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Ciemne chmury strajkowe na horyzoncie robotniczej

Łodzi

J1111 Jni~ I ie~leni a fI an ~w.••
robotnik polski ztrwogą patrzy wniepewne jutro
Ataki żydo • socjal • liomuny
na "Pracę Polską"

Ł ó d Ź, 14 lipca.
Nad Łodzią. zacią.żyła atmosfera
strajkowa. Jednych ona przytłacza i
zwiastuje ehwile ciężkie i niepewne
jutro, dla drugich jest konieczna do
życia.
W kantorach fabrycznych, w
6yrektorskich gabinetach, "przemyslowi.ec" w brudnym wyświechtallym
chalacie z janllulką na głowie, dy~1yn:;owany dyrektor wielkiego pl'zed-

Walka o podwyżkę płac przeradz&
się powoli w wałkę z narodową "Pracą Polską".
Na zebraniach fabrycznych delegaci Zw. Klasowego, często

s!ębiorstwa, przeprowadzają. gorączko

wo kalkul:tcję: ile ja zarobię na sŁr'aj
ku, jak dl ugo powinien trwać strajk,
abym mógł opróżnić s\\Toje magazyny
oOd czteJ'erh lat leżącego ramszu. I zacleraj~ ręce.
Jeszcze bowiem nie ma
st!·a.iku, je!'zcze nic jest znany dokład
Ide tel'llull jego rm:poczQci' a już
wzmógł RiQ ruch. Tmv ary , które wczou} miały iść do sz.arpiarni celen'l dals%ej pI'z-eróbki, sprzedaje się po Cenach normalnych. Pieniądze płyną
do kasy.
- Oj, żeby tak jak najdłużej trwała psychoza strajkowa i potem jeszcze
strajk - wzdycha rozgorQ-czkowany
od emocji fabrykant - a składy będQ
czyste i czysty interes.
A tymczasem w fabrykach przy
warsztatach i maszynach coraz czę
Ściej pada pytanie: Co będzi~ z podwyżką płac? Jak długo będQ- nas trzymać w niepewności?

Dwa

światy

.

Tam chodzi o pieniądz, tu o życie,
tam radość i zacieranie rąk, tu troska
o swój i swych najbliższych los i przyszłość.
I myśli tych dwóch światów,
racMannego chciwego złota·kapitaIisty
przemysłowca, zagaTniającego zakrzy,,,iollę,, brudną łapą zyski do kieszeni,
i zbiedzonego wyzyskiwanego, łudzące
go się nadzieją. otrzymania kilku groszy podwyżki robotnika polskiego,
krążQ- koło sprawy strajku.
W fabrykach panuje p-sychoza strajkowa. W dniu 30 maja, kiedy związ
ki klasowe wypowiadały umowę z żą
daniem podwyżki płac rzuciły gToźbę,
że swe ządania poprą strajkiem. pOtem dwa tygodnie minęły zanim skonkretyzowały swe postulaty, Znów minęły dwa tygodnie zanim zebrała się
pierwsza konferencja i nic. Potem
druga konferencja i znowu nic. Robotnik jest na łasce fabrykanta, który
może go każdej chwili
wyrzucić
na
bruk, ponie\\'aż nie obowiązuje go żad
na umowa i żyje pod groźbą .strajku
i ciągłej niepewności, co będzie jutro.
Ta niepewność i oczekiwanie, brak po7.~ tywnyeh
rezultatów kOllferencyj,
klóra, ma się \vrażenie, po to są zwoły
wane, aby opóźnić likwidację zatargu
i przedłużyć stan niepewności, wytwarzają. w
masach rObotniczych stan
:wdenerwowania i podniecenia. \V takiej atmosferze żyje i pracuje robotnik .

dtrajk najclotkliwiej odhija

polskich robotników, z

się na ~yciu rodziny robotniczej.
głęboką troską śledzą rozwój zatargu

To te~ kobiety, żon_
z żydowSkimi fabry-

kantami...

1"/

pytanie: - "Kiedy będzie ten strajk
Na to nie może dać odpowiedzi najba<rdziej nawet wymowny delegat. A
to pytanie powtarzają robotnicy coraz

częściej.

się

Mieliśmy moiność przekonać

o tym w swych wędrówkach po fabrykach i z rozmów z robotnikami
włókniarzami.

Robotnik nie powinien się kłaniać
Żydowskim kapitalistom ...
W jednej z mocno czerwonej fabryk, w której zdarzyło się, że nawet
z~brania urządzano po dwa
razy na
dzień, jeden z mówców
szeroko uzasadniał konieczność podjęCia strajku:
- I będziemy strajkować miesią.c dwa
trzy - dowodził - aż zmusimy kapitalistów do dania nam podwyżki. Robotnicy słuchali wywodów mówcy, a
gdy skończył jeden ze Słuchaczy zabrał glos. Zgoda, jesteśmy pokrzywdzeni, kapitaliŚCi tuczą się naszą.
krwią., boga
na naszym wyzysku.

Musimy walczyć o nasze prawa i nasz
byt. Jak będzie strajk będziemy strajkować.
Ty.lk.o, gdy robotnik polski
zażąda tego co mu się słusznie należy,
to w ciągu dwudziestu czterech godzin
IWwinny być spełnione jego żądania.
Robotnik nie powinien się kłaniać ży
dowskim kapitalist.om i prosić ich i
konferować z nimi.
Myśmy powinni
decydować a nie kapitał żydowski. To mocne wystę.pienie spotkało się z
oklaskami zebranych.

Grupa robotników dyskutuje o negatywnym wyniku konferencji z fabrykantami.
rzysty. Wywołać wśród robotników
jak najwi·ększe zamieszanie, skłócić
między sobą., wywołać stan, w którym
nie będzie wiedział czego się trzymać
i czego się spodziewać. Jest to oczywiście woda na podwójny młyn, bo i
przemysłowcy na tym skorzystaję.
i
wysłannicy stalinowskiego czerwonego Kremla będQ- mogli przeprowadzić
swe plany. Na szczęś'Cie robotnicy doskonale się orientują. i na tego rodzaju kłamstwa nie daję. się brać.

Dwie

międzynarodówki

podały

sobie

ręce

Konferencja, odbyta w dniu 13 bm.
dała, jak wiadomo rezultatu. Gdyśmy zapytali robotników co o
tym

nie

myślą., otrzymaliśmy taką. odpowiedź:

W fabryce
W fabrykach zwołuje się teraz wieee i zebrania. Delegaci poszczególnych
związków wykładają. robotnikom, że
strajk musi być, bo przemysłowcy nie
(ladzą. podwyżki.
Często
pada wtedy

całe swe przemówienia PoŚWięcają atakom na "Prac-ę Polską." i na jej
członków. Tylk.o coraz częstsze są wypadki, że robotnicy rzucają przedstawicielowi czerwonych zwią.zków pytania: "Dlaczego z "Pracą Polską." nie
chcą
rozmawiać
żydowscy
przemysłowcy?
Dlaczego wy socjaliści, którzy powiadacie, że walczycie z kapitalistami, cieszycie się u nich takimi
względami, że z nikim nie chcQ- rozmawiać, tylko z wami?" \V'taki _po~
sób zainterpelowany najczęŚCiej nie
znajduje .odpowiedzi. Jedną. z metod
walki socjalistów z nar.odowcami to
kłamstwo i dywersja. W jednej z więk
szych fabryk rozpuścili plotkę, że narodowcy mają zamiar urządzić jednogodzinny strajk protestacyjny przeciwko podwyżce stawek i strajkowi
powszechnemu. Jeszcze dalej poszli
w kłamstwach komuniści. Ci zn()wu
głosili, że strajku nie będzie, poniewM
w razie j eg.o .ogłoszenia nar.odowcy
wyjdQ- na uliee i będzie rewolucja. Cel
tej dywersancki~j roboty jest przej-

.~

Strajku jeszcze nic ma... Honotnicy i robotnice, jak zwykle rano, dąta do fabry'&..
J.edn.ak rlaj(' się WFZlJ\\'ać już nastrój przed trajkowy. Policjant zajął miejsce
obok \\'cjśc.ia do fabryki. Jeszcze pl:zed kilku dniami nie było go tutaj ...

- ,,1'0 już jest oszustwo, to zakrawa
na zdradę. Nie spodZiewaliśmy się od
klasowców dużo, ale to już jest handel
naszę. skórą te targi na CiągłYCh kon~erencjach bez rezultatu, sę. targami ()
mteres przemysłowców. Nad nami·
trzymają w jednym rQku bat strajku,
a w drugim ochłap w postaci 20 pet
pud wyżki i kłamstwo o czterdzieslo-
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g<>diinnym tygodniu pracy. A w rezulta'cie zarabia żydowski fabrykant".
'Atmosfera niepewności, granie na
cierpliwośCi robotników, miraż -iO-goazinnego tygot.1nia pracy, konfeJ'encje
bez wyników, strashenie narodowcami
i walka z nimi, to już sabotowanie 1'0]:y)tników, ohydny nieludhki sabotaż

8ccjal-kapitalistyczny. A przepełnio
ne magazyny żydowskiCh fabrykantów opróżniają. się ze zbutwiałego starego materialu. Złoto płynie do kiesreni przemysłowców, robotnik z tl'\VOgą. patrzy w niepewne jutro.
Między
narodówka kapitalistyczna i socjalistyczna podaly sobie ręce.

Zhiszpańskiej wojny domowej
I10fo Mutl,.ylu po

(l~iewie.ciu

dniach
spokojniej

P a ryż. (PAT). Agencja IIavasa
donosi z Avila: Dziell wczorajszy był
pierwszym dniem ,,"zgl ęclnego spokoju
po 9-dniowej walce na frons:ie ;madryckim.
\\.Tojska rządowe zaprzestaly
gwałtownego
natarcia, ograniczając
się do wypadów w l'óżnrch punktach,
oraz do umocnienia sw\'Ch stanowisk.
Z drugiej strony powsliu\cy }ll'ZygOtowują swe bazy, zajmując bez
oporu
część rowów strzel eckich przeciwnika
pomiędzy Quijorna i Brunete.

Z kroniki politycznej
Paryż. (PAT). :MiniRter finansów
Bonnet przyjął holender~kiego premie-

ra tolijna.
Was z y n g t o n (P A T) Zmarł na
skutek ataku sercowego senator Józef
Robinson, przewódca demokratycznej
większości w senacie.

WWaziristanie
Londyn. (PAT). Z Simla donoszą, że w \Vaziristanie patrol wojsk
angielsko-indyjskich został zaskoczony w nocy, ostrzelany i obrzucony
granatami; 6 żołnierzy indyjskich
jest zabitych, 10 rannych, również jeden żołnierz angielski jest ranny.
Przewódca powstańców fakir Ipi nadal przebywa w niec10stępnej okoliCY
górskiej w pobliżu granicy Afganistanu.

~

Organ płk. de la Rocque

P a ryż. (PAT). "Le Petit Journal"
ukazał się dziś po raz
pierwszy jako
organ pułk. de la Rocque'a.
Przewodniczący Franc. Partii Społ.
zamieszcza artykuł programowy, w
którym stwiel:dza, że dziennik będzie
działał na rzecz pojednania narodowego i zwalczał panującą w społecze11stwie francuskim nienawiść.

.Moskwa-San Francisco
San Francisco .(PAT) O godz.
72l} samolot "Ant.25" znajdował się
1!.ąd Oregonem o 408 km na północ od
San Francisco.
Ponieważ odleglość miQdzy Moskwą
l San Francisco wynosi około 9.9GO km
zostanie prawdopodobnie pobity świa
tO\vy rekord przebytej odległości, który
'należy do lotnika Bossi i wynosi li080
kilometrów.

Zmiażdżony

whucie

bojów --

Dowództwo powstal1cze sądzi, że na
tym odcinku jest bardzo mało wojsk
rządowych.
Przypuszczenie to potwierdza łatwość, z jaką odbywa się
zp.opatrrwanie i luzowanie oddziałów.
Szosy wiodące z Val de Morillo przez
Villa Nueva delia Canada de Brunete
oraz z San Martin de Val de Iglesias do
Madrytu są stale bombardowane przez
lotni ctwo powstal1cze. Czołgi i artyleria rządowa nie przejawiały wczoraj
wiQkszej aktywności. Czynne było jedynie lotnictwo rządowe, lecz w tej
dziedzinie powsta11cy mają stanowczą
przewagę·

Lo n d y n (PAT). Minister wojny
DuH Cooper oświadczył w Izbie Gmin,
że brytyjski statek, który chciał zawinąć do Santander, został zatrzymany.

Podobno

chińsko-japoński

są jes~c~e

widoki na

Wybory, które
ZSRR do miejscowych i rejonowych Sowietów, a
również i do nowej instytucji, tj. do
Najwyż~zej Rady,
będę.
wyznaczone
na październik rb.
W najbliższym czasie nie należy
się spodziewać

jakichś scnsacy.in~'ch

aresztowall, bowiem "czystka" odbywa

R~l{(l

kołach

poinformowanych 0dyplomacja japońska
kompromisu z Nankinem.
Przedstawiciel
ministerstwa
spraw zagranicznych potWierdził wiadomości o rokowaniach"
prowadzonych przez Japonię z rządem nankiń
skim.
P e kin. (PAT). Sytuacja doznała
wczoraj z rana pewnego odprężenia.
Większość wojsk japońskiCh wycofała
się
z m. Wang-Ping do Feng-Tai
zmniejszając w ten sposób okazję do
nowych starć.
\V

świadczają,
że
gorąco pragnie

się obecnie raczej w środowiskach
mniejSzYCh szkodników, niższych i
średnich
urzędników
wojskowych.
Chodzi przy tym o zupełne unieszkodliwienie "dołów" zarówno łewej jak
i prawej opozycji. Wobec prześlado
wań ze strony Stalina oba odłamy 0pozycyjne zmieniły całkowicie taktykę nie ujawniając się.

