. \\'c,olo. 19.10 l )głoszenia do :10 sl6w dla tlos~u· t-'-'--'---'--'-'-'-----...;;;..--Kolonialka
l
6.1;; aud)'f'jp porannp: 11.30 ":~: 19.~~ ~Iu('ho,,·i~.k~ :.Zip~nia o- Lll sk. :- ~onrr:rt Orko ~~'m fj. z kujll,cych pos~rly w tej ruhryce
Fotograf
urząrloz.eniem. tO"'H~m b~ kOT!'
fotol!rafistka, retuszer 1'0ik·urencji. !>Ol'<'iecip Hamoluls-kim . .. Król Karol II w drorlze po- hlecnna . \yz POWlp~C1. 'II'. !lo ud? chorn I solistów. 1!1._,) ",.e- ?bIiczam1 po jennej trzeciej cenie
wrotnpj
dl'
RumU1lii".
'l'r.
z
u-I
1,\\'0\\'3;
23.00
muzyka
taneczna
popu!.
20.00
DrOltdrohnych.
trzebny
od
zar~z.
T"ynagrodzclll'e
depo
J(onC'PI·t
lDe"'na ~o::z'i<t('n('.ia ",n~ze<l.m.
WIch. - .. Czlowlpk IV ma,""" ~lll- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"
"
rDczptel!o pożegnani'l na rl\\'o/'- (ply!)') .
Ofcorty Orcdow.nik. Pozna ń
cho\\'i<ko
I11UZ.
LiliI'.
_
~r(>lorlie
30
zlotych
miesięcznip. z utrzy·
n ~'i 900
('u w Krak owie:'
11.57 'YI!I~:ll
l"idź -14.011 P~I'~ inform~rji:
maniem. Jan BnrlzYllski. Pyzdry"
('~a~lI:., !:!.I)1I ,hlcnn.,~ polt~ rlnlO- 1 !.I).! 1111l)\)'k" n~IP1'f'Lkowa (plyty): opel·etkow('. 20.10 Hamhurl!. - aj Sltt~ba dO'lnOl"a
n 45922
"y. 1,7'1;, .. (}()~p,)(13Ika "9 .l~l opo- l".1a pl)'()' 11Ia rlzi0C'i .. Xagi 7.Dt- .,7.: no\\'l':!o "wiata" symf. Dwo.
rzaka.
20.~0
R.
Paris.
..
Born
Pierze
~~rb
pO$\'~da_nl~a: )_.;0 .? r- lI!cl'ze": 1:i.42 lórJzkif' ,,·iar1om'l~ci
Dziewczyna
puch naitaniej po- kl!'Ftr_~. roTorY" ko" a. la.4J" I,!- !!'ll'I,lo,,'c: 18.10 ,.Aktnalnn';C'i" _ norlunow" ('p. Ml1',orgskiel!o lakt
29. ROZRYWKA
IN'a 8tani5la\v rl?II1!>;;(·I. gospodar('zp·. 16.nO h:~.I- .. :!O i 10 :::ro,z(l\yki" (z żyein 'L'hez- Hl i 1\'). Str8shnr/r. - KOIlf'Crt d-o WSZ)',;lkich prac dom-o"'y~h
Ihczkowski .
Po· k! T\.IP!Jl'!ga - rpcy!u]<, ~lIa oIzlP; niN'7nlni ~P'l10r'zl1('j\ - pOl!3rlan- \\'i ed . Orko Filharmonii pod dy,·. <7.lIk" prHC)'. Oferty Orędo"·llIk. Kto lO! firmy Colom bu!. Poznafi
- :_-...:
zlIa ń .
\Vierzhiel'it'p ('! _~!3rJUFZ
~-l~.zyn~kl:. 16.la b: 18.25 " pip\y>! !';('fnn 'Yita ~ _ Bruno Wa!t('r,1. 20.:;~ BlIdapc",f.
Wrocławska 15
13 Najno",sz~ czy· Ctto/' P,~3cowmkl)\\'. h ol eJO\n' dl (plrt~'I: 18.4.; \\'iar!o1l10c<ci SP01·tO- :"oL CY.2':1 ll ,ka. 21.110 Rzym. - .. Ad· POZI1 a (t zcl 2 ~S9
....
sEczalnia pierZĄ.
Rowery
..~yren~
we 1:"',o\\'\(: (ze. JJ\\'~; WP lokaltH': 1!).00 !;onc('rt ~ okazji dio Giol'inE'zzn" opt. Pietrif'go. -_
zd", 1 391-2
bJ Inni
kupuje. ten sie m~ oszukuje.
"'a): 16.45 .. DZI(,TI \\'lbmIll~"'~ ,,'I')'!!or1l1ia 'forza". w w"konaniu Kolonia. - H. lanE'czna. 21.10 Monachium.
Koncl'rt.
2t.Hi
d 22994
t:rl!,,:p ~1a
wy~l.
'\1'
Z<,!fla OJ'kif',tr)'. " ·ykOIl3\\,(·Y: Ol'ki('s!t';l
Warsztat
"n.1 CI('('ho\\"Fk.a . (z
T OZnalll3): ~:llol1owa kW:1rtd
rt'y"lIel'<""" Sztul!!llTf. - J(nn f'<'!'1 fOl'tcnianoOgrodnik
Radioodbiorniki
mechaniczny m~,z,n. ro,,"erów. 1:.00 or]pu<t I kl('l·rna<z. w Dud- knllfcre!1<jl'l' T\:'lldmil'Tl\ Knlll!t.!.t. wy C'zajk"'",ki":::'l h-moll (lori
z::łprowHcIzr)ny,
okazyjnie ~pr~e ~'~." lU
rrg. tran'IllI'J3 (przcz 11',·. z k:I\\'i:lI'lIi .. Eul'oppj,kif'.i"); dyr. 1\u,('h J("p!tpru z udz. A.
lat 26 p(wzukujE' stalej ~
Prems,
dHm >mil zł. %~lo'7Pl1ia Orędow  \\ lino): 17.~0 popnlarn)' kO\ll'f'I't 23.00 tan!!'o to jpst tanicc milo- IIochna. 21.30 l\fcrliolan. - Kon- kawnler
posad, sarnoq7.ielnP.i. l.ub pierwTelefunken
C"l't n-mf. 22.00 Droitwirh.
,,- w,k. OrkiE'~tr y P. n. po,1 rlyr. oki (p 1cI' t y)
Ilik. PoznalI zr) 1 467
.. "
~
.
_._
F. R:;hieki,,!!o: 17.50 por:1,lnik'
..
.. Tri,t"n i 17.0lIla op. Wal!nt'r" ""('go POIllOClukn. Laskawe zglo·
".
_.. ~. oraz. lTl~e kU)lI!,z
(akt IIIl . !';ztokholm . ~r. ta- ,~~nla u pr~~l~ Mn rehlews,ki. Brn-I