Ostatnia próba ratunku ...

angielski wysułlt{l kompJ'omisolvy projekt tU'utowania
K01łłitetu Nieinterwencji

L o n d y n. (Tel. wł.). \V tych dniach
odbyła się narada w Foreign Qffice z

ambasadorami Niemiec, \Vłoch, Francji i Sowietów. l\Iinister Eden zapoznał dyplomatów ze wszystkimi szczegółami angielskiego projektu kompromisu w sprawie kryzysu, wywołanego
w Komitecie Nieinterwencji. Przedstawicielom 26 pallstw, bior~cych udział
w Komitecie Nieinterwencji,
wręczony będzie projekt angielski z
prośbą. o przekazanie go swym rządom. \Vedług prasy francuskiej, projekt kompromisowy min. Eden,a. za-

I

",iera następujące punkty:
1) Rząd francuski wyrazi gotowość
zastąpienia
patrolowania wybrzeży
hiszpa1'lskich przez okręty wojenne
ścislą kontrolą w
portach hiszpań
ski ch.
2) Rzą.d angielski zgodzi się. na
odsunięcie na pewien czas dyskUSji w
sprawie wycofania ochotników cudzoziemskich z Hiszpanii.
3) Rz~dy włoski i niemiecki zgodzą
się na odroczenie dyskusji w sprawie
przyznania gen. Franco prawa strony
wojującej.

Z kroniki terroru w Sowietach

61 'wyJ·o/~ów śnlierci w

m. SwobodnY'm na Daleldm

Wschod~ie

M o s kwa. (PAT). Na wyjazdowej
sesji kolegium wojskowego naj wyższego s~du ZSRR w mieście Swobodnyj na Dalekim \Vschodzie rozpatrywana była sprawa 61 członków
wedle oficjalnej terminologii - "trockistowsko-japOllsko-niemieckiej organizacji
terrorystyczno-szpiegowskodywersyjnej", działającej na kolejach
Dalekiego \V~cho<lu. Jak głosi akt oskarżenia.,
członkowie tej organizacji
"informowali
systemntycznie
obcy
wywiad, 'Przygotowrwali nkcje terror:\' sh-cznc przrc1wko prhedstawicielom

władz

sowieckich, organizowali katastrofy kolejowe z ofiarami ludzkimi
i prowadzili akcję dywersyjną cele!!.1
osłabienia Siły obronnej ZWiązku Sowieckiego oraz celem okazania bezpośredniej pomocy
.iednemu z państw
obcych w razie wojny z Sowietami, a
mianowicie przez niszczenie linij kolejowych, wzniecanie pożarów i zatru\Yanie wód".
WszystkiCh 61 członków tej organizacji skazano na karę śmierci przez
roz~tl>zeJanie. \Vyrok już wykonano.

I

a t o w i c e. (A ,] S) W Imcie "Pokój" w Nowym Bytomiu w czasie podnoszenia przez d7.wig leonstrukc~' jny
bloku żelaza wagi 1.500 leg, zenvał się
nagle łal'lcuch dźwiga i stl'a. zliwy cir.żal' ten runl;lł na :T.irmil;', l'ozgniat,ając
Z 'l Ia m ienn e uchwały soc ja1i.ęt6w fł'al1Cłlsldclt
na miazgQ znajdu.i~cego się tam robotnika, Huberta Piwoni,a z l{ochlowic.
M a r s y l i a. (PAT) Na ostatnim sek Blunut i Paul Faul'c'a otrzymał
Śl(lirr~ oczywiście naRtąpila na miej- posiedzeniu kongresu socjalistycznego 2.9i9 glo. ÓW, wnio"ek Bracke'a 1.5i5,
scu.
poddano pod głosowanie cały szereg wniosek l\[ul'ceau Pivert 894 głosów.
\V hucie "Florian" w Świętochło- wnioskó",,,.
Po glosowaniu wyłoniono stałą kowicach zatrudniony w oddziale stalo4.539 glosami przeciwko 1.982 po- misję administracyjn~ stronnictwa w
wpi, 45-letni Stanisław Ślósarek z wstrzymująCYCh się udzielono rządowi której 18 mandatów przyznano repre' ŚwfQtochlo\Yic stracił w pewnym mo- Bluma ahsolutorium za okres jego u- zentantom kirl'unku Bluma, 9 Bracke'a
mencie prz~· tomnoHĆ i runął na. zic- rzedowanin. I{ongres uchwalił na- a G l\larc('au Piverta. Bluma. zatwiermię a ,,"szelka pomoc okazała siQ bezst~pnil' pozo~tanie ministr6w ~ocjali
dzono \V funliC'jł1ch naczelncgo redakskuteczna. Zawezwany lekarz stwier- stycznych w gabinecie Chautempsll tora organu prasowego stronnictwa.
Cizi! tylko zgon, nie mógł jednak usta-j3.484 gł. przeciw 1.866 przy 43 wstrzy- O godz. 3.30 czwarty kongres socjalilić przyczyny śmierci, którą był przymujących się.
\V zwią.zku z zasaclni- styczny został zamknięty,
puszczalnie udar serca.
czą. linią pOlityczną stronnictwa wnio·
J(

lru·nował

wojny

żyło.

Stali", nie będ::tie nu ra~ie pro'łvad~il ro~grywki ~ "górą", ponie'łf'a~ nlU tv tej cll:wili do c~yłłieł"';a ~ "dola'lni"
R Y g a. (Tel. wł.).
się będą odbywały w

uniknięcie

Japończycy
usiłuj~ opanować kolej Pekin - :Mukden i obsadzili kilkanaście
stacyj swoimi urzędnikami,
przybyłymi z Mandżurii.
Wojska ja-

Tokio. (PAT). Przedstawiciel ministerstwa spraw zagranicznych 0świadczył,
że
Japonii nie zależy na
interwencji mocarstw w związku z
zajściami w Chinach północnych,
a
nawet nie możnaby przesą.dzać, czy
Japonia przychylnie przyjęłaby ich
pośrednictwo nie wiedząc z góry,
na
jakich podstawach będzie ono oparte
i w jakiej formie będzie przeprowadzone. Rząd japoński określi swe stanowisko dopiero w razie otrzymania
propozycyj pośrednictwa, których dotychczas żadne mocarstwo nie zło

Sytuacja wpaństwie zbrodni

VII Targi Kalwaryjskie

.' Wad o '? i ce (PAT). W zwi~zku
~ ()twarciem
VII Targów Kalwaryj~kich
prezes Rady Ministr6w gen.
Składkowski wyasygnował
na ręce
wojewody krakowskiego 12.000 zł na
popieranie przemyslu ludowego na terenie powiatu wadowickiego. Pienią ··
c1ze te ~taną zużyte przede wszystkim na uruchomienie kredytu bezprocentowego lub niskoprocentowego dla
cP.J3.1upniczego przemy~łu stolarskiego
i ludowego, celem uniezależnienia g-o
od wyzysku przy opłacaniu wysokich
prQcentów od zaciągniętych pożyczek.

~aciętych

Zatarg

Fran[je. ale ma zaufanie...

PIĘĆ PROWINCYJ
północnych

Chin (zakreskowane).

p0l1skie skoszarowano w szkołach
w m. Feng-Tai. Lotnictwo japońskie
obserwuje ruchy wojsk centralnego
rządu chińskiego. Ponadto Japończy
cy poczynili poważne przygotowania
wojskowe we wschodniej części Pf9wincjf Czabar.
J eśIi chodzi o władze lokalne w
Chinach północnych, to część wypowiada się za przyjęciem układu z Japonią, część zaś domaga się stawiania
oporu z pomocą. rz~du centralnego.
Agencji Domei donosza z Nankinu,
że wystartowało stamtę.d w kierunku
północnym kilka eskadr lotniczych.
T o k i o. (PAT). Władze japońskie
czynią. gorą.czkowe przygotowania do
"wojny propagandowej" celem zmobilizowania opinii publicznej wobec zajść
w Chinach północnYCh. Personel prasowego biura ministerstwa wojny został potrojony i pracuje bez przerwy.
Pułkownik Hata, szef tego biura, oświadczył, że cała jego ekipa postawiona została na nogi, celem zwalczania
- przez szybkość udzielanych informacyj - osławionej propagandy chiń
skiej. W akcji tej odda olbrzymie usługi nowa stacja nadawcza w Tokio,
naj silniejsza na Dalekim Wschodzie
(150 kilowatów). Rząd wydał polecenie swym zagranicznym reprezentantom informowania rządów, przy których są akredytowani, o prawdziwym
przebiegu wypadków w Chinach pół
nocnych ..
L o n d y n. (Tel. wł.). Według doniesień prasy angielskiej, przedstawiciele 29 armii chińskiej przedłożyli
japońskim władzom następujące propozycje:
1) Na przyszłość żadne wojska
chil'lskie nie będa stacjonowane w
Lin-Kon-Czau i Lung-Wang-Mau, a
porządek
utrzymywany będzie przez
specjalnych urzQdników bezpieczeń
stwa, powołanych w tym celu.
2) Chiny zgadzają się na formalne
przeprowadzenie ze strony 29 armii
ukaranie winnych za ostatnie zajścia,
na udzielenie zapewniel1, ze zajścia te
się nie powtórzą i na rozwiązanie organizacyj przeciwjapońskich.
Zdawałoby się, że ta oferta powinna zadowolić Japonię. Zdaniem jednak prasy angielskiej, ż~dania Japonii idą jeszcze dalej.

I

Irak przeciw pOdziałowi
Palestyny
Jerozolima. (PAT). Irak podPjmuje wielką akcję przeciwko projektowi podziału Palestyny i wystąpić
ma zarówno w Genewie jak bezpośred
nio na rzecz maksymalnych postulatów arabskich. Premier Iraku oświad
czył, że projelit poclzialu Palestyny wywołał wielkie oburzenie w całym świecie muzulmańskim.
.
Wybitny czlonek Najwyższej Rady
Arabskiej Abdul Nadi wystartował samolotem z Jerozolimy do Bagdadu,
gdzie po rozmowie z ministrami Iraku
ma ustalić wytyczne dalszej taktyki,
po czym uda się do Genewy, dokąd
przybędzie również wielki mufti Jerozolimy.

Czytajcie i abonujcie

"..Ilustrację Polską"l

bRĘDOWN'IK, piąTeK, onia 16 lipc?
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później tak się do niej rozczarował,
są najlepszą, oceną, "raju sowieckiego".

inni

a

Ooboszyński
nadal w więzieniu

Kto

Przed lliedawl1ym czasem pi~ali
śmy o trm, że do Sądu Okręgowego
w Krakowie wpłynęło pismo obrońców
inż. Adama DOboszyńskiego o zwolntenie z aresztu clo czasu rozprawy.
Jak obecnie donoszą, sę,d podanie
zalatlrił odmownie. wobec czego DoboSZYII 'ki pozo::itaje nadal w więzieniu.

20 bm. sesja sejmowa
W kołach pal'lamentarnych utrzymują, że nadzwyczajna sesja sejmowa
poś\\' ięcona
zagadnieniom
śląskim
z\\'olaną. zostanie na dzieI'l 20 lipca. Na
porządku dziennym znajdą, się przede
wsz.\·~tkill1

u~ta\vy

zwią,zane

z wyga-

śnięciem kOl1\\'encji genewskiej.
Jest
t~'ch ustaw ogółem pięć, m. in. ustawa rozciągająca pOillanowienia ustawy

o reformie rolnej na teren Górnego
Ślą~ka.
Ustawy te będą, oczywiście
wymagaly zatwierdzenia przez Sejm
Śląski.

r\'a tej sesji rozpatrywaną. ma być
również
sprawa pełnomocnictw dla
rządu w związku z zatal'giem wawelskim.

Memento
P. Mackiewicz (Cat) zamieszcza w
"Słowie" wilellskim obszerny artyhuł
o werdykcie ławy przysięgłych ,,v sprawie OObOSZYllskiego. Podkrr,śla \\' nirn
~ednol11rślność przysiQgłych.

"O tę jednomyślność \vlaśnie chodzi pi.lc ,,Stowo". - Uo przec ; eż na lawie
przysięgłych siedzieli nie rewizjoniści, nie
udziałowcy w pogromach, nie analfabeci.
Sicdzieli emeryci, byli urzędnicy, siedział
były sędzia.
Nie można im odmawiać
kompletnej znajomości, ani pojęcia o tym
co jest paIistwo. Jcżeli wydali ten wyrok,
to myśleli, że demonstracja Doboszyń
ski ego byla pożyte c zna, była aktem obrony koniecznej, myśleli tak, jak premier
Składkowski, który oświadczył, że w tym
czasie byli wójtowie w Polsce ulegający
terrorowi bolszewickiemu.
"I jeśli... ze względu na praworządność
wyrokowanie sądów przysięgłych w sprawach politycznych jest niemożliwe, bo
stwarza dwuwładzę. bo stwarza jak gdyby
maI y sejmik, to zgódźmy się teraz, że ten
maly sejmik krakowski jednomyślnie wypO" 'iedział groźne memento."
P. Mackiewicz jest, jak wiadomo
"sanaclyjnym" konserwatystę,.

Nowa

książka

Gide'a

Znany pisarz francuski Andre Gide
napisał po powrocie z Rosji Sowieckiej
ksią.żkę,
która znalazła wielki odaźwięk w świecie, a nosila tytuł: "Po
powrocie z Z. S. R. Ro"
książce tej
autor rozczarował się całkowicie do

'V

ustroju i stosunków sowieckich. Obecnie wyszła druga . część spostrzeżell
Gide'a w nowej książce pt. "Retusze".
W książce tej autor w dalszym ciągu
krytykuje rządy bolszewickie, zarzucając m. i. Sowietom,
że zawracały
światu

głowę,

przedstawiając

położe

nie robotników w Sowietach jako godne zazdrości, a komunistom francuskim zarzuca, że świadomie okłamy
wali robotników francuskich. Robotnicy w Sowietah są. białymi niewolnil<'ami. Jedynymi uprzywilejowanymi
kastami obywateli sowieckich są wysocy urzędnicy pallstwowi i denuncjanci.
Uwagi Gide'a, któr~7 sam siQ swego
c.asu entuzjazmował Rosją Sowiecką ,

będzie

prezydentem
Palestyny?

Sprawa niepodległego państwa ży
dowskiego w Palestynie jest daleko je-

'r!l37

- -S{r~na ~

szcze w polu, a jui się snuje najrozmaitsze plany na przyszłość. Jak donosi "Daily Herald", pierwszym prezydentem żydowskiej republiki w Palestynie ma być prezes wszechświato
wej organizacji
syjonistycznej dr
Chaim Weizmann.

Czarne

chorągwie
żydowska, w niemają, w Warszawie

Jak donosi prasa
dzielę odbyć się

d(lmonstracje Żydów, którzy przemapochodach z czarnymi choprzez miasto na znak protestu przeciwko podziałowi Palestyny.

szerują, w
rą,gwiami

•

Pierwszy WKaliszu targ bez Zvdów
linia podziału na rynku Oekerta - żydzi mają zamiar interweniować w ministerstwie

K a l i s z, 14. 7. - Jak donosiliśmy,
przed kilkoma dniami zorganizowani
straganiarze-chrześcijanie za inicjatywą, \Vydziału GospOdarczego Stronnictwa NarOdowego pOdzielili w nocy, poprzedzającej
dzieil targowy, rynek
Dekerta białą linią i zajęll prawą stronę fego rynku nie dopuszczając poza
tę linię straganiarzy Żydów
FaKt ten
był
ży',"o
komentowanv w l{alis7.u
i wszyscy oczeki\,"ali naslQpnego dnia
targowego, tj. wtorku 13 bm., aby dowiedzieć się, jak sprawa ta rozwinie
się ctalej.
,,, poniedziałek wieczorem rozeszła
się v,r mieście wiadomość, że Żydzi zamierzają, już o pójnocy
zająć stl'onc
polską. '''obec tego już o godzinie 11
wieczorem w poniedziałek 12 bm. straganiarze Polacy w~' pełnili całkowicie
polskę, polowc n -nkn i prz~7 rozstawionych straganach pozo::;tawili na calą
noc czuwające straże. "T~'choclzących
,vieczorem z zebrania straganiarr.y
Żydów,
którzy usiłowali gromadzić
się w celu wywołania awantury, rozproszyła policja
przy pomocy argumentów, przekonywu.iących
dostatecznie.

Stragany

chrześcijanskie

poaczas pamIętnego targu w
oblegane przez kupujących.

Akcja bojkotowa poszła nawet dalej, bo w hali targowej, ską.d chwilowo
trudno jest Żydów munąć, kupujących
Polaków Żydzi prawie nie mieli, gdyż
przed sklepami wystawione bYły posterunki bojkotowe Str. Nar., które uświadamiały
nielicznych, którzy się
tam zabłakali.
Jak się dowiadujemy, Żydzi maję,
zamiar interweniować na najbliższym
zebraniu Rady l\Iiejskiej oraz wysłać
delegację do ministerstwa.
Ży\yimy
jednak przekonanie, że żadne delegac.ie i żadne interwencje skutku w tej
sprawie nie odniosą. Polacy w obronie
swej słusznej sprawy nie ustąpią. przed
Straż porządkowa S. N., czuwająca nad
niczym. \V interesie ~pokoju publiczprzestrzeganiem granicy .,polsko - żydow nego leży, żeby odpowiednie władze
skiej" na rynku Dekerta.
zajełv jedyne słuszne w
tej sprawie
Rano rynek przedstawiał dzhvny
widok. Obszemy plac. podzielony białą Jinią· na poło"' ~ z jedne.; stl'on~' b~'ł
pokn' t.\' masą, pol skich straganów, z
drup-iej stro])~' świecił pustkami. Żydzi
po!!niewali się na Polaków i poszli na
swoje podwórka, a właściwie wylegli
gromadnie na rynek, ale bez straganów i bez towaru. Nie podobna jef't
opisać min i rozmów żydowskich, najtrafniej można pOl'ównać gromadY
Żydów do mrowiska z \Yetknięt:vm w
środek kijem. T~' m kijem b~' ła symboliczna już dzisiaj linia-granica. Oczy-

Kaliszu

były

formalnie

stanowisko, a mianowicie odrzuciły
bezczelne, prowokatorskie pretensje
Żydów.

Tu nie idzie .iuż o sprawy materialŻydzi ścierpieliby może straty pieniężne, ale ich w oczy kłują, wywiesz0
ne na każdym straganie tabliczki "firma chrześcijańska", oni nie mogę.
ne.

4

znieść, że chrześciianie ośmielają, się
uniezależniać i oddzielać.
przecież przekreśla ich główny cel

od nich

To
-

panowanie nad gojami całego świata.
Żydzi
tego nie mogą, ścierpieć.
Każdy Polak, który przyczyni się w
jakikolwiek sposób do pomocy Żydom
w tym zatargu, uznany być musi za.
Odstępcę i zdrajcę.
Spodziewamy się, że takich ",,'śród
Polaków nie będzie.

I

wiście, że nieobecność Ż~' c1ów w~'szła

na korzyść kupców pol~J,ich. Jdón' ch
stragany brły formalnie oblegane
przez nubliczność, ldóra ż~' wo i nadzW~' czaj prz~- ch~' lnie komentowała ostatnie \\Tdarzenia.
Trzynasi~r
lipiec jest naprawdę
dniem fatalnnn ella Żydów. Pomijając już strat~r materialne, stracili oni
tego dnia f'woje m()cne stanowisko w
Kaliszu, ulegli zorganizowanej sile
polskiej.

Policja rozprasza Zydów,

gromadzących się

w celu zaprotestowania przeciwko PG-'
dzialowi rynku.

[IYW ~Ol~[~ w~ln~ uar~a[ ~~n~r JII~~i[~ I~n~riłówl
Kto nas poucza i jak o sprawach obrony kraju - Atak 2ydów na generała broni Oowbora-Muśnickiego - Skandaliczny sukurs "Szpilek"

~Inrsz.

Czang

r~aj

Suk

W długim, rozdzielonym na dwa
numery artykule pt. "Gen. Muśnicki
nie chce Żydów w wojsku ... " - niejaki pan Janusz Konrad Urbach w żydowsko - kapilalistyczno - komunizują.cym "Glosie Porannym" rozprawia
l;ię z rzekomą. "endecką. akcją, praso"'ą· i wiecową
w sprawie usunięcia
Żydów z armii". Znany w kraju i zagranicą spec od spraw wojskowych i
słynny strategik, stosuje w swym ar-,
tykule zasadę Hannibala i Hindenburga: Nie zaclawalnia się uderzeniem z
flanki i rozhiciem pr7.('('j\Ynika. Uden .a go \V centrum, aby go zniszczyć. l

W tym celu mobilizuJe korpus starej
gwardii "Wiadomości Literackich" i
opieraję,c się na szańcach "centralnego warsztatu obrony narodowej" atakuje na całej linii. Lecz zamiast walczyć uczciwie, zamiast rzeczowej dyEkusji, używa typowo żydowskiej metody bryzgania śliną, i jadem, rzucają.c stek oskarżeń na gen. Muśnickie
go. Z litwacko-konradowo-januszowatą zaciekłością., "istinno jewrejskim"
temperamentem rzuca się bez przytomności na oślep ...
Nie mam upoważnienia od b. do\\ 6dcy armii wiell\opotskicj, do stawa-

nia za niego w szranki. Nie są,dzę jednak, aby jako polski generał, zechciał
się wdawać w dyskusję z szajgecem.
Mnie również osoba pana J. K U. i jego rozpaczliwe wysiłki bardzo mało
interesuję,.
Ale "błagonadiożny" . lit.
wak z "Głosu Porannego" uzurpuje sobie prawo zabierania głosu w spra.wach obrony kraju. twierdzę,c równocześnie, że wpierw należy się "wyka,..
zać złożonę, ofiarą, krwi w obronie ojczyzny, gdy była ona w potrzebie, lub
ofiarą wielkiej, twórczej, nie destrukcyjnej pracy dla Polski" - aby otrzylllać od narodu "prawo zabierania gIo-