~porto\\"y: 18.01' por31~nik 'POl'toCzwartek, 1 lipca.
"o<s.7.CP; tli Glin.ki 71.
zd 12;)1)
I
naJk~)Jzystl1leJ
D<tm
nN'zna.
22.JII
KOllel1llagn.
wy lokalnv: 18.05 pogarlank~ "POe
."
.
wln§llIe teraz '"
1101'<'':1'. p iekułI:"
,,('hód :!'500 ce- 1""?'1!1: 18.1G pl'Ogr811 nn jutro:
\Vars7.awn n. 1~.00 koncert roz- .. n ziadf'k dn orz(' .. h.-.w" Cza.ikowfirmi~
~r. tn·
M 18000. \\'ptaty 16 (·00 spr7.elialll. 18.15 rI. c. porulurnp~o kon"I'I'!" "ywkowy Ipb'!-Y): 14.00 p~re infor- ,kiego. ~~.Ol' Kllf'niJt<w Uczciwy
Radiolavox
n('rzna.
23.10
KOJlenh,.""
.
:"of.
\V
orkiestry
P.
n.:
18.:;0/ll1n
('.ii
i
pro!rl'am
n"
;ntro:
14.0r.
powód wyjazrl. Oferty Orr: dowlI:k
kuje pracy jako praktYkant/
wla§c. B.onisla\' Plotkowiak
])0g:t(lnnka akt1l3In~: 19.00 siu- ol'kip<!l'a Ipt~,ty\: 15.01 jak sp~ t~npczn,. 1,10 0.:~0l. 24.00 SztutPo?nall zol 1901.
o\Yego. \\'rk~7.tał('enie sil'<lt'lIl Poznań RataJ"czaka 14
ehowi51.:0 orYl:inRlnp .T"rzl'O"o O- ,Izi<' śwido: 15.10 7.('"pól ,alono- J(art i Frankfurt. - Koncert.
s po'\\'sz(,f'h łI)-C'h. Ofprty Agen.. J
•
•
_
~tro\\'>ki('!!'o i Anama RuC'zki nt. ".y: 22.00 "'i"(lom0~C'i .portowl':
lira Or<:do\Ynikn. PalJian:ee
PrzYJmUJe pozyczkl P~l1st":o..~· e
Rzeiniclde
na czwartek:
.. Dr.i!'lo jNlno~ci i zl!orb·". nv 22.05 mll7.ykn l~kb (nlyty): 23.00
n
150;)4
100,za
100,n:::
41.,,,(-8
llrZ'1(l!o:('lIip. ~kladn"'e. oszklolll' ". r(l('zni('!' Lnii LlIhplskirj): 19.40 rl'Portaż 7. hC'in: 2.3.15-24.00 mu15.00 LiJ,.k. - )fllzvka ro?r'V\\'dohrym .tanie !<nr7.Pli"m. Zo::los~(> pOl!'3dallka aktllalna. 19.50 win- zrkn t~nc('zna - (pb·ty).
ko\\'a. 15.15 Koeni.l!sw: - Wloskie
wa ~pie5znie: Rebelka. Pozn~ll. domo';('i "portowe: 20.00 konr('rt
m('lodie op('rctko,,·('. 1fi.00 ~'roe
Wieźown 10.
zd 1531 muzyki Ipkkirj - w wyk. orkipToruń 12.15 .. Plnntnda tru- law. - KoncNt rozrywkow •. _
~tJ·y
p nor! rlvr F Kowalib .kawek w PDwi~f'il' kartu,kim" Kolonia. - Koncprt popularny.
i Hanny Hor<ki,,' (niM Pliki) (7. pOI!. ~o1tli('za: 1~.00 orkie,try i 1/;'10. Praga. - Konf'prt. 17.15
.:::--..Dostonk~
P(I;m3nia\: 20.4~ ilzicnnik wip- so1l";(,1 - p!~·t y: Hi.OO z OJlPr R!n- Rzym. - KOI1f'l'rt tran.m. 7. nio
~ilna. wiek,;z, fOrl1l8t. I·e.!:at 7; ni- ('7-orny:
:!r..5'i winrlOIlIOŚC'i rolni- ni,.I:!""a ~r onill'7.ki - nl,ty: 15.35 III' .Tan~iro. 17.:111. - \"ieden. smt'!11 knrzy.tni" "pl·zeda111. Of"r- cu: !1.II;; mu~yka tnn"l'zna w poradnik 'POl'to\\'v' 15.40 ,,,,i a rIo- l'ie~ni
miłosne i rec. _krl\YPcow:r.
ty Oredownik. Poznan. ~d 2 a:;-ł
,,·yk. OI'kiestry R'I7.glo~ni T'o- mo"('; 7. Pomol' 7.n: 1 ,~. OO aurlycja Frankfurt. - Koncert "liril·u. 7nallskif'.i por! r!yr F. Kowalika: p.t ...!(wial y". 'Vyk. Felicia Kry- 18.00 Lonrl:vn ReI!. - ,.Czlowiek
21.41) .. Ostatnie "''''ycipstwo'' _ "IP\\'I('ZO\\':' 'opran 11),lmlln(1 w ma.cc" ,Illch. muz. wg TI'zprh
57
fl'ag'mE'nt z po,,-i~śf': Antoniegll Rn,lrr - f ortppi"n Ol'nz r~(')'tacj!' )fu<zkietpriiw Dum asa. Budam6r~ zahudo\\'!lItiem m\lrow~n'l'm
Fprdynallola
O~'en rlo ,,",kip.2'o (7. lł)-,l!!'o<zC'7.)·): 18.411 program na peszt. n"c. sknyp('owy. 19.00
koloni~lk~. l<alb. celI' HI 000.'''e,oly wip(,7.rir
Kusiar. l\'owemiasto. Poznal"l~k~ rE'('ytll.ie .\1I1"n; Pi"kar,ki (z Ju!rD: 18.45 Wbl,l'll11o';r'; .portowc Monachium. 'I'ornnia):
:12.00
knnc('I't
~oli.tó",.
z
Pomorz":
23.00-23.30
tańczy
taneczny.
S7.tu!<rart. - ::-:i,,;;mier16.
zol 1 801
"'ykonawcy: J~l1illa Hupprtowa my - plyty.
tf'lnc l\1t'lollk. l!l_O" - Ryga. - m. sopran. 'r"rleu~; TJifan J,wów - 12.15 .. Roha(,7."rll;p ,Ila Konccrt symf. l!1.:!5 'Yieden. \YiolnnC'zela: 22.5e o,tatnie "'in- (lrol>iu"
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Ogłoszenia