!.
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sprawach obrony kraju",
Nie znam zasług pana J. K u., uprawniają.cych właśnie jego do zabierania glo's u w tych sprawach. Jestem
Mason piszę.list do Ojca św. - Instrukcje masońskie w Polbardzo ciekawy, co zdziałał dotych. sce - Artykuły w "Gazecie Polskiej" - Dokoła zatargu ·
~zas na tym polu.
Może w
najbliż-;
s2ym numerze "Głosu Poranneg'o " po'V a r s z a w a, 14. 7. - 'V sprawie
Instrukcje masOllskie napotkały w
da swój, chociażby krótki, życiorys z,a targu wawelskiego panuje w dzi- Polsce na pewien' opór. W końcu sta,.bojowy". Wtedy może dowiemy się siejszej prasie stołecznej zupełna ci- nęło na tym, że niektóre pisma, zależ
ciekawychszczególów z jego wielkiej, sza. Jedynie "ABC" podaje szereg ne od masonerii. będą. dalej podnosić
twórczej . działalności, wraz z legity- rewelacyjnych wiadomości o stosunku wrzawę przeciW Kościołowi, inne natomac,ią. na piśmie od narodu (jakiego?), masonerii do sprawy zatargu. Według miast uspokoją. się. Baczna obserwauprawniającą. go do prawa zabierania
k'
t· d
f
g10su w polskich sprawach. Jednak tego pisma miał wczoraj przyjechać cja prasy pols lej po WIeI' za te in Rortrzymajmy się· nie osoby pana J. K. U., do Warszawy wys łannik masonerii mac,ie. I tak np. socjalistyczny , ,, 0francuskiej, ltłóry wydał swoim pod- botnik" zaprzestał ataków na Kościół.
lecz treśc{ artykułu.
O pracy i zaslugaeh gen. Muśnic- władnym najściślejsze dyspozycje, za- a nawet napisał, że zatarg wawelski
kiego w czasie wielkiej wojny i jako kazując im ataków na Kościół Kato- niepotrzebnie przesłania inne ważniej
dowódcy armii wielkopolskiej, wypo- licki i prób rozszerz,ania zatargu wa- sze zagadnienia. Masoni z tzw. "Iewivde kiedyś swój są.d historia. Faktem welskiego.
Już poprzednio między
cy sanacyjnej" uzyskali ponoć więk· ,
't
b
l d
Paryżem
a \VarsZaVITI). wymieniono szą swobodę, toteż pisma "s,a nacyjne"
n, ezaprzeczonym J es ez wzg ę U
na to, czy na stanowisko dowódcy za- na ten temat sporo listów i telefo- z .. Dziennikiem Porannym" na czele
prosili go ;,ende'c'y" poznańscy, czy nie nów. Chodzi o to, że w obecnej chwili swą kampanię antykościelną prowa- że gen. Mmnicki stał na czele armii masoneria francuska zabiega o wzglę- dzl). nadal.
b , że
'lkopo l s k'leJ. ,l u t worzy ł t rzy d Y
.
dyW
!(ościoła I{atolickiee:o.
Niedawno
W kołach polit,y cznych mó,,:i ...
WIe
I-"
zje. Z pomocą oficerów b. armii pru- organ masonerii francuskiej
"Ere autorem obu ostatnich artykułów"Gai"kiej rosyjskiej (Dowborczycy) zOI'ga- Nouvelle" napisał otwarcie, że "nade- zet y Polskiej" na temat zatargu wanizował pulki piechoty, artylerii,
ka- szła godzina pokoju", że nie należy welskiego, to jest autorem artykułu
kalerii i oddziałów pomocniczych. Je- prowadzić walk z Kościołem, gdyż niedzielnego, wskazującego na możliśli nie był "twórcą." armii wiell<opol- najWiększym wrogiem jest totalizm.
wość rozszerzenia zatargu wawelskie.skiej, był jej 'naczelnym organizatoRównież list otw,a rty jednego z najgo raczej uspok,ajającego artykułu
rem. , ' ,to samo dałoby się jednak po- wybitniejszych masonów fr,a ncuskich, wtorkowego ma być p . LiIienfeldwIedzieć o wszelkich innych genera- Alberta Lantoine, do Ojca Świętego, oKrzewski.
łach i wor:zach, gdyby zamiast s1Jper- głoszony drukiem, zawiera bardzo wySkąd inąd zauważyć należy, że
latywów i hymnów pochwalnych pisa- raźne "propozycje pokojowe" i perfid- sprawa zatargu wawelskiego bardzo
nc. łt,i~t0l1~. Na to jednak .i~~zczo za- nie usiłuje wykazać, że Chrystianizm się komplikuje wewnętrznymi gierka' .... czeinie:..
i masoneria powinny współdziałać po- mi ;,sanacji". Podobno czynniki, zbliżone do p. Sł,awka, życzyłyby sobie, by
· Ale co ma wspólnego sprawa usu- k'ojowo dla szczęścia ludzkości (!! ?).
nięcia Ż'''dów z armil' polskI' e)', z naP • L an t·
J
ome wywo d'
Z1 da l"
e.1, ze ma- zatarg nie był za ł atw i ony prze d zwolla.ŚCH~' na gen. Muśnickiego, Legiona- soneria i Kościół dąż~ do tych samych ł,aniem sesji nadzwyczajnej Sejmu
mi Dąbrowskiego i Żydami w l bry- celów - bl'aterstwa ludzi. Oczywiście chcąc obarczyć odpowiedzialnością za
gadzie?
masonik francuski nie odczuwa nawet, z,atarg sferY rządowe. Akcja ta ma
;Pokutuje dziś sto~owana
przez jak bluźnierczo brzmi porównywanie innv charakter, P. Sławek bowiem upseudo-inteligencką kategorię publicy- zaklamanych fraze"ów maso'iiskich, chodzi za człowieka, pragną.cego rastó,v zasada, że nie chodzi, o to "co" będi), cych pl' ó bę. z-amas l
"
wwama
zy- czei zgody z Koś cioł em.
kto mówi - lecz "kto" mówi. Zas,a clowskiego
(f!>,żenia do dyktatury nad
Jak 7. pow'\.'ższeO'o
wynika, akcj,a
da' ta .]·est o t,rle ' wygodn1l., ;;e wystar'I,..
J
światem, z nauka. Kościoła!
zaostrzania refleksów zatargu w opiczy wylać na os{)bę mó\Yiącego kubeł
Należ~' zaznaczyć, że Lantoine na- nii publicznej, podjęta początkowo
hłota, aby podważyć lub zgnieś ć argu- leży do masonów rytuału szkockiego, przez czynniki masońskie, obecnie
men ty. Używają. i nadl1ż~'wają. tej za- ]<tórzy mają największe \ypływy VI' przesuwa się w innym kierunku.
:;:ady pół-analfabeci i grafoman i, uzurpujący sobie prawo zabierania głosu Polsce . ..
Jak donoszą. z Rzymu, szczególami
OC~,\'wiście
te ma~oilskie zabiegi nie zatal'gu wawelskieO'o
zainteresował
nawet w sprawach, o których nio~ ma'"
"
, f' I
wprowach>;ą. w błl;td JCoŚciola. Są one się osobiście Ojciec Święty. toteż sfery
J~ 10 etoweg{) pojęcia. Bral< poclsta- jedynie wyrazem obawy przed prąda-I katolicki,e oczekujl). decyzji z Rzymu.
wowych ."' iadomośCi o przedmiOCie, mi to t a l n.l"ml,. a zarazem wątp l'lWOSC1,
..
"V\7o b ec
1
'
pob y tu p. B eCJ.{,a
w J
uracle
po k·rywa.lQ.
tupetem
i bezczelna złośli..
M
•
czy komunizm jest odpowiednim na- sprawa przeWleka sie.
WOSClą·
ętocla ta jest jednal, obo•
.
s;eczna
- "każdy kij ma d'w a kOI'lce". rzędziem do działania masonerii.
Konstrukcja strategiczna artykułu
zbudowana .Jest w sposób typowy. _
'
,o'Ż e tam jakaś panieneczka szesnastoletnia, którą. może "odpalił" jakiś "'0jak-Żyd" - ' pisze dosłownie p. J. K. U,
- ·· "machnie ,liścik antvsemicki" -'- to
go nie dziwi. ', Mamy 'więc smaczny
l<'ą.sek .. szesnastoletnia panienka (Pol)~a) i dzielny wojak-Żyd",
Począ.tek
·
ł
Jest ze gany na poczekaniu, gdyż naKurkowska-Spychałowa
chajawa, uzyskując 1794 p., 2. Olearczykowet
sześćdziesięcioletnie
panienki
wa 1274 p., 3. Dubajowa 1231 p.
~rudno posądzać o gust dla wojaków'1
We wtorek nastąpilo zaa-ończenie zaZYdów. Od szesnastoletniej panienki
wodów. W ostatnim dniu odbyło się strzenagły skok "ale co innego zdanie
L w ów. W 4 dniu jubil. 10 narodo- lanie do kura o puchar Prezydenta R. P.
generała". Po czym nast"puJ'e TI.n kolei
'
W konkurencji panów
tytuł króla kur"
.P~
wych
zawodów luczniczych, (90
zak-onczono
(
)
k
r
'wylic,zanie, J'al'- "po ukazanl'u Sl'ę teS!o
70 50
kowego
zdobył Szymus !{raków, uzys u~
strzelania
na
odleglości dluige
,
,
m
(
)
l,i"tu (mowa J'est o ankiecie w A. B. C.)
) M
P I l' d b t jąc 14 pkt na 15 możliwych, 2. Majewski
288 strzałów.
istrzostwo o s u z o Y (Bydgoszcz), 3. Tru.sz Miron (Lwów).
Jeden z dawnych oucerów l polskiego Tru.sz Miron (PPW - Pasta Lwów) 1031 p.
W konkurencji u pań zwyciężyla Kurkorpusu wschodniego, dostarczył mi (na 2.592 możliwych), 2. Majewski (Byd- kawska _ Spychajowa, uzyskując również
bardzo ciekawy zbiór dokumentów g06ZCZ) 973 p., 3. Prugar (Pogoń Lwó,,,) 1i(jt) 14 p. (na 15 możliwych) . Wynik ten jest no'( ""łaś'
l'T b
h wl. ') d l .
l
p. \V konkurencji zespolowej: 1. PPW
\ , . m~ p. ur. ~c 0h
.
aóeJ powo y- Lwów _ 2413 p., (na 7.766 możliWYCh), 2. wym rekordem Polski, 2. OIea(rcz Ykowa
'-'vame Sl-ę na roznyc autor w, list Je- PPW Bydgoszcz 2.339 p., 3. Boruta (Zgierz) (Lwów), 3. Dubajowa (Lwów). PAT)
-rzego Zdziechowskiego, patos "inaczej
Lotnictwo
postą.pił pułkownik Be~ek ' Joselowicz" 2.1~ PgruPie pań na odległości długie (70,
i najwyższe C o Nat'anie Lewinzonie. 60, GO m - łącznie 288 stl'za ló)
kI
Zwycięstwo aeroklubu śląskieg;'-W~
i,'
W w - asyAle to jesz'c ze mało. Zamiast rze- fikacji indywidualnej pierwsze miejsce i raj późnym wieczorem ogłoszone zostaly
czowej ' dyskusji i fachowej oceny au- tytuł mistrzyni Polski zodbyla KUl"kow- wyniki ~ zawodów lotniczych, zorganizo"
"'tora - cięż1de baterie z fortu żydow- ~ka - Spychaj owa 1.174 p (na 2592 moźli, wanych przez Aeroklub Ślątsld.
' skich "Wiadorności Literackich", cźyli wych), 2. Dubnjowa (Lwów) 801 p., 3. OIeW prÓbie a pierwsze miejsce zajął Roarczyk (Lwów) 798 p.
wiński Zbigniew (aeroklub ślą.ski), 2. !(a"
'-\'yjątki z artykułu p. Mieczysława
Zespolowo zwyciężyło PPW - Orlęta leta Jan (ŚI.), 3. Morawski (Gdańsl,), 4. Dec
\VardziIlskiego, a w końcu twierdze- Lwów 2.146 p., 2. PPW Blysk ~ Kraków Józef (Kraków).
n~e, " że "dureń , tylko może idiotyczne 1729 p" 3. PPW Lublin 1202 p.
W próbie b: 1. Rowiński Zbigniew, 2.
,WlllOiS
. k'l wyclągac
. ' . na po d stawie nie'
(
(Ś)
W łącznej klasyfikacji na odległości Walinsld Łódź), 3. Murlowski
ląsk, 4.
źrożumiałego dla logicznie myślącego krótkie i długie mistrzostwo Polski zdobyt Pani Ol'szewska (Lwów).
człowieka tr.agicznego faktu w Milisku Trusz Miron, uzyskując 1745 p., co stanowi
W klasyfikacji ogólnej: 1. Rowiński
Mazowieckim". W sumie na gen. Mu- nowy rekord Polski (dawny rekord Wój- Zbigniew z inż. Wo,inarem jako obserwaśnickiego wylewa się kubeł pomy.i i cika 1630), 2. Majew;slki 1663 p. (wynik le1)- torem 000 pl,t. (Śląsk), 2. Kaleta z inż. BubrudnYCh insynuacyj. Wolno to dziś szy od dawnego rekordu), 3. Szymuś Kra- czyńskim 750 pkt. (Śląsk), 3. Dec Józef z
· dl k
ków 1495 p.
Juliuszem Kleinem 620 pkt. (Kraków), 4.
zy a owi w wolnej Polsce, pomimo,
Poza tym padł rekord w strzelaniu na Piemow Aleksander z Jerzym Gedroyciem
że to 'polski generał broni. W ten 50 m, który zdobył Majewski, uzysl<ując 550 p. (Wilno).
sposób traktuje się na łamaeh "Głosu 300 pkt. (dawny rekord Polski Pruga,r a
,
Porannego" zagaunienia obrony kraju. 292 pkt,). W strzelaniu na 70 m Trusz uzyKo arstwo
,
sl',~ł 4j),2 pkt. (dawny rekord WÓJ'~l'lTa 380
'Bo'ć ani historyczna postać Berka
~" '- ,
L6dzkie władze kolarskJe <Jrganizują w nado"elo
.
c
.
"
chouzacą ni edzielę w Helenowie wielkie wyJ ,~ Wl za, aru przypommame czy- pkt) ł~czneJ' 'klasyfikacji strzelania na gcigi
torowe pod nazwa "Rewanż mistrzostw
I.ÓW ,l br"G:ady, ani roku 1920 nie oclleglości
-, króllde i dlugie pall, tytuł mi· Polski". Obok pięciokrotn e go mistrzR Po)~ki
J ~
zmieni faktu, ż-e owe t1'l:y i pół milio- strr.yni Pol ki :>:dobyln. l\l1T'kowI'lka-Spy- l'nsza i rewc<)ncyjnego kl'akolvianina KI1Pcznny Żyqów W Polsce - to element pou
każdym wzg'll\dem
małowarlościowy.
,,- -,
,- - ±s
'" ...
Nikt, k10 jako ta.ko w Polsce logicznie wycią.gać idiotyr.zne wnioski z tragicz- ~p. Dowbór-Ml1śnickiego w rOi'yjskim
n, yśleć potrafi, nie może poprostu wy- nego faktu w Mi11sku Mazowieckim"
n'Ulldurze.
Polski
generał
broni
.
l
l
magać od szczepu bez ojczyzny uczu- - pisze "Glos Pora11lJY". Tylko bar- przedstawiony Jest tam ja {O rosyjs <i
cia p,o lskiego patriotyzmu. Nil,t nie dzo ciężki kretyn uwierzy kanalarzom "pogTomszczyk". Pod ohydnym ryh,idzl siQ, że większość Żydów to prze- z "Głosu Poranneg{)". Najmniej zaś sunkiem umieszczono podpis: "DuGe ' wszystki.m - komuniści. Co tu uwierzą w to - sami Żydzi. Nawet mał, nie dumał - gienierałom nie buwięc gadać o "głębokim napewno szesnastoletnie "dżewice" ze Starów- diesz". Jest to dowodem, że cała akprzywią.zaniu ludności żydowskiej do ki...
cja, zmierzają.ca do zohydzenia polarmii polskiej" - jak zapewnia "Głos
A. ULRICH.
skich generałówl. którzy mają. odwagę
Poranny"
'Pisać prawdę o z;ydach w wojsku jest
.
..
S"
't
t
~.'
C
Z'
k
SQ. to zapeWl11ell1:"- ZbYNt. gO]os]ownbe, " l P. , k' JUłz , P? nap;sadlllu .eg]ol ar Y-I ,,01 gaRmzowana..
zy W.lą~e
l lce6
ahy .ie brac .na serIO. . le .p0tr~e a! (~lu. u aza a Slę w. zy o-socJa - <.omu- r w. ezerwy n~e upoomm SIę o Jonor.
być antysem1tą, aby Ule uvnerzyc w
mzuJącym
tygOdlUku
satyrycznym SWOIch dowodcow?
A. U.
pod<Jbne bzdury, "Tylko dureń może "Szpilki" karykatura gen. broni w st.

Wysłannik

masonów w Warszawie

Trusz m'lstrzam', Polsk',

,y

Of'

j

ka. startować będą warsza w ~anre: Frączkowskf...
Szpalerski. Popończyk i Klans. Szóstka , ta
reprezentuje obecnie czołową k1ase torow,c6w,
polskich. Poza gośćmi w zaw{)dach uczestniczYĆ będa najlepsi torowcy Łodzi ze światkow
skim, Einbrodtem. SlImidtem. ' Osm61s'kim ' j Raabem na czele. Poza wyścigiem sprinter6w odbędzie się arcyciekawy wyścig amerykański parami na 100 okrążeń toru.
W dniu 25. bm. na szosie wanszawskiej ze
startem w Krzywiu odbędzi e się og61nopo)ski
wyścig drużynowy o nagrodę jnbHeuswwa 50leci.a ŁTK. Drużyny składać ' się Jęda z czterech za lVodnik6w. przy czym trzem pierwszym
będzie się UCZYĆ zasadniczy
czas do ogólnej
klasyfikacji, Poza nagrodą. przech<ldnią w postaci pięknego pucharu dla zwycięsk i ego zespoIn. następne drużyny otrzymają prócz pucha,ru
inne nagrody w postaci towaru na koo tiuJllY kolarskie. pary gum szosowych. siodelka rowerowe itp. Poza tym przewidzianych jest ca~y'
szereg na,gród hOT<orowych indywidualnych,
of,irurowanych przez firmy s'PO'l'towe.

Piłka nożna

Mistrz okręgu kieleckiego, częstochowska'
Brygada bawić będzie w niedzielę w wolnym
od rozgrywek o wejści e do ligi terminie, w Pahianicach, gdzie spotka się z najsilniejs.zym
]clubem
miejscowym
Brygada
ub. niedzieli zremisowa,
la z PTC.
Napr.wdem
w Lipinach
wykazując doskonalą formę. Początek EZawod6w o godz. 18. Częstochowla.nię :o;apowiedzieli sw6j przyjazd w najlepszym sJrla!l1Jie. Na
powyższe zawody wybiera się
Łodzi sPęcjalna wycieczka sportowc6w.
Kispesti _ LKS. W dniu dzisiejszym na
stadionie ŁKS.u o godz 1~ odbęd7Jie się mil)dzyna.rodowe spotkanie pilkarskie pomiędzy rewelacyjną drużyną węgierska KilSPoot IZ Budat~~~~ !tl~fyOk:: zespołem ŁKS.
W Gdyni odbędą siEI zawody lekkoatletyczne
zorganizowane z okazji pobytu w tym mIeście
słynn ej naszej rodaczki z za oceanu' Walllsiewicz6wny. W zaw<ldach tych będzie start<lwa~
la 1/'6wnież
,i Wajs6wna
ze zgierakiej
Jadzia
udala
sie do Gdyni
specjalIllieB()!'uty,
na powp,itanie swej serdecznej przyjaci6lJki, WalasiewiCZ6WI 'Y.
Mistrzostwa 'krajowe zostały w większej
części krajów europejskich już zakończone,
Wśród nielicznych tylko Polska rozegrała
dotąd pierwszą kolejkę mistrzostw ligi.
G
d"
d
..
y rozpOCZllle SIę u nas ' ruga, )eEaenna
seria l'ozgrywel{
m'strzo
k'ch, pozosta'łe
,
l
WS l
państwa nrz,' stąpią jur do nowych rozgrywek mistrzowskich na rok 1937/8. Obecna;
przerwę letnią wylwrzystuj'ą kluby i związki państwowe na intratne spot~ania finansowe względnie odpoczynek, za wyjątkiem
czołowych zespołów :Wpgfer, Austrii, Czechosło\vaC)'l' Szwa')'carl'l' j'td ., które to star ,
tują jeszcze w zawodach o puchar środkowej Europy. Związki państwowe i ,kluby:
montu1'!>... swoi-:! zespoły i nowe przyszłoroczne terminarze rozgrywe,k.
,"
,Tyłuły mistrzowskie w poszcze"gól,n, YC"h'
kra.iach Europy zdobyli:
'
Anglia: M:anćhester City- - 'Manchester. Austria: Atlmira -'- M/iedeń. Belgia:
Daring Club - Bruksela.. Cz.echosłowacja:'
S;lavia _ Praga. Dania: Akademisk Boldklub - Kopenhaga. Francja: Olimpi,guę ~
Marsylia. Holandia: Ajax - Amster'd am,
Jugosławia: Gradianski - Zagrzeb. Niemcy: Schalke 04 - GEllsenkirchen. Portugalia: Sport Renfiea - Lizbona. Rumunia: Venus - Bukareszt. Szkocja: Rangers - Glasgow. Szwajcaria: Grashoppers
- Zurych Węgry: Hungaria - Budą.pęszt.
Włochy: Bologna - Bolonia.