Humor zasrraniczny

~

. KR A.o E, ..

l-lamowy milimetr lub j&go miejsce koszLuje: w zwycz... jnych na etronie 6-łamowej lf> gromy. na atronie reodakcyjnej ('-lamowej) a) przy końcu ef.ęści
_
f!dakeyjn&j 30 grosfy. b) na 8~ronie czwartej 50 ISrosly, e) na stronie drugiej 60 gro6zy. d) na stronie wia.domośoi lokalnych 1,- zl. Drobne ogłuSzenia
(naj wy tej 100 słów. " tym;; nagłÓWkowych) 8łowo nagłówkowe druki"m tlu.s tym. 15 gro&1:y. kat<le da16ze słowo 10 groszy. Ogloslenia większe wśród drobnych. poczynając
od Otitatniej strony, l-lamowy mil:metr 30 il;rOS7.V. Ol!'lol!ze nia f,komplikowane. z zasrrzeżeniem miejaca - ort poszczególnego wypadku 20% nadwyżki. Ogłoszenia do bieżącego
wydania przyjmujemy do godl:iny 10,30, a do wydz.ń niedz ielnych i świa,tecznycb do godziny 9,41) rano. O~!o,;:zenia. z po;>:a Wielkopcl.ski przyjmujemy do wydań Jietącycb
o,., R',1dz.. 10, do wydań ni~zjelnych i świateclJIlych dnia po przedniego de ~odz. 18. Za blf:<ly drukarsk ie. które nie zniek.6ztalcaja, treści ogłoszenia. administracja nie orlpowiada.
O.iIOC!2:p.nia przyjmujemy tylko za opła~ go\ówką, z góry. KOD\o w P. K. O. nr. 200 149.
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Zbierał

rozrzucone -po biurku papiery i wsunę.ł je do teczki. Nagle,
całkiem podświadomie,
ogarnęło go
dziwne uczucie. 'Vydało mu się, że
w papierach, - które wczoraj wieczorem, wrchodząc wprost od prac~~ na
przyjQcic, zostawił rozrzucone na biurku, - ktoś gospodarował w czasie jego
nieobecności.
Tak! przypomniał sobie dokładnie, że przed jego wyjściem
na wierzchu leżała mapka, na której
robił jakieś notatki.
Teraz porządek,
a. raczej nicporza.dek na biurku był
widocznie zmieniony.
Rybkow wyrzucił z teki papiery,
które już był do niej wpakował. Zaczą.ł je nerwowo przeglą.dać.
Były tu
potatki do pla.nu mobilizacyjnego dla
jednego z południowych okręgów, nad
którym ostatnio pracował. Nieostrożnością. było trzymanie takich rzeczy w
domu. Ale komuż mogło przyjść do
głowy, że w skromnym mieszkaniu
skromnego oficera ukrywać się mogą
tajemnice, decydujące o losach kilku
wielotysiccznych armii.
Nie! Nic nie brakowało. Ale, gdy
wiedziony rozbudzonymi podejrzeniami Rybkow zaczął przeglądać niektóre szkice pod światło, wydało mu się
że spostrzega na nich wyraźne ślady
kopiowania.
- Rozmyślaniami nic na to nie poradzę! powiedział sohie.
Najlepszą radą, było
pójść jakby
nigdy nic do biura. Badanie stróża
do niczego nie doprowadziło. Nadciśnięty
przez kapitana przyznał się
wprawdzie, że już p.0 zamknięciu bra:my wypuścił z domu jakiegoś nieznajomego osobnika. Ale, Czy wychoclził
on od studentów, mieszkająCYCh na
czwartym piętrze, czy od któregoś z
lokatorów, tego nie umiałby powiedzieć. Był trochę zaspany i niebardzo
się obcemu przyglądał.
Zresztą. mało
to obcych ludzi może wychodzić z domu, z różnych wizyt po zamknięciu

brafily. Trudno jest legitymować każdego, kto jest i od kogo wraoo.
Nie mając w ręku żadnych pozytywn~'ch danych, Rybkow nie mógł
jednak pozbyć się niejasnych podej-

wanym czasie i nieoczekiwanych miejscach.
- Dobrze! Muszę tylko zawiadomić
Kałuniewa.
- Pójdę

sam do niego. A ty przyjdź
wieczorem - zarzę.dził Korn.
- 'Yejdziemy do fabryki z nocną
- Jakże tam nasze plany mobili'Yszystkie dokumenty sę.
zacrjne? - zapytał go przy porannym zmianą..
prz."gotowane.
raporcie generał.
- \V porzą.dku! Daj mi tylko jego
R,\'bkow zmieszał się na chwilę·
adres!
Powiedzieć, czy nic powiedzieć?
- Czy masz dla mnie jeszcze jakie
- Potrzeba mi jcsz,.cze kilku dni do
zarzą.dzen ia?
ich opracowania, panie generale! - Zostawię ci piśmienne instrukodpowiedział "'y 111 i jają.co.
Trudno l Nie jest zupełnie pewny cje. A poza tym zalecam tylko czujtajemnicy. Posiedzi kilka dni, choć ność i uwagę. Przede wszystkim choby miał nie spać zupełnie, ale pl.an:· dzi nam o wojsko i o fabryki, szczegÓlnie te, które na wypadek wojny
opracować musi gruntownie na nowo.
tydziel'l pÓ'i-niej kapitan R.\-bkow produkować będę. materiały wojenne
i dla wojska.
błogosła\Yił tę swoją. dec.\'zję, gdy do
- 'Yszędzie są nasi ludzie i czusztabu nadeszła wiadomość o wysadze.
niu w po\\"ietrze przez nieznan~'ch zlo- wają. . . .
cZYllCów mostu kolejo\\"ego na jednej
- A propos naszych ludzi - zmiez południowych linii. 'Vybuch · uastą. nił temat Kom - co to za historia
była z Laszenką?
pił dokładnie w godzinie, w ldórej,
- Dobry chłop, ale za bardzo lubił
\\"edług da\ynego planu mobilizacyjnego, przez most ten przeieżc1żać ll1iał zaglądać do butelki. Musiał już dawpOCiąg z taborami kawalen,jskiej dyniej zwrócić na siebie uwagę, bo jacyś
wizji. O tym dzhynym zbiegu okolicz- tajni agenci zaprosili go do knajpy,
upili i starali się wycią.gnę.ć z niego
ności nie wiedział nikt, prócz Hybkowa.
jakieś informacje. Nie dużo, ale nieI mimo\\"ol i R.\hlww U\yierz~'ł W ta- potrzebnie \yntadał się po pijanemu.
jemnicze jakieś moce, które czujną u- Trzeba brło usuną.ć go szyhko~
wagą otaczają pracę sztabu general- Cz~r ab.\" zrohiliście to ostrożnie?
nego, starają. się poznać \\":"zrstkie jego - zaniepokoił się Korn.
plany, ab.\' je paraliżo\\"ać \V najważ
- Dostał depesze od brata z Astraniejszych punldach. Uwierzył w legen- chania i musiał nagle w~'jechać. Do fadę o szpiegaCh. l<tórzv są wszędzie, zaj1)1'~-ki n apif'ał list z drogi z prośbą o
mując najwybitn icjsze stanowiska. Pozwolnienie.
stanowił nie ufać nil<omu. choćby to
- Ale do Astl'achania nie rlojeb~'ł najbliższy jego przyjaciel, cJ:,1QćJ?y
rbał? roześmiał się nerwowo I{orn;
to. na,,'et b3-Ć miał jego zwierzchnik, i\fałe oczki pod binoklami błysnęły
człowiek o usu\Yaję.cej \\"szelkie podejjakl;\ś złośli",ą radością..
.
rzenia pozycji.
Iie! Upił się w drodze i wpadł
I kapitan R.\'hkow miał rack Nikt pod pociąg - krótko i poważnie zdanikogo nie móg-I być pewnym w Ros ji, wał rclację Rubin.
w okresie, gdy zaczynała siC wielka
- A ci agenci? Nie robili z tego
wojna europejska.
powodu hałasu? Nie zadziwiło ich to?
Czy na podstawie uzyskam' ch wiadomości 11 ie hędę. prowadzić
dalszych
poszuldwaJl?
- To kret~rni! ChoćbY rllatego, że
Dent~'s ta, poc11.\ 10nr nad stolem z
w~'Ptlścili z rąk Laszel1kc. Liczyli, że
narzędziami, c1oJ)iero teraz spojrzał na
w tcn sposóh powoli dowiellzę. siC od
swego gościa. Nic wydawał się b~' ć niego "ii;!cej szczegółów.
zupełnie zaskoczony,
czy zdziwiony,
choć nie spodziewał się zupełnie zobaksiężniczki
czyć na sw.\'m fotelu tego osobnika.
- Aaaa! Kom! Cóż za niespodzieTIoclzina książąt Ba1rkinów spędza ją, przyp;odllym letnikom. W tym rO
wana wiz~'ta 1. .. - powiedział spokojla
lato w g'ycj \"illi pod Petersbur- ku willę wynajął pe\yien Anglik.
nie.
- Manipuluj dalej swoimi narzę giem, w Tarcho\vce. 'Vyjazd za gra- Rza.dko ukazywał się . w .Swym ·. ogrodziami - mówił osobnik, n azw.an y nicQ z różn~" ch względÓW nie doszedł dzie przy willi; ~",ogóle był otoczony
Kornem. - Nigd.\" niewiadomo, czy w t,\'m roku do skutku. Starego księ lekką. mgiełką 'tajemniczości.
cia zah·z.\'mały \V RosH jakieś zajęcia
,y miej'Scowości letriiskoweJ, takrej,
nas kto nie podglą.da.
poli
tyczne, księżna obawiała się po- jak Ta'rchowka, wszyscy letnicy znają,
Rubin zastoso\\'a1 siC do jego polecenia i, prowa dzę.c rozmowę, szczękał dróżr ze względu na stan swego zdro- się nawzajem, przynajnmiej ' z widzeod czasu do czasu swymi haczykami wia, miała bowiem na wiosnę bardzo nia. Za po$rednictwem służby do,yie~
i szczypcami, huczał masz~rną. do boro- silny atak reumat~'zmu, a księżniczka c1zleć się można d każdym: wszystkie-'
wania i wylewał . \,"odę do spluwaczki. Tatjana n ie I'hciała wyjeżdżać sama, go; najintymniejszych bodaj szczegó- Myślałem, że wyjechałeś już z bez rodziców, choć różni krewni i zna- łów. Służba Bałykinów, u,,;ażając się
jomi ofiarowywali się wzią.ć ją. pod za' ar.\'stokrację pomiędzy służbą in_o
Petersburga - zac7.ą.ł dentysta.
opiekę.
Zdecydowano, że wyjadą nych letników, · potrafiała jednak ,t- 'Y.\"jecha!em i znów wróciłem \Vsz~' scy razem, całą rodzinę. na Sycytrz~'mać z nią. to\yarzyskie stosunki i
nieokreślenie
odparł I{orn. :Muszę
lię, ale dopiero jesienią.. Wtedy będzie umiejętnie zebrać ploteczki z całej
zatrzymać się tu teraz kilka dni. Jest
robota, w której chciałbym osobiście mial też urlop młod~r książę Borys Ni- TarchÓwki.
kiticz, oficer cesarskiej gwardii. Cawzią.ć udział.
Kucharka .Praskowja
celówał'a
- Coś niebezpie('znego? - obojęt ła rodzina miała więc być w komple- szczególnie w kunszcie kolekcjono,,'acie.
nie spytał Rubin.
Lipiec był tego roku niezwykle u- nia wszelkiego rodzaju wiadomości o
- Może być niebezpieczna, ale
wszystkich bliźnich.
Nie. ukryło się
palny.
hardzo ważna. Chodzi o fabrykę amuprzed jej \"ywiadem, że. śp-iewaczka,
Stara
księżna
leżąc
na
tarasie
wilnicji - wyjaśnił Cl:arny osohnik.
zamieszkująca Willę w pobliżu dworca
- Załatwiłhym to sam - skrzywił li na w~'godn.\"m leżaku pod dużym płó kolejowego, jest nie tylko przyjaciótką
się Rubin. 'Yszystko jest przygoto- ciennym parasolem, przeglądała jakieś fabr:rkanta, który przyjeźdża do niej
wane. Czekałem tylko na rozkaz. Czy francuskie żurnale. Księżniczka Ta- na niedzielę, ale darzy też sympatią
nia ulokowała się w ką..cie tarasu; cień młOdego studenta, którY udziela koremi nie- ufacie?
- Ufamy ci niemal bezgranicznie, rozrosłej sosn~-, Sięgającej konarami petycyj dzieciom wysol<iegó urzędnika
ale tego sam nie zrobisz, a nie chcemy aż od okien willi, chronił ją przed u- ministerstwa ·skarbu. Wiedziała świe
palnymi promieniami południowego
narażać tutejszych ludzi.
tnie, kiedy doktór Wasi1jew ' pokłócił
- Ja muszę iść z tobl),. Znam już słońca. Siedziała wygodnie na trzci- się z żoną, kiedy inżynIer Kotow przy':
nowym fotelu, udają.c, że jest zaczyteren - 11pierał się Rubin.
jechał pijany z PeterSburga i urządr.ił
- Jeśli chcesz - możesz iść . Czv tana w jakimś francuskim romansie. awanturę swej teściowej; potrafiła nadzisiaj w nocy można by to załatwić"? Myśli jej bl~dził:v jednak daleko od pamięć wyliczyć wszystkiCh kochankart ciekawej ksia.żki. Dla Tani treść ków pięknej mecenasowej Pokrow- spytał Korn.
jej rozmrślań b~'ła ciekawsza od naj- skiej, któreJ mąż , zbyt był pOChłonięty
Rubin zastanowił się chwilę.
. - Można! Ale, czy taki pośpiech bardziej sensacyjnej lektury .
pracą, aby dość czasu poświQcać żonie.
jest konieczny?
...
Willa sąsiadująca z Bał~' kinami na- Tak! Trzeha działać energicznie. leżała clo bogategoń'\Oskiewskiego·
(CiQg dal:zy nastąpi.)
Musim~'
szcrz.\'ć
panikf.) i postrarh. kupca. Jej \vłaściciel rzadko spcdzał
lT\\lsill1.\' ullerzać \V najmlliej spodzie- w nicj lato; najc:zQ śc icj \\') najmował,
rzeń.
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Rubin i Korn
Tajemnicz~r osobnik,
którego poznaliśmy w lokalu Sojkina w to warzy~twie dyrektora Gremina szedł zamy-