Pł '

.
ywanle

W Ciechocinku, w basenie termalno-sol ankowym. odbyły się w niedzielę zawody pływackie,
zorganizowane
przez .,Unię" z udzialelm WKS
G dziadz), Sok6!
(ru
III (Bydgosz('z) KPW Pomorzanin (Torm'i).
Wyniki poszczególne:
'p a n i e: 100 m k1.: 1) Kudlińska (U) 1:44,
2) Zi6łkowska (KPW) 1:46,3, 3) Klemińska II
(U) 1:48; 100 na wznak: 1) Klemińska II (U)
1:51.6. 2) -CudliIlska (Ul 1:52. 3) Stawska (U)
1:53: 100 m dow.: 1) Stawska E. (U) 1:31.2,
2) Kudlińska 1:48.8. 3) Klemil'iska II (U) 1:51,5,
P a n o w i ~ : 100 m kI.: 1) Ziólkiewicz (S)
1:32,4. 2) Jarecki CWKS) 1:33.6. 3) Dobucki
(KPW)
1:33,5; 100 m wznak: 1) Nowacki (KP'I:v)
1:30. 2) Kapczyński (U) 1:32.2. 3) SlIIoliński (S)
1:43.6. Pierwszy byJ .. Jur" z WKS. w czasie
1:~8.8. został jednak zdyskwalifikowany; 100 m
dow.: 1) Zimniewicz (S) 1:10.8. 2) Ma1es,zyński M.
(U) 1:10.8, 3) Leń s ki (KPW) 1:109. 4)' .. Jur"
CWKS) 1:11: 3 X 100 m zm.: 1) Sok6ł III
(Bydgoszcz) wskladzie: Smoliński. Zi6lkiewicz,
Zimniewicz w czasie 4:19,5. 2) KPW (Toruń)
4:21 ,6, 3) Unia (Poznań) 4,23.4: 5 X 50 m dow.:
1) Unia w składzie: Rychter. Kubiak, Kolasiński, Ratajczak, :MaleszYński M. w czasie 2:44.
W skokach trampoliny (5 skok6w): 1) Lelewski (KPW) 53.56 P.. 2) Kamiiiski A. (KPW)
34.88 p., 3) "Lol" (WKS) 33.54 p.
'
W l'amach zawod6w POWyższych odbył się
turniej pitld wodnej o nagJ'odę przechodnią. puchar..b. ministra op. spoI. Hubickiego. W,
turmeJU bl'aly ndział 3 kluby: WKS (Grudziądz),
•. Sokół" III (Bydgoszcz i "Unia" (Poznań). Wygraal turniej Unia poznańska, zd~byWając ' puchor po raz trzeci i tym samYlII na własność.
Unia _ Sok6ł III 4:1 (2:1). BramkI' zdobyli'
Tr
napczyński i KolasiI'ski po 2. dla Sokola
Zimniewicz 1.
'
Unia - WKS 7:0 (4:0). Bramki strzplili:
J\1alf'szYliski M. 3. Richter 2, Kopczynski i Kubink po jednej. R ę <1ziownł b. dobrze p. Broll
z Ko towic. (ski)
W uzdrowisku Powidz organiZUje lInia
w ni~dzi(.'lę ]Jl'opngnnrlowe - zawody plywackle. I'o('zntek o godz. 15, W za,vodach
startować mogą l'ówllicz pływacy nie stow ar:>:y !'i 7: en i oraz z klubów nie należącvch
do Polskiego Związku Plywackie<ro. Z;"ło
s~~,~ia piseI?ne ~rzyjmu.ie sekret~riat ~,Un~l (Poznan - Zielona 6) do piątku włączme. Startowego nie pobiera się. Będą ~o
ni~:>:awodnie pie1'w87.e zawody plywackIe
mIędzyklubowe w Powiclzu. Z Poznania na
zawody te organizuje "Unia" popularna,
w
, ycieczkę autobusami. Bilety sprzedaje
Orbis po cenie 5 zł za przt>jazd wabie strQny"

,

Num<>r

Zdrowie ks. arcyb, Sapiehy

Były więzień

Kra k ów. (Tel. wł.) Stan zdrowia
metropolity Sapiehy w ciągu dnia
o"~ czorajszego nieeo się poprawił.

H o n o l u l u. (P AT) Samoloty lotniskO\;\'ca "Lexington" powróciły na
okręt nie znalazłszy śladu zaginionej
\(>tniczki lub iej samolotu.
Te po"zukiwania zdają się już prze~ądzać o losach zaginionej przez 11
<!niami Amelii Earhart.

Robotnik Karol Skrzypek opowiada "Orędownikowi" o swych
przeżyciach w Bolszewii
II.

Szczęśliwj m
trafem
udało
się
Skrzypko\\i natknąć się na polską, rodzinę, u której podleczony po pobiciu

słanowisl<a

zdobył środki na dostanie się do Winnicy, gdzie śp. Rumanowski zaopiekował się
nim jak własnym synem.

Walka ospołeczny
ustrój Polski
'" ostatnich czasach zawrzała barrlzo g-Ol'ąca walka o przyszłość społecznego ustroju
w Polsce. Dwie są
uderzaiace cerlw tei walki: jej poglę
hienie i Pl'zeniesienie punktu cicżko
ś('j na ::;pra We chłopska. A wice prace
publicvstvci\ne na. temat snraw społecznYCh odznaczaia sie dziś rzetelnościa spojrzenia historycr.nell'O i badania faktów oraz stat~'st~'k. Sa to przeważn ie sp<,cjalne
książki i broszury,
a nie powierzchowne artykuły dziann ikal'skie. Prace te zajmuia się głów
nie kwestię. Chłopska, reformą rolną ,
bezrobociem
wiejskim,
emigracją.
chłopską do miast, stosunkiem chłopa
do ziemial'lstwa. kulturą. wsi, usta.wodawstwem spadkowym, uniwersytetami ludowymi, spółdzielczością itp.
Jest l'7.eczą. ważną. pamiętać, że
prace te i pomrsły wychodz~ w dużej
mierze z ośt'odków, wrogich Obozowi
1\1'Irodowemu, od pisarzy, starających
się zohrdz.ić pl'acę narodową,
wmówić w lud. że ta praca, to kontynuacja pol it~ ' ki szlacheckiej, starając~' ch
!'Oię w~' kopar. przepaść
między
warstwami społecznymi Polski i co najwCl7:niej5'ze, u!';iłują.cych odebrać z rą.k
Obozu Narodowego inicjatywę unarar1:.J.wiania handlu w Polsce. Prr.ykła
ciem takie.i dążności jest słynna' dziś
k"ią7.ka !lfarii Dąhrowskiej pt. .. Rozcll-oże " , omawiająca spolecr.l1o-gospoclal'cze zagarlnienia wsi i konicc7.I1oM
rad~ · kalne.i rpform:v rolnej z::\. orlszkodowaniem. Tendencja ksiażki jest w
zasadzje slu!"zna. ale aż r.ieie nicnawiHta, do Obozu Narodo~'ego,
chociaż
autorka stara się bezpośrecJnio nie atakować ~o, za to cz~'ni ci~gle aluzje do
jPgo pracy. Całkiem nieclwuznacznie
!'Otara się p. Dą.browska zrzucić winę
!".:a niew,'konvwanie refOl'Jl1V rolnej na
~tJ-onnictwo' Narodo"'e i 'udowoclnić,
że składa się ono
głównie z ziemian,
rlicnawidzących chłopstn·a.
'V "Rozdrożu" natomiast nie kryje się p. Dą
bl'owska z sympatią. do socjalistów
i Stronnich\'a Ludoweg-o. Jei praca stoi
niewątpliwie w bliskim związku z poglą.clami masonerii. Daleko bardziej
hezstronne stanowisko wobec Obozu
~a.rodowego zajmuie prof. St. Kołacz
kowski, który w kwartalniku "Marrhołt", w art~r kule pt. "M~T pierwsza
bl'~r gada" udowadnia również, że chło
pi . powinni stać się podstawą. czynnej
polit~'ki społecznej w Polsce. Niestety,
jako gló\yny cel tego wi elzi prof. Kołaczkowski
"oclencleczenie endecji",
czep-o jednak bliżej nie wyjaśnia.
Obóz Narodowy nie potrzebuje się
zb~' tnio p,-zejmować at.akami i doradami swoich przeciwników. 'Vypracował
0l1' sobie ostatnio cały szereg niezależnych, samodzieln~' ch i głębokich prac
gospoclarcz~Th i spolecznych, wcqług
któn'ch hęrlzie samodzielnie urządzał
Nową. Pol. l'ę. Są.. to takie dzieła. jak:
,.Go~podaJ'ka naJ'oelowa" Adama DoboSr.~'llSkit>.g'o"
"Narodow\' prog-ram
!=!'ospodarcz.y" Romana. H\l lp l'!"l,ieg-o,
dalej ~,... ' ietn~. k. iążka doc. K Stoi anow:-kiep:o ,,(!tło]1 a 11:l11~twO l1Cwodowe". TClrl. SI,r7.~· pk<l .. O nal'odow~ ' progl'am l'efol'm~' l·olmj".
Obór. N'arocl. wca1e nie iest j'll'7.pcjwl1V reformie l'olnr,i. z,,'ła!"zcza parcelacji ~' i<,lkiei w!;1sności ni"]1ol~kiei. alr
musi hl~CZ .\,(:' ab~' jej z.ag-Clrlnirl1i<, nie
odl'nyało u\y~gi l1:1l'odu
od W:1z.I1lt>..1c:;zeg-o na l'az.ie znp:l'\dnienia !"pol-:zczelIia mia"t i sl\yol'zl'nia polskipp:f) "tanu
mies7.c7811skie~!'O. ,r\' l1i<, m('c1l'kui ro nw.
t~ ' lko l'obil11~' i cllateg-o rZ1lca iĄ !"ir na
nas l'óżni 1l1:1SQll"C~ ' ]1oc:lugacze. \Vielka Polf'ka hęrlzie Pol!"k~ spl'awit>.dli~ ' ości spolec7.IlPj i rllatego musi r1ha(1
nie o iedna. wa]'~ t\\'f;' , ale o wsz~· stkie.
tj. ' o naród.
JAN BIELATOWICZ

"Czeki" o czerwonym piekle

Jak pozna em Goldbergera

Bezskuteczne poszukiwania

Z naszego

1R(')

Skrzypek pozostał u p. Rumanowskiego z powrotem w charakterze lokaja.
W lutrm 1919 r. Winnicę zajęli
znów bolsze\Yicy, wycinając w piel1 ukraińskich oficerów w ich kwaterze w
hotelu europejskim. Hordy bol!;zewickie do spólki z miejscO\\'~'D1i Żydami
r!"ordowały
na ulicach wojskowych
różnych armij i narodowości.
Trupy
pomordowanych leżały po kilka dni
na ulicach, gdyż gl'zebać ich nie bylo
komu, a poza tym ballo się represyj
rozwydrzonych band.
Do mieszkania śp. Kuma.llowskiego
sprowadziło
się
7 kraslloarmiejców,
}.;tórzy pod groźbą., rewo]\\'el'ów zajęli
salon, obierając sobie go na kwaterę.
Najwięce,i na tej .,okupacji" ucierpiał
fortepian . Pijani kra Iloarmiejcy w
przystępie dobrego humoru bębnili po
klawiszach, nie maj<:J.C pojęcia o grze.
Lokatorzy ci byli stale pijani. Po niecilugim czasie owych 7 krasnoarmiejców zast;~pili nowi lokatorzy. Było to
pi~ciu komisarzy, w
tym 3 Żydów.
'W śród nich naj wyż:-zą. rangę piastował Ilia Hozenberg, Żyd. I ci również
~tołowali się za darmo przez
szereg
mie!;ięcy.

Kwieciell znó\\'

przynió"ł nową. falę

aresztowań i egzekucyj.
Miasto
S7.0 no do złożenia kontrybucyj w

zmukwo-

cie pół miliona rubli carskich. Główne
rządy w 'Vinnicy spl'a\yował komisarz
czerez\vyczajki. l1lar~· nar7. O1'łow, zna~lY ze ~wego okrucicll.'!t\\'a.
Zastępcą
,llgO b,\'1 Tatar Sl1lirnow. Głównym komi sarzem "centr. komitetu wdwnawbył Hos janin o t\\ arzy ' czarnej,
ubrany w s kórzaną cł,arllą kurtkę,
slrój pnyięly o~ ('>1ni(' pr7.ez wsz~s(kich
komisarzy bolsze\\irki rh.
Pewnego razu pijani lokatorzy poczęli dopytY"'a(; się ohsługują.cegoo ich
~krz~rpka. kiJJ1 jrst jego chlebodawca .
Gdy Skt'zypek wreJa! o nim korzystną
opinię. HOi':enfeld odrzekł:
- ,.To mu i tak nic pomoże, bo ma
burżujski l11ÓZ,' i."
Hó\vnocześliie komi sarze zachQrali
Skrzypka do wstQpienia w szeregi
e~ erwone.i armii.
Po pewnym czasie
śp. Feliks Kumanowski otrzymał nakaz opuszczenia mieszkania w ciaO'u
') l
d'
.0
~.~ go zm. przy czym zwrócono się do
PJego ze sło,yami: ,.Ty burżuju, tobie
er,'w olna bohato zit~, ,,. P. Kumanowski przeniósł się wobec tego do mieszkania ad\\'. Żerom~kiego.
'" międzyczasie Skrzypek wyjechał w okolicę na l,ilka dni. a po powrocie dowiedział się, że Kumanowski, Majkowski i Bogucki oraz 17 innych mieszczan Polaków zostało straconych poprzedniej nocy przez bandę
Orłowa.
Skrzypek dowiedział się o
tym od spotkanego na ulicy kucharza
"Klubu Polskiego". Ta jedna chwila
rozmowy zgubiła ich obu. Zaaresztowano ich z miejsca i po zrewido~Taniu
CI.('!'tO "