ślony S'uworowskim prospektem, lderojąc się w stronę ulicy Taurydzkiej.
Osobnik ów nie zwracał na siebie uwagi niczym szczególnym w wyglądzie.
Czarna dość zniszczona jesionka, szyja owinięta brudnym szalikiem, czarny filcowy kapelusz o szerokich kresach, zasłaniający górną część twarzy
- oto wrażenie, jakie zostawiał pierwszy rzut oka na jego figurę. Trzeba
było przyjrzeć mu się bliżej, aby zauważyć pod rondem
kapelusza małe,
niespokojnie biegające oczki, zakryte
szkłami binokli, cienki, garbaty nos,
czarną śpiczastą bródkę i rzadk'ie wą
!ly nad wą.skimi, jakby zaCiśniętymi,
bladymi ustami.
Osobnik zatrzymał się przed porzą.dną. kamienicę., o frontonie ozdobionym białymi kafelkami, co nadawało jej szczególnie schludny wygląd.
:\Vśród wywieszonych
przy drzwiach
wejśdowych szyldów wyszukał jeden
z napisem: !tA. A. Rubin. Lekarz-dentysta". Znalazł widać to, o co mu chodziło, gdyż za chwile dzwonił do drzwi
dentysty. Uprzednio wyjął z kieszeni
podejrzanej czystOŚci chusteczkę i
przyłożył ją. do policzka, jak człowiek,
który cierpi na. gwałtowny ból zęba.
To uchroniło go przed zadawaniem
pytań przez służącego. 'Vszedł do poczekalni i czekał spokojnie na swą kolej.
Po kwandransie oczekiwania został wpuszczony do gabinetu.
- Proszę siadać! - bdezwał się,
nie patrząc na pacjenta, dentysta i
wskazał mu fotel.
Pacjent usiadł, ale nie otworzył ust,
jak na człowieka znękanego bólem zę
bów i szukającego pomocy u dentysty
przystało.