umieszczono w lochach czeki. W wię
zieniu czerezwyczajki Skrzypek poznaje p. Halinę Trentowską. i jej męża
(dziś
zamężną l(owalewslw,
zamies7kałą w ~'arszawie), Osińskiego i jeszcze czterech Polaków, należących Jak się później dowiedział - do pols1:iego wywiadu. Jeden z uwięzionych,
którego bolszewicy mieli za szefa wywiadu, był ciągle przesłuchiwany i bity trzy razy w ciągu każde.i godziny,
od 12 do 6 wieczorem. Pracę wywiadu polskiego prowadził będą.cy wów('28S na wolności
Henryk Krajewski.
r-;-iskiej. dość tęgiej figury mężczyzna,
w ubraniu bolszewickiego komisarza,
nIC budził niczyiCh podejrzel1 do tego
stopnia. że mógł się nawet swobodnie
porozumiewać z uwięzionymi. Matka
p. Haliny Trentowskiej. prr.yno!;ząca
obiad dla wi<;>źniów, zapytała się pewnego razu komisarza Orłowa, jak dłu
go jeszcze aresztowani będą pozosta\",ali w więzieniu.
- "Dziś zostaną. już rozstrzelani"
- brzmiała odpo\viedź Orlowa. "ale
córka pani pozostanie nadal". Orlow
przy t~ ' ch !;łO\".-ach uśmiechał się taJemniczo.
W lipcowy wieczór, o godz. 8,30 wycborlzą.cYll1 .iuż po raz ostatni
z lochów sześciu członkom pol:::kiej organir.acji \yojsl\owej. pani Halina Trentmv!;ka przypięła Si\CŚĆ róż. przyniesionych jej przez matkę.
Skuci łallcuchami. otocreni kordonem czel,istów, z re\yolwerami w dło
ni. delikwenci stanowili makabryczne
widowisko dla tłumu. Mimo to nie
ugięli si ę . a słowa pi~śni "Jeszcze Pol~
,::ka nie zgin~la " brzmiały ponad zebranym tłulllem .
Lc7.~ c v pOla miastem las w Pytliczanach pJ·z,Y.iQl if']l WI·or.;owym chło
drm. a seria s trza1ów doniosła pozostfll~ ' m, ?:p już .. .
l\ilknkrotnie te~o wieczoru cucono
JlHlleiQcą

p.

austriackimi szablami przy boku. Komisarze ci ponadto mieli lornetki, rewolwery oraz rosyjskie czapki z gwiazdą. bolszewicką..
Po bliższym przyjrzeniu się im Skrzypek ku wielkiemu
swemu zdziwieniu rozpoznał w jednym z komisarzy bolszewickich znanego sobie jeszcze jako studenta w
Zabłociu. a potem "Hihnricha" w 56
pułku piechoty austriackiej na froncie obok Łuczaca - Ignacego Goldberg-era.
Drugi komisarz nie był mu znany.
Oba.i przystając przed wystawami. rozmawiali po polsku.
Tego wieczoru Skrzypek zameldował o tym
rewelacyjnym spotkaniu
Henrykowi Kraiewskiemu.
(Dalszy ciąg w następnym numerze)

Wycieczka do bieguna
M o s kwa. (ATE)

krajów arktycznych. celem zapoznania się z życiem i pracą. stacji polarnej.
W roku bieżq.cym ma być zorganizowan'l populal'na wycieczka. która
dnia 30 lipca br. wypłynie z Al'chan~delska na specJalnie przygotowanym
statku.
wycieczce weźmie udział
130 tur~' stów.

,V

Dr. med. H. ZIOMKOWSKI

S1)ecj. chorób skór. wener. i mo~o"łciowyc:h
ł.6di, 6 Sierpnia Z,
tel. 118-!3
Przyimuie 9-12 i 3-9 w niedrielę: 9-12
D

l

4-3991

Narodowe

święto

TrcntQ\>,' ską.

Skl'7ypka przc,1ucbiwano codziennie. Orlpowi edzi j<,clnak brzmiały zawsra i"dnakowo. Fakt ten u =- pokoił komi"arzv korz\ "tnie w stosunl,u do tego os tatniego', tak że dano mu 3-dniową, pl·zf'pllstkę.
Jerlnak zawsze był
pilnie ŚI('rllOIl~T. doką.d idzie i z kim
]'Mma wia.. Kraje\\'ski dalej pOJ'ozumiewaj się z Trentowską, \V więzieniu.
Zetknęł się również i ze Skrzypkiem,
k tÓl'y skarżył mu się. że zmuszają. go
do wstąpienia w szeregi armii bolszewickiej.
Krajewski wtedy doradził mu, aże
by wstąpił do 3 odzialu miejskiej milicji. kt6rej dowódcą, był Polak Nowacki. "Br,dl,iccie mi zawsze podawali hasło i odzew" - dodał I{rajewski.
Trudności w tym nie było żadnej.
Podanie napisał adw. Żeromski i
,\ krótce następiło przyjęcie Skrzypka
do milicji. Wobcc takiego faktu "czeka" umorzyła dochodzenie
wobec
Skrzypka.
'V trzecim dniu nowej służby
Skrzypek spostrzegł
spacerujących
dwóch komisarzy bolszewickich w
mundurach z austriackiego sukna j

"Wierczeniaja.

~{oskwa" donosi, że z~łosiło się ponad
tysiąc osób. które chcą. wybrać się do

Francii

Paryż. (PAT). Narodowe święto.
które w tym roku będzie obchodzone
specjalnie uroczyście z powodu wystawy, rozpoczęło się wczoraj wleczo"
l'em balami ludowymi we w3zystkich
dzielnicach Paryża. Na rogach ulic ustawiono estrady, przybrane lampionami i chorągwiami. Na estradach tych
grały Ol'kiestry a ludność do późnej 110cy tallczyła na ulicy. 'Wszystkie pomniki i gmachy publiczne oświetlono
reflektorami.
Ulicami przeszły dwa pochody: jeden wojskowy na prawym brzegu Sekwany i cywilny - na lewym. Około
godz. 22 pochód wojskowy wszedł na.
iluminowany i wypełniony tysiączny
mi tłumami plac Concorde.
n e ? ~ <' ·I I'\ (I> 1' ''.
.. (l<; ;:ło hJ rlo
pewnego rodzaju manifestacji politycz..;
nej, przy czym część ludności wzniosła,
do góry ramiona. a część zaciśnięte: pię"
ści. Za.iście to zosŁało jednak wkrótce
zażegnane.

*

Dzień 14 li.pca, uroczysty dzień naroi"..
teo-pań.stwolOej Francji, odbija si.ę corOC%1fie
żywym echem w sercach i umysłach pol.

skich.
Polshę /ąrzą z Francją wiekowe więzy
związało ją z R;ec .. ąpo~politq
F'rancushą jah~ naj.~riślej tdeTT.·a wojno świa

duchowe;

...
.' .

BUHZE. ' lE BASTYLII WEDŁUG ~L\.HEGO ~ZTYCIlU

towa. W znacznej mierze z ofiory k,.,6 francuskiej, te wojnie z Niemrami hojnie przelanej. zrodziło się zjednoczenie i niepodlr{!fe
państwo pols/rie. obl'jmll jące przede u:n;ystkim wy-:.wolone spod ;or:oma pru.kiego ziemie nasze zachodnie. Trzeba powif'dziec
otwarci.c i uczciwie. Ż" 1J',·;.wol,,"il' tt; 6"1,,
najwif,h zym i nojpir,l.-ni,,;szym. rurłrm. tei
u;ojny ludów.
T\'a podstawie lo!.' w:nio .• lyc" trod"cyj
i tak realnego II:.lpó1n"r:o intercsu nfJrodowego zbudo/l'ane przymierze pol~"·o·frnTtcu'
slde ma Ul sobie na'urn1"c cechy trl/'nfości,
Trw(Jłość to winna być /Jmacniann przrz obu.
~tronnq rOZl/mnq polityhq. objatóajqca u;:aJenwy szacunek i wzaje1l/ne! /rni/wnie w in.
tencje sprzymierz('ńca.
W te; intencji naród pol.ki w dniu d:isiejszym solidar.v :uj(' sic: z u c zuciam; i my•.
ślami palriotyczn1'7/ti narodu !ranc;,skiego
w nadziei, że uzdrowi('nie stosunkó,,' weI~nętrzn'yrh I~ obu pali.,lwach da przymierzu

silą wrącz nlepr.,czwyciążalnq.

OTIĘDOWNU\,

Strona 6

Ból O 500.000

piąfek.

się dalszy

złotych

Nie chcąc lJ1tlCić podatku Ży(l~i pobili l)olicjantótfJ
,V a r s z a w a. (Tel. wł.). Pl'zed kilku dniami w hurtowni ryb Abrahama
Zakulnika, ul. Pta,::ia 3, synowie Zakulnika Lejb i Moszek pobili dotkliwie
urzędników skal'bowych i policjantów.
Krewkich Ż:H!ÓW aresztowano.
Przeprowadzone obecnie dochodzenie okazało, że Abram Zakulnik, zarabiający olbrzymie sumy w swej hurtowni ryb, notor.v-cz'lie ukrywał się od
płacenia podatków tak, iż zaległości

przekroczyły pół'

miliona złotych.
I{rytycznego dnia funkcjonariusze
skarbowi wraz z policjI). otrzymali wiadomość, iż Zakulnik ma w mieszkaniu
większą. sumę pieniędzy. Gdy pienią
dze te zamierzali ze skrytki zabrać,
zostali napadnięci. Mimo to należne
podatki w sumie pół miliona złotych
zabrano, resztę zaś pieniędzy, znajdując,l"ch się w skrytce, zwrócono Zakulnikowi.

20 rzeza ów żydOWSkich w.areszcie

WiclIlie rO~'miary potajemnego uboju bydła sposobem
rytualnym
B i a ł y s t o k. (Tel. wł.). Jak dono- no w więr;ieniu ~O rr;ezaków, którr;y

siliśmy przed kilku dniami, w Białymstoku dokonano kilku aresztowaI'l rzez.aków żydowskiCh w związku z uprawianiem nielegalnego uboju bydła w

tworzyli zorganizowaną. szajl{ę.
Rozmiary pota.iemnego uboju, prowadzonego pr;>;ez tę spółkę, były tak
wielkie, że ubój ten przewyższał legalny ubój rytualny rzeźni miejskiej.
Straty, poniesione z tego powodu przez
skarb państwa, samorząd miejski i
gminę wyznaniową., sięgają ponad 10
tysięcy złotych.

bóżnicy.

Afera ta przybiera obecnie corar; to

większe rozmiary. \Vładze przeprowadzają. dalsze aresztowania ,'.-śród

Żydów, uprawiają.cych potajemnie ubój. Dotychczas aresztowano i osadzo-

"Dorożka chrześcijańska"

Radomia

na ulicach

BtUlomscy 'doroi1iar~e odi~olo u·ali się od doro~1ia'''#1I Żydów
C~yJł godny naśladownictu:a
Dnia 8 bm. Od-I Mm do polepszenia bytu zubożałej
człon- braci dorożkarskiej.
ków Z. Z. "Praca Polska". oddziału
Wobec tego w najbliższ~·ch JUZ
użyteczności publicznej.
dniach na ulicach miasta Radomia
Licznie zebrani dorożkarze Polacy ukażą. się dorożkarze polscy z odpopostanowili jednogłośnie odizolować wied.nimi napisami. Czyn, który wysię od dorożkarzy Zydów przez wpro- szedł od dołu, winien spotkać się z
wadzenie widoczne i odznaki z napi- naśladownictwem ,,, e wszystkiCh insem "dorożka chrześcijańska" wycię- nych zażydzonych mi,astach Polski.
tym w blaszce na otoku czapki.
"Orędownik" sOlic1arrzują.c się z
Do złożonego projektu miejscowe poczynania.mi dorożkarzy, zorganizostarostwo odniosło się przychylnie, wanymi w Z. Z. "Praca Polslc.a," będzie
dając tym san1j'm wyraz pełnego zro- piętnował sługusów żydowskich, jeż
rumienia dla potrzeb unarodowienia dżących żydowskimi dorożkami w rutego zawodu i przy~zyniają.c się zara- bryce radomskich sua.besgojów.
R a d o m, 14. 7. -

było się zebranie dorożkarzy,

Pożar fabryki ..Poręba"
Straty
Zawiercie. (Tel.
bm. o godzinie 18,30 w
mysłowych "Poręba"

pr~ekJ4ac~ajq

wł.). W dniu 13
zakładach przekoło Zawiercia

wybuchł groźny pożar,
który
mgnieniu objął znacznl'). część

°

w oka
objek-

tów fabrycznych.
rozmiarach poża
ru świadczyć może fakt, że Słup ognia
llalącej się fabryki widać było w pro-.
mieniu kilkunastu kilometrów.
Dzięki energicznej akcji ratunkowej kilkunastu oddziałów straży gralIiczne.i niszczrcielf'ki żywioJ zlokalizowano i po parogodzinnej wytężonej

pól m,iliona
akcji

~lotych

ugaszono.

Pastwą.

płomieni

padły m.agazyny materiałów, warszta-

ty gospodarcze i garaże. Według prowizorycznych obliczeń, straty sięgają.
pół miliona złotych. Dyrekcja fabryki
twierdzi jednak, że są. .ieszcze większe.
Przyczyny pożaru nie zdołano ustalić.
Według wszelkiego prawdopodobień
stwa ogień powstał od porzuconego
niedopałka papierosa lub też od iskry
p.arowozu. ,V z·akladach "Poręba" zatrudnionych było 500 robotników. (zk)

. ,fi,~--------------------
..

Pijany pod
Tragiczny wypadeli

kołami pociągu

zdarzył się

Kra k ów, 14. 7. N a dworcu koleJowym w Wieliczce pod l{Takowem, w
«niu 12 bm. wydarzył się nieszczęśli
wy wypadek, który pociągnął jedną.
ofiarę ludzką..

Mianowicie

konduktor

pociągu

przyjeżdżającego wieczorem
liczki zauważył niejakiego

do WieAntoniego
Kupca, który podróżował bez biletu.
Ronduktor postanowił go oddać dy~.urnemu ruchu celem spisania proto:J..-ółu.
Kupiec, będąc pijany, usiłował
zbiec konduktorowi i kiedy pocią.g ru~2'ył na przystanku Wieliczka-Rynek,

na dworcu w Wieliczce

kupiec wskoczył na stopnie wagonu.
Skok był nieszczęśliwy i nietrzeź
wy pasażer spadł pod kola wagonu,
które zmiażdżyły mu obie nogi i pos7arpały tułów, tak, iż w kilka minut
później Kupiec zakończył życie.
Na miejsce wypadku zawezwano lekarza, który Eltwierdził już tylko zgon.
Policja o wypadku tym powiadomiła
prokuratora, który po przeprowadzeniu wstępnych dochodzeń polecił zwło
ki wydać rodzinie. Tragi cmie zmarły
osierocił żonę i dwoje dzieci.