- Jak si(\ ma~7., stary Ruhinie!
odezwal siC) do lekarza.

- Ale jednak za dużą. wiedzą,!
zaniepoko'il się Korn.
- Sę. unieszkodliwieni - uspokoi!
go dentysta. - Jeden miał nies,,:czę
śliwy. wypadek z bronią,: kolega czyszczą,c rewolwer postrzelił go' w gło
wę. Nie. będzie mógł Nz.. chyną. W:f6c:i~.
do służby. ' A drugi, zostałprzęniesio
ny na lepsze stanowisko ... do Symbirska. Miły klimat i spokojna praca!
- zakończył swę. rela.cję. .
- To dobrze. Z twoich krótkich raportów nie znałem dokładp.ie przebiegu tej sprawy i byłem · niespokojny.
Ale ciebie, Rubin, możemy· być pewni
'- powied,,:iał Korn tonem pochwały. '
- Ostatnio mię.łem pewne kłopoty
z pieniędzmi - w · dalszym cia,gu ' manipulując narzędziami od ' niechcenia
rzucił Rubin.
- Dostaniecie, ile będzie potrzeba.
Teraz
będziemy
'mleli ' pieniędE~~
w bród, nie trzeba: Eię będzie' . li<;Z~T Ć
z byle rublem. Będzie więcej roboty,
ale ' dużo więcej pieniędzy ' - prawie
wesoło 'zapewniał dentystę jego rzeko-<
my pacjent.
'" esoły ton głosu dz1wnie 'nie o<;lpowjadał tej małej, Skllfczonej figurce o
wyblakłej, prawie żółtej, nigdy chyba
nie uśmiechającej się twarzy.
- Tu jest adres Kałuniewa = powiedział Rubin podajl),c mu kartkę, na:
której nakreślił kilka słów.'~ Czy:
chcesz ieszcze co' ode mnie?
- Nie! Zostawię ci tylko kartkę z
instrukcjami - to mówią.c wycią.gną.ł
z portfelu cieniutki arkusik, zapisany
drohnymi literką,mi.
.
Gdyby człowiek niewtajemniczony
, zainteresował. się tę. k~JjWę., ,f\Wi przeczytałhy z niej
nic cJekaw.egQ~. JlO ·
prostu starannie -przepisany l"o'zdżiał
jakiejś powieści. Dąńtysta Rubin posiadał jednak tajemnicę, która między
wierszami beletryst~'ki poz:vą)ała "Twołać inne, dużo dla niego -:- i może
dla agentów tajnego wywia.du - ciekawsze wiersze.
..
Dent~'sta i jego pacjent ' n'je w~'mie~
niIi nawet uścisku· dłoni. nubin otworzył szeroko ' drzwi gabinetu i wypuszczają.c do poczekalni uzdrowionego
pacjenta zawołał urzi;!dowym tonem:
-.:.. NastQpny, proszQ! .

Marzenia

Tani

J

s

!

rzez
We wst Laverstoke rodzi sie ze szmat francuskich funt angielski
1.V hrabstwie angielskim Hampshire
1e1:y wieś Laverstoke, która na pierwszy
rzut oka nie r6tni się w niczym od innych
wsi tej okolicy. Widać tam szereg starych domów o miniaturowych oknach,
strumyk lo prMtarvm mostem kamiennym, młyn, a nad uańcem lasu kośció
łek. Lecz po dłutszym pobyeie w tej wiosce uderza, te nie ma tam wcale chło
pów. A
1VSZJ'SCY mieszkańcy zaJęcl . .
1ł"

bawem zaczęto ją. też widyWać w towarzystwie młoaego mężczyzny, który, jlllt
wszyscy inni mieszkańcy pracował w
młynie, i który jej eo wieczór
PftI':Dos1ł 1ł"

Nt. J.'W'r&Calo to 8Zczególnej uwa.g1 w
wiosee angielskiej, gdzie katdy miesz.ka-

Jedyny goś6.
który bez kontrou- "::"Chodzić ~:..odsN
mate z młyna, to atrumyk Test, odgryw ...
ją.ey watną. rolę w fabrykacji
papieML
Woda jego bowiem specj8llnie nadaje e~
do fa.brykaeji 'D8.uieru. i nie mołe .był
pn:es t~dn&, inną. z&8~piona, 8ZCZególnie
w znakach wodnych. (Kk)

Jak warszawscy "profesorowie"
chcieli sprowadzić deszu na wieś Dawidy

mqD1..