Druga konferencja wsprawie
o

włókniarzy

ile t'okou:ania nie ~ako;łc~q się pm4o:a:um,ieniem,
:ncolana konferencja w Tł' at's~awie

Ł ó d i, 15. 7. Zgodnie z postanowIeniem inspektora okręgowego pracy, już została wyłoniona specjalna
komisja, która w myśl wyniku wtorkowej konferencji zajmie się ustaleni"l1l nowej taryfy płac dla robotnikrnv przemy łu włókienniczego. Po
raz pie.rws2l.Y zbiera się ona w dniu

~ostanie

Ponieważ na pierwszej
informacyjne.l przemysłowcy
wyraźnie
wypowiedr;ieli się
przeciwko wszelkiej podwyżce, przeto
wę,tpić należy, aby prace komisji ustala.iącej cennik dały praktyczne rezultaty.
Jutro, w piątek, O godz. 10 odbędzie

dzisiejszym.
konferencji

!\'"umE'f 1M

dnia 15 lipca 1937

cią.g

rokowań

pomiędzy

stronami u inspektora pracy. \V
pierwszym rzędzie ma b~'ć omawiane
skrócenie tygodnia pracy do 40 godzin.
\Vładze ze swej strony zapowiedziały
jak naj dalej posunięta. interwencję·

I

s
,0 ile :okowania "':" . Łodzi nie, zaporOZUmlel11em,. zwo.ana.
zostanie z urzędu konfel'enC'.la w Warszawie, a naf'tępnie sp.rawa oo.dan!l
będzie komisji roz.iemczp.l pod arbltraz.
konczą. SIę

Socjaliści i ŻydZi

JI.lod~te~ socjalistyc~'na w Otu'ocku wy'r~ttcila Żydów
~e

swego lokalu,

o

t w o c k. (Tel. wł.). Donosiliśmy
już o zajściach i poruszeniu, .iakie wywolało przebicie nożem Polaka Stanisława Banachowicza
przez n;eźnika
żydowskiego Rozenberga. Warto podnieść
przy okazji ciekawy szczegół
tej sprawy.
Banachowicz bYł prezesem socj,alistycznej organizacji "Tur", Na wieść

o napadzie na Polaka i swe~o prezesa
młodzież socjalistyczna
wyrzuciła ze
swego lokalu Zydów i poturbowała ich
dotkliwie, a następnie wyruszyła na.
ulice Otwocka wznOSZqC okrzyki antyżydowskie.
Dopiero akcja policji położyła kres demonstracji.
Może nareszcie i socjaliŚCi przejrzą. ..•

F

Robotnicy Bielska wwalce o lepsze jutro
Dwugod~in.ny

sfrajli protestacyJny pracownikótv
slu wl6kiennic~ego

pr~emy

B i e l s k 0, 14. 7. - W dniu 12 bm.
dwugodzinny strajk proteEtacyjny pracowników przemysłu wIókienniczego, proklamowany przez n8orodov':e zwią.zki robotnicze.
Krok ten był konieczny wobec bezwzględnie nieprzychylnego stanowiska
fabrykantów do sprawy wyrównania.
zarobków do poziomu wzrostu cen artykułów pierwszej potrzeby. Sześć kolejnYCh konferencyj z udziałem przedsta.wicieli narodOWYCh organizacyj, w
tym dwie z udziałem woj. Grażyńskiego i komi::;arza demobilizacY.inego inż.
Maske z Katowic, specjalna delegacja.,
wysłana w tej sprawie do Katowic, nie
przyniol'\ły nawet najmniejszych możliwości porozumienia.
Stąd też proklamowany strajk został przyj~ty i przeprowadzony przez
rzesze robotników jako wyraz protestu przeciwko nieodpowiedniemu i

nieobywateJskiemu stanowisku prze..
ważnie żydowskich fabrykantów.
'V pół godziny po rozpoczęciu
strajku na' terenie Bielska. i oIu>licy,
wielka sala Domu Polskiego wypelnila się po brzegi pr7.ybyłymi na zebranie robotnikami.
Manifestacyjne zebranie zagaił i
przewodniczył mu prezes Narodowegd
Związku Robotniczego 'P. Konior Wła
dysław, sekretarzował p. Józef Czulak. Półtoragodzinny referat o przebiegu pertraktacyj j sytuacji w przemyśle włókienniczym wygłosił sekretarz generalny Nar. Zw. Rob. red.
Edward Zajączek, w dyskusii zabierali
glos pp.: Szymon Zon tek, Antoni Laszczak, Stefan Mrozek, Jan Kuś, Leon
Pi.iak i inni.
Zebranie zakończyły entuzjastycznie odśpiewane hymny: "Sztandar
Krzyża" i "Hymn Młodych". (j. p.)

Ucieczka
skutego aresztanta

Kędre, który<:h po spisaniu p1'otok6łu
zwolniono.
Białystok (Tel. wł.)
W Jasioni6wce pod Białymstokiem rozrzuoono
ulotki antyżydowskie, nawołują.~e do
bojkotu. Handlarze Zydzi nie mogą.
się pokazać obecnie na wsi. Gdy trzej
'l. nich, Szlama Baj loch, \Vol1 Tykowski oraz J osek Azogla.ss próbowali
handlować we wsi, pobito ich diQtkliwie.
Od roku prosperujf) w JMionówce
dwie chrześcijańskie spÓłdzielnie zbożowe, które zajmują, się skupem zboża od rolników.
Bojkot handlarzy ty'dowskich doprowadził do tego, że 300 rodzin ży
dowskich, zamieszkuj~cych Jasionówkę, chce się wynieść z tej miejs~owo
ści. Byle prędzej!

odbył się

w

r z e ś n i a (Tel. wł.) W wiosce
Czeluścin
pod \Vrześnią. okradziony
został przez bandę cyganów robotnik
dominialny Michał Chudy. Skradziono mu przeszło 1.000 złotych gotówki.
Posterunek P. P. w Czerniejewie,
wspólnie z posterunkiem we Wrześni
urzę.dziły obławę i w okolicy Wrze&ni ujęto cygana, niejakiego Paczkow~kiego Edwarda, lat około 21, którego
pod silną eskortą, skutego w kajdany,
cdstawi{'lno do posterunim P. P. w
Czerniejewie. Po przesłuchaniu zaInierzono go osadzić w areszcie gminnym. Paczkowski zmylił czujność
posterunkowego Sakowskiego i zbiegł
w kajdanach z aresztu. Natychmiastowy pośdg na razie nie d.ał rezultatu.
Za zbiegiem rozesłano listy gończe.

75 tYSięcy Z10tyCh strat
S o s n o w i e c, 14. 7. Straż graniczna w Sosnowcu zlikwidowała szajkę
przemytników sacharyny z Niemiec do
Polski. Centrala bandy mieściła się
,,, Sosnowcu. W wyniku dochodzeń
aresztowano 8 osób z Abramem Kantorem i Rutą Moszkowicz na czele.
Straty skarbu państwa sięgają.
75.000 zł. Większość aresztowanych
posiada
obywatelstwo
francuskie.
Prócz sacharyny przemytnicy sprowadzali inne towary, jak zap~lni{:zki, kamienie itp.
,

żelazo

w pOW.

krośnieńskim

Kro s n o. (PAT). Przeprowadzone przez inżynierów geologów w porozumieniu z Okręgowym Urzędem Górniczym w Jaśle poszukiwania na terenie gromady Gogolów pow. krośnień
skiego wykazały, że górne warstwy ziemi zawierają. rudę żelazną. o zawartości przeszło 48 proc. żelaza. Wiercenia
poszukiwawcze tt'wają, i od pozytywnego wyniku tych wierceń zależą. dalsze możliwości gospodarcze pow. krośnieńskiego.

Zajścia antyżydowskie
Radomsko, H. 7. W ub. tygodniu na ulicach miasteczka Kamińsk,
powiatu radomszczańskiego i
Zakrzówku pod Radomskiem doszło do
zajść antyżydowskich.

\V czasie zajść wznoszono okrzyl\i
a.ntyżydo\\'skie oraz poturbowano kilku 2ydów.
Policja arMztowała dwóch ezlonkow ~(r('ln. Naroclowego z kola. Dę.
brówka kol. kol. Kwiatkowskiego i

Komuniści

bez praw

N o w y Jor k. (P AT) Poniewaz w
ostatnich wyborach prezydenta partia
komunistyczna zebrała w stanie N.
Jork mniej niż wymagane minimum
50.000 głosów, przeto po odpowiednim
postęp<>waniu są.dowym oofnięto lej
prawo legalności.
Orzeczenie· to obowią.zuje tylko w
stanie N. Jork, gdzie jednak komuniści
są liczebnie silniejSi, niż w innych stanach.

Na uboczu

Kto to?
Korespondent warszawski "Dziennika Bydgoskiego" donosi, 1:e w \X/arszawie ostatnio dużo się mówi o pewnym wybitnym dygnitarzu, na. którego
zwrócone są oczy całego społeczeń
stwa. Zmienia on :i.onę, rozwodzi się,
aby ożenić się z drugą.. Właściwie powiedziawszy, sensacja. byłOby, gdybytaki dygnitarz, stojllc,V' u szczytu swej
kariery tego nie zrobił, boć u nas z reguły dzieje się tak, że \\TaZ z wyższym
stanowi"lkiem zmienia się też żonę na
bardZiej odpowiednią i reprezentacvjną· Szczęśliwa wybranka nosi cesarskie nazwisko, choć z KAJZERem niemieckim wcale nie jest spokrewniona..
Po prostu jest to stara rodzina warszawska, nie dawno jeszcze żydowska,
która. naj,\\'idocznicj zajmowała się
kiedyś wypiekiem bułek, które w 'Warszawie nazywamy KAJZERkami. Spotykamy często jej fotografię w prasie,
ż~ p. K. baWi na.d morzem, albo na jeZIorze Augustowskim itd. Już teraz
zaczyna zażywać sławy.
Dyskretny korespondent nie podaje
nazwiska owego dygnitarz.a..

'Numer 1GO

El·

Kalenderz rzym..kal
Lipiec
Czwartek: Roze,;!. S. Ś.
Apo.st., Henryka ces.
Piątek: M. B. SzkapI.
Knlendarz słowiański
Czwartek: Radosla wa
Piątek: Dzierży.sla wy
Słońca: wschód 3.17
Czwartek
zachód 20,09
........Iii Długość dnia 16 g. '!2 min·
Księżyca: \\"scMd 12,52. zacpM 2"2.40
Faza: PierVl.s.la kwadra o godz. 11

15 I

Adrel re~ak[ii i a~mini~tra[ii WtO~li
Piotrkowska 91
TI+f..EFON redakcU ł administracji 173·55
Szan. prenumeratorów prosimy przy
prenumeraty żądać pokwItowa·
nia oryginalnego z pieczęcią .. Orędowni.
ka". Za wpłaty bez takiego pokwito.a·
ala administracja nie odpowiada.
wy·
padkach niepunkh.alnego dostarczania
"Orędownika"
prosimy zawiadamiać ad·
płaceniu

°

ministrację.

Administracja "Orędownika" w Lodzi.

tJOCNE

DVżURY

APTEK

• 'oc, dzisiejszci dyżurują apteki KasperkieZgiN~ka 51. Rychtcr i Loboda, 11 L:sto113r1a 86,lIundcll'wicz'l (Żyd), P;otl"1kowska 25,
Boja rf'ki i Scha t~, Przejazd 19, Rytl'l, I(opern'b '26, Lipiec (Żyrl) , Piotrkowska 103, Kowal.ki i S-ka, Rzgow 'ka Hi,

wicz,

Telerany straży połarncj 8, )logoŁowin mid102-99, POlI:otowia P O. K. 102-40, !)Otol""ja ubezpiecUllni 208,10.'

skir~o

Teatr Miejski Park Stasz:ca -

"Dudek".

IU·~A
.. Ada to n.ie Wyp,h .l".
ta" i "Panienka z poste

,,'l'rędown

0('1'1\<) re~tallte",

"Dwn d..,i w raju",
,,)falżeltstwa na b~zdrożach".
O~wjatowy - Slońce "Korne życie bogów",

Ikar -

Mimoza -

"Zb'cg z Jawy".
PrzedwjGśni~ ~,"),~,agnol:a",
Pałace

-

RiRlto -

Stylowy -

,,%ahl 'em ,

"Bocaccio".

"Prokurator Alicja IIorn"

I{RO~JlKA

MIEJSCOWA

Jeszcze sprawa przyłączenia Chojen
do Rudy Pabianickiej. Jak to pOclawalif,m~-, mimo, żp Rad\' Sn111('IJ'Znc!0\ 'c ~mi
n~' Chojny i m, nudy Pabianickiej wypo,\'i0dzi:1ł~' sie st :lI\OII'Czo 1l1'zl'ci\\' wlączl'
niu Chojl'n do Rud.\- Pabianirki0j i sl\Yo1'1.1'11 i u Jl1 ia.qt 11 \I'.\-dzielonC'go, \\'J'dzial po"'ilitOIl'\' lódr.ld któn' doklada na drficy1.1- buclieto\\'C' c'JlOjrll' i z t0j I'acji pragnIe
Ri~ pozbyć ])'1la tu, OpOlI iedzial si~ za połą~7.('nit-m i ,,,nio'!'1\. w tej I'prawie skierO\\'ał do l'I'ZC;!lu "-ojPwóllzki<'go.
Obecnie prawa ma b~-ć w clniach najbliższych rC'znatrzono. na wydziale woje,,·ó<izldm. \" zwia,zku z 1rm pl'zeelstawiciele Chojen i Rudy Pabianicki('j rozpoczęli zabielli, celem
przekonania ,,,Iadz
"ojrwódzkich o niecelowości takiego po-

ląc7l'nia.
Przyśpieszenie

robót tl?rgówych. Obecnie prowadzona jest budowa nowoczesnych nawierz chni z kostki bazaltowej
na drog-ach z Lodzi do Kalisza na oeJcinku ł~ódź-Pabialljcc, oraz na clroclze z Ło
dzi clo Piotl'ko"'a na odcinku ł"ódż-Rzgów.
Pcnie\\'ai zbli?a sil' okres mi'iaowe~o clowożrnia zapasów zimowych ziemiopłodów
J I'zcclc w f<zYs tkim ziemniakó\\', co wobec
lit l'uclnionrf komun ikacji napotykałoby
na. 1ruc1ności, postanowiono przyśpieszyć
roboty tak, żr ostatecznie budowa zakol;r70na ma hrć na obu clrog-acil najpóźniej
c10 końca !'Jierpnia rb, Prz~-śpi0szenie tempa robót natrafia na trudności, Zl' wzglę
clu na opóźnienie c!o::-.tawy kostki bazaltowej z Jano\\'rj Doliny.
Węgiel
dla pracowników miejskich.
Zarząd ~Jiejski obecnie prz)'.stąpil do , ~or
ganizo\Iania zaopatrzenia pra\owników
miej;;kich w opał na zim€:, Pracownikom
stałym
dostarczany .iest ,,,ęgiel w cenie
3.60 za korzec na splaly 10 miesip.czne,
Dozorcom i rob ot n ikom sezonowym Zarząd ;\liej",ki przrdziela
również węgiel
do 10 korcy z t~' m, że na-Ieżności po{ra,cone zostają IV ratach tygodnio\\"rch, najpóźniej w okreóie pracy.