Poza tym w~zy.ey nazywaj l!, mę jednakowo Portal, wieś zamieszkała jest :00wiem przez liczn'" -' potomków pewnego
Hugenota, który przywędrował tutaj :r;
Francji. Przybysz, który zbliły się do
młyna, zauważa z łatwości~ te jest śl&
dzony i te
młyna P!]nl1j. patroL
Istotnie te środ.k.1 OIIJtrotności są zupeł
nie usprawiedliwione. w młynie bowiem
fabrykUje ·się 200 lat papier, na. którym
drukuje się później funty angielskie.
Tutaf powsta'~ małe, zielone paplerld,
uchodzące nie tylko w Imperium Brytyjskim, lecz na całym świecie ~ symbol

parasolu paczki papIera.

niee n08i parasol, at wresz;e~e rasu P.eWnego zaCZĄł deszcz paaae i roziargnl'Dlłl
amant otworzywszy paruol, zgubił prz&mycaną. zawartość. Kradziet Z06tała wykryta. Od tei pory poddaje eię wuystkich pracownikÓW bardzo starannej kontroli

Sztuczny deszcz ze starego aparatu radiowego - 4.50 zł kosztów, alp 2000 zł zysIW
"Profesorowie" wszpitalu
Trwająca

od dłuższego czasu susza,
we zna.'ki rolnikom., natchnęła
dwu za.wodowych oszu.stó.w, Jakub~ Ma.zurka i Jana St~zewskI~gO, zamH~5zka.łych w WarszaWie "gemalnym" pomydająca się

I

sIem zarobienia
za_o ści!\,gnięcie
ZabraWBZY z
wy "Wlłiedli w
,

chali do PiMeczna, ską.d dolarlI de ~
możnej wsi Dawidy.
. PrzYMedłszy do W8i .... NIDO południe.
pn:y pomocy soli,... sebraJt ~
wło&cian i Mazurek wygłosił ~
przemowę, w plastycmych ełowach :me.n.,
j~ etraszne skutki llU8Zy, IObra.zow&ł ...
padek kwitnącej wsi. przerasił chłopów 1
baby widmem głodu, a w końca pnedaia..
wił ew ego kolegę wynalazcę ,.proft!lllO-l
Ta Iicsnych uniweraytet6w"', który JIIlS7
pomocy aparatu elektrycznego moie ścUr

na naiwnych wieśniakach
deszczu.
domu stary a.parat rad:\okolejkę Grójeck" i wy je-

W\Szechpotężnego pieniądza.

W Ameryce iswieje park narodowy, w
którym pod ścisłą kontrol" l"OIIn" drz&wa, z których wyrabia się speejaJny słyn
n'" ze ewej wytrzvmałości papier dla
banknot dolarowych. W Paryłu przechowuje się złoto Francji, na którym opiera
sip dobrobyt tego u_ju,
w mieśełe podzI8IIlDym.,
które w razie napadu nieprzyjaCielskiego natychmiast zalane być może wodą, a
w którym
do odaunlęcla drzwi sta10wyclb
potrzebna fest lokomotywa.
Funt angielski, ten król między
ban'k notami, ukrył się skromnie do niepozornego młyna, by, wyszedłszy stamtąd.
kierować losami łwiata.
Gdy Parytanin za kilka sous sprzedaje star" bieliznę handlarzowi szmat, który codziennie objetdta ulice wózkiem o
dwóch koła.ch, nie domyśla się on, łe lo
jego starej koszuli .POWIltanie papier dla
not angielskich.. Młyn w Laveratoke surowiec sprowadza z Franeji, po nie wał
włókna bleUmy fraDcusk!ef
więcej nad..~ mę do fabrykacji trwałego
papieru. nił materiały angie~kie. Dawnięj, kiedy Angliey nosili jeszeze białe
koszule 1 białe kołnierzyki, nie potrzeba
by.l o ąrowadzat ezmat lo zagraniey, ale
dzisiaj __ w Allgll ~ne koszule k()'lorowe, za.wieraj~e .byt wiele naleciałości
niepob,danych dla fabrykacji pa.pieru.
Nie potrzeba dodawa.t, te
lIIłya

ł

w Le........ PINd'" 1WOj,

te 1eet tak

gać

zmęczeni OŚWiadczyli:

- No, teraz aparat «otó'W'ł ~ tn.<
ba jeszcze do środka włołyć wuystkie
pieniądze. jakie kto ma w chałupie. Bo
inaczej pio~n takI!, chałupę s pieniędzmi.
spali!
Zasugerowani ","ymoWl\ Muurka, cIdo-<
pi rozbiegli mę, ZDoaZ"C swoje enczędDo.
śei.
.
WBtrótce aparat wypełnił mę banJmo.<
tami i srebrem. Razem około 2.000 .zł.
Gdy zac:mie padać ~ i &a.bion. ...
pant, którego kasaH 8trzec chłopom jak.
oka w głowie.
. _
. .
Pieniądze 11& koata podrółJ' . . . . . .
trzymać dopiero po powroeie s lł$riedDtej
wsi.

WESOLO MUSI Bytl
wyma)" ~l1wie studenci paryscy i od CZll8U do czasu da}" 1aCtn~eł
próbki swego humoru. Na zdjęciu długi "wąt studencki" w podskokach przebiegają.cy ulicę dzielnicy uniwersyteckiej. Oczy wiście, te auta wzięte w środek, musZĄ
czekać nieral'l dość długo. Wynagrodze niem dla ich kierowców jest, te przy tej
okazji uŚII\1ej" się, jak nigdy •• •
Tę zasadę

Wieśniacy stanęli dokoła 1Iłl" . . . . .

kając

na zbawCJ.Y deazcr..
1eden z ziemian, przejertdł&,... JII'MS
wieś, zobaczył zbiegowisko i dowiedsiaW"szy się o co chodzi. uświadomił ehłopów.
te padli ofiarą oszustów.
Gdy zajrza.no do skrzynki. .........
amiast pieniędzy strzępy p&1>ieru.
Pałając zemstĄ, chłopi ZOI'g&IrlzowaJ{
ekspedYCję kam!\, i dopadłszy OMllBtów,
kt6rzy &późnili tlię na autobue, w lesie
Kabackim pod Pyrami, zbili 1eh do utraty
przytomności kłonicami.
.
StrMznie zmasakrowanycłt wydrwi..
groszów Pogotowie przewiozło w stanie
bardzo. eiężkim do szpitala w Warszawie.

1
. . . . .0 "
starannie etrzełony, te nikt

nie śmiałby eię pokuit o wykradzenie
pakietu papieru. Ras tylko udała aię ta
ututa ~wnef kobi$cie pad 70-ciu laty.
Pewnego dnia młoda 1 IitdDa Angie}lka
zamieszkała w oberty wi~ki. Na pytanie
goepodarza, jaki jest cel jej pobytu, dała
ona do zrozumienia, te jest zakochana w
młodym m~zytnie ' lo LavOl"8toke.
Nie-

deszez.

Zaznaczyli przy t7m. te ob&j jako lwb:h
nauki, pracuj" dla idei i me ~aj.. łM<
nej zapłaty, opr6ez zwrotu koszt6w prze.
jazdu.
- A duże ~ te koszta! ::...; ktoś zapytał.
- Dla nas o bu • !El fi() groayl
To przekonało chłopów. Cztery 1 . .
:dotego za desz<::&. To przeeieł wario. Szyb.
ko dobito umowy.
Wynalazcy ustawili IWYkbIt aknynk,
radiow" pośrod.ku wsi. Przecie,gnęli ~
ki6Ś druty.
Drapali eię n& drzewa, lD6-<
czyli kredą płoty, wycinali tajemniese
znaki na chałupach. Wreszcie .pOOeni,

Dwóch
Dnelo ich pt.

woźnVEh napisało operetkę
"Pta8~ik

Grec1i-r' tcystawil _
niem. teatr. ., Atenach

Ate6ski teatr wystawił w drugiej poło
wie "erwu wesołl\, operetkę "Pt&8znik
Grecki". Twórcą przepięknych melodyj
"Ptasznilka z Tyrolu" był urzędnik w wiedeńskim mini·s terstwie oświaty Zeller. Natomiast 8tanowiBko woźnego w ateńskiej
izbie rolniczej zajmuje Skindras, który
skomponował melodie do tycz1iwie przyjętej
przez krytykę operetki ludowej
"Pta-sznik Grecki".
Tekst napisał na podstawie legend regionlllnych kolega Skindrasa, młody wot-

du~ym. po,",od~e

DY 1ł" mini!!terstwie rolnictwa LubikM.
Na premierze zgromadzone ~umy paI"?""
krotnie domagały się ukazama !la. seem.e
obu woźnych. którzy odtąd stall Się naJpoularniejszymi ludźmi w stolicy Hellady. Publiczność okazywała swe zadowolenie z porywającej tywo.ści ry~iki, ..z
oryginalnych melodyj i dowcipn~J a~cJL
Starannie inscenizowane wrdoW1JSko
sprawiło, że co wieczór zgromadzone w
teatrze ateńskim rzesze widzów obda.rzają. wykonawcÓw hucznymi oklaskami.

[odziennie wypatruje, czy na horyzoncie
nie poiawią sie okrety piratów
Je8~c~e

jeden ftDYCtmJ w tradycyjnej Anglii

Z wielu przeżytków, w imię tradycji,
pieczołowicie piel!}gnowanych w Anglii,
zacytować warto następujący wypadek.
Poło1:one nad wybrzeżem miasto Winnapadnięte zostało przed mniej
500 laty i zrabowane przez piratów
morskich. Władze miejskie, chcąc zabezpiecz rć mieszkańców przed nieoczekiwanymi at31kami ze strony morza, wyznaczyły speCjalnego stróża, który miał obowią.zek przez cały dzień patrolować wy~
brze!e i alarmować na wYPł;dek pojawienia si!} floty1i pirackiej. Od wielu generacyj funkCje te sprawowane były przez
potomkÓW jednej rodziny. Do dziś dnia
pra-pra-prawnuk pierwszego stróta morSkI ego Winchelsee - M. Barden - pełni

chelsee
więcej

NAJLEPSZA

REC~PTAI

Gorąco Bardzo gorąco? Trzeba sobie jakoś poradzić myślą dwa małe bąki.
Z nieba leje cię żar, a z konewki na płowa,
główkę chłodna woda. Czy kto wymyśli

poś

skuteczniejszego i milszego?

tę wysoce "odpowiedzialną" funkcję. Staruszek, liczący dziś 78 lat, codziennie od
przeszło pół wieku udaje się, skoro świt,
na brzeg morza i wypatruje, czy na b Jryzoncie nie pojawią się okręty pirntów.
Do zapadnięcia zmrOlku kilkakrotnie, co
najmniej szeŚĆ razy, starzec odbywa patrole wzdłuż brzegów morskich. Za sluthę tę otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1 funta i 6 pensów, tj . ponad 30 zł
roemie. Jest ·to niewątpliwie niewiele dla
człowieka, którego zadaniem jest czuwać
nad ."be~pieczeńs~wem" miasta. Ale, skoro pIraCI przeszlI do legendy, rola Jego
nie jest znÓw tak odpowiedzialną·

I

Z TRAPEZU DO WODY
Z ?kazji jakiegoś ."dnia sp~rtu wodnego",
w Jednym z basenow p arysklCh urocze pływac~ki popisywaŁy się ćwiczeniami na
traPłzaęh, :r; których nastep~ ~~
' d o wody.
4