ZE śWIATA PRACY
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~(roM

'f

Wielkie zebranie publiczne
Stron. Narodowego w Łodzi

w dniu 16 bm. (piątek) o godzinie 19.30 odbędzie się
w lokalu Koła S. N. Lódź-Śródmieście przy ul. Przejazd 5 Wielkie Publiczne Zebranie, na którym zostaną wygłoszo
ne referaty na temat: "Polska w niewoli żydowskiej finansiery".
_
_
Przemawiać będą: wicep rezes Z. Okr. S. N. Leon Grzegorzak, adw. Grochowski i redaktor Kazimierz Hałaburda.
Wstęp wolny dla wszystkich Polaków!

pracowników, poza akcją socjalistycznego
związku,
który rozmyślnie wstrzymuje
wszelkie posuniGcia, zarząd gminy żydow
skiej wypowiedział wszystkim pracownikom pracę, by w ten sposóh zmusić ich
do ustępstw, Sprawa zostala mimo to
skierowana do Inspektora Pracy i podjęte
mają być rozmowy.
Zato.rg w szpitalu
jest klasycznym prz~'kładem solidarnej
współpracy Żydów z kierownikami socjalistycznymi.
Dziewiarze też żądają pOdwyżki. W
zwio.zku zawodowym robotników przemysłu dzianego zwolane zostało ogólne zebranie, na którym omówiona ma być sprawa
zawarcia nowej umowy zbiorowej na sezon zimowej produkcji. Przy tej okazji
dziewiarze, wzorując się na włókniarzach,
występują

z żądaniem podwyższenia płac

o 20 procent,

motywując

to wzrostem dro-

żyzny,

TEATRY
Cllpitol -

ORĘDOWNIK, piąteK, dnia

Polacy. elektrycy przy praey. Na terenie Łodzi żywą działal,noM pl'ownrlzi
.,Stowarzyszenie Pracowników Elektryków
Chrześcijan",
,które jak "'Skazuje nazlla
skupia w .s",~'ch szeregach wylącznie
chrześcijan,
Or~anizacja ta,
zwana popularnie SPECH, objęla swą działal'nością
\\'oje\\'óelztwo lódzkie i liczy obecnie ponad ZjO członków. Obecnie zarząd przystępuje do I'ot\"ol'Zenia ku.sy pomoc\' doraź
nei i "Spółdzielni Elektrotechnicznej" oraz
czrni starania u władz, urzędów i przerlsiĘhior,"tw
prywatnych. by an~ażo",aly
elektryków za po~r('dnicl\Yem Stowarz,''''7.~nia.
StOlI arzYGze,n ie posta \yi!o sobie
jako cel \\yt'ugol\anie z rynku partaczy
żydo"'<2kich,
lIal ·kę
z wrz~'Bki",nni('m
przez różnych ż~'dowskich przed,qiębior
ców pracol\ nikó", Polnków i ma amh;cjr,
skuV :0nia 1\' s,,\'('11 sZf'l'rgllch we,Z\', t.kich
p]cklrrkólV Polaków. S0kre 1 ariat 'Stowarzr.,zenia m:e~ci s;ę w Łodzi przy ul. Kililiok iego 8G,
Akc~ptowanle żądań
pracowników umysłowych.
Komisja pracowników umysłowych akceptowala ostall'cznie wnio~pk
do przemysłowców wlókirnniczych, c1omagający się dla pracowników biurowych,
han(llow~-ch, przell1vslowych, majstrów i
techników włókienniczych, podwyżki plac
o 20 proc. o,'az zawarcia umowy zhiorowl'j. W związku z tym podjęte mają być
lokowania.

SYTUACJA STRAJKOWA
Zajście

łupnikÓW.

w zwilłzku ze strajkiom chaKa tłe strajku robotników i

chałupników

clziewial'z~-,

trwającego\, już

or! kilku t~' godni i obejmującego okoro 3
t~- s, osób wobec lamania strajku doszlo
(\0 szeregu awantur,
l\L in, do chalupnika Fisr.ela Zajclemana (Si. Rynel, 3) wlamała się grupa stra.ikujących, żądając zaprzestania pracy, Gdy Zajcleman odmówił,
miesr.kanie jego zostało obrzucone
kamirlliami. Policja zatl'z~-mala kilku z
pośród napastników 1\ ",śród nich Joska
Sznapcera, Abrama Szymonowicza i Lej7.ora Perl a, którzy zostali skierowani do
sądu starościńskiego.
Tam wymierzono
im karę orl 10 do 14 dni aresztu.
Dnia 13 bm. na Berka Orzecha (u1. Kamienna. 12). wychodzącego z fabryki swetrów, napadlo clwóch osobników i dotkliwie go pobilo, Jeden z na padniętych został ujęty.
Okazalo się. iż jest to Jakub
Lubka, Sąd starościński wymierzyl mU
jeden miesiąc aresztu za pobicie łami
strajka.
Tegoż dnia dokonano zbiorowej napaści na chałupnika Icka Gersztemana (Podrzeczna 12). Grupa strajkujących wtargnęła clo mieszkania i łomami zadała mu
rany twarzy i oka, Policja zatrzymała
dwóch z pośród napastników: Pinkusa
G lasl'ota i Pinkusa Herszkowicza. Obaj
zostali skazani przez sąd sto.rościllski na
karę po jednym miesiącu o.rcszlu.

Wyzysk w żydowskim szpitalu.
Od
kilku tygorlni pracownicy szpitala dla umysłowo chol'yrh,
prowadzonego przez
gminę żytlow 'ką przy ul. \VesołPj, daremnie zabirgnjf\ o unormowanie pracy na.
godziwych waru11knrh.
JUDAICA
l\:la!'lown-, którr.y w trj akcji gra.ją
Czy to jest bezczelność, czy prowokacja?
pipr\\'s7.0 . knwpc(', oC7.ywi~ci(' przejawiają W podmiejskiej miej.scowości letniskoclzi\\'nf\ uległoM' wohec 7.arząrlu gminy ży w<'j Poddęh:na, polotonei Jliedaleko Ło
dowskiej, co Zl'C'>lztn,' jest calkirm zrozumiale, jrc;1i zważyl', ŻC' IV PPS czy klaso- dzi p,kupia .,ię prawie wyłącznie żydostwo
Jóclzkie ,któ're zażywa ty wy" czasów letw~'ch %wif1.zknch clzipjr się "':';7.Yfillw wedlug rozkazów ż~' cJowsldch i za pipniqr]zr nirh, ~ycJ06twO, C7.ujll,c !>1Iq. liczebną PI'Z0wagI! 1.:1cho\\ ujl' l3it! \\' ... pli')ób \\ prol$t pl'Ożydowski!'.
T,'uc!nn II; t~'ch wal'unkarh
\\1)k3c~jn\'.
AlI' ri7.CZytt!l}.1 Wrily"lldego
t(l\\al · 7.~·szom n:u' !lżl\(o sip. ,,\\"~''';llkilJl prlljelit laehu\\ anie 6it; pel\nł:g\.l ~yu7.iaka,
t('ktOl'om" z l'[1n1l'j gllli,,~'.
~piel\"aka z TIM7.yna, który c7.r..,lo odw if'lhic:ki tC'mu \\ ~ ' z~' "k prnrowników w
dzn Po(ldp.hine, ~łowa piosenek, śpiewa
~zJlitalłl ż~'do\\ s l,iłJl jl'st \\Jl,'o>\t lli('~I~'clln
nr. l'J'Uca 1r\\<I. po 12 - 1\. godzin na do- n~' ch pl'Z0Z tego ~yda IY żal'gonie, są jeclr,~' m II i 0lkim stek i0m
Wrn\ j,;k
lżących
bę, pra COWł1 i c~- 11 [1'111 n jn, 1)1'ZI'I'w Awią teczPolakó,,·. .\1ip,dz)- innymi Żyd f<pi0\\'a ta' lych i l),'a('ują ])1'7.C'Z Włlll' 7 dni w tygod'k ie ololl'a: "Di l'olll,k cn Bvnd drek" - tJuniu, nil' otl'ZYlllujl1C urlopów itp,
Ka skutek samorzutnych wystąpień maczenie tych slów nie nadaje się do

druku. \'" tych żargonov,;ych piosenkach
sa" pelne nienawiści wyrażenia, jest groź
ba, że Polacy będą zdeptani. jak robaki
butami żydowskimi, przy czym sło\\' om
tym towarzyszy wymowny ruch nogami
deptającymi ziemię, co ma oznaczać, że
to czeka Polaków w najbliższej przyszloSCl. Zachowanie tego i.ydziaka przechodzi już chyba wszelkie granice i nie moż
na. to inaczej nazwać jak prowokacją·
Tym obla:kanym w swej nienawiści do Polaków Żydem ,,'inny zająć się odpowiednie \\'ladzG
Jednak nie rezygnuje. W związku z
mianoll'a niem w Raclzie Przybocznej jednego radnogo Żyda Fiszela Liebermana z
Agudy, żydostwo lódzkie podjęlo protesty, wskazując. że IV proporcji do procentowego stosunku ludności żydow.skiej w
Łodz~. IV Radzie Przybocznej pOI\'inno się
znaleźć przynajmniej 11 radm'ch żydow
skich,
~a
znak protestu Lieberman
miat zrzec się mandatu, iednak w wyniku
rozmów "ewnęlrznych postanowiono protest wHazić o>\,óinie przez wszyslkie organizacje żydol\okie, by za~ nie pozbawić
Żydów re prcze n ta cj i w Hallz i e Przybocznej, Lieberman mandat zatrzyma.
A
szkoda,

KRONIKA WYPADKÓW
Makabrvczne odkrycie. \V .studni Rudolfa Zakhajma IV Oborkach pod Łodzią
\\' czasie oczy.szczania jej, znaleziono znajdujące się w pelnym
rozkładzie. zwłoki
dziecka pici żelisIdej, Policja zarządzila
dochodzen:e.

KRONIKA SADOWA
Chciał odgryść nos.
Dnia 2G l i"topada
1\)36 r. na st:lcji Łór1ź-Fnhryc:wa pnybyły
z Opoczna 3:3-l etni \\'laclyslnw Forlag,
znajctujo.c się '" slanie pijanym, wszczął
I'wantul'ę
z hileterem \"ieruszewskim,
który nie chciał go p'l'zcpuścić. na peron
bez bill'tu, Fortag zaatakował biletel'a,
któremu na pomoc pośpie"zy1i dwaj post:!l'unkowi policji, pelnia.cy służbę na
dworcu, Fortag nie zrezygnował z walki
i w czasie I'zalllotania poszarpał mundury na posterunkowych, a w dodatl.:u usiłowal jednemu Oclf!T~' ŚĆ nos.
Awantul'niczego mieszkal1ca Opoczna posadzono na
ławic oskarżonych,
Sącl Okręgowy w Łu
dzi skazał FOl'taga na 3 miesiące aresztu.
Wywiódł !JO w pole. l\Ioszek Blumencwajg z Łęczycy zamierzał wyemigrować
du Paleslyny, a ponieważ nie mógł legalnie zyskać zezwolenia wjaZdowego, przrtn przez znfljom~' ch zwrócił się do pośred
nika w trch spra'"ach, rzekomo Frankrnslajna, w l'7.eczywistości zaś Jucly Goldhr,rga. Goldberg wziął oel Blumencwajga
100 zł na poczet honorarium za wyrohienie zezwolenia, lecz po otrzymaniu pieniędzy w marcu rb, zniknął i więcej się
nic~ pokazał. ~a skute],; złożonego za111rld(j\\'ania ujęto go w Łodzi. Okazalo się,
żu Goldbel'g już wielu współwyznawców
nabrał w ten sposób. S~c\ Grodzki skazał
Judę Goldberga na 1 i pól roku więzienia,

KRONIKA LASKU
Kradzieże. W nocy na 10. bm, nieznani sprawcy wlamali się do sklepu spóldzielczego w Sędziejowicach pod Łaskiem,
skąd skradli 25 zł gotówki. :; zł w znaczkach poczto\.vych oraz wyroby tytoniowe.
- Tejże nocy na szkodę lIamanowej Ch.
we \ysi Teklin, j!lll, Wic1zew skradziono
różne ubrania i bicliznę na sumę HO zł.
- Dn· 11. bm, na sz'kodę E. Gołębiowskie
go w Lutomier.;ku, skradziono row!>r wartości 90 zt. Tegoż sam('go clnia Józefowi Malinowskiemu w Daluczu, tejże gm ..
wykl'adziono okolo 1:20 kg ryb (karpi) z
jego stawów. Dochodzenia prowadzi policja,
Pażary.
Dn. 9. bm·, o godz, 13 we \Ysi
Walewice, gm. \:Vygiełzów, z niewiadomych dotychczas przyczyn, w zagrodzie
Stani."lawa Wi~nie\yskiego powstał pożar,
od którrg"o sJlali!y się dwje sąBieclnie zagl'ocly. ~tl'aty OgÓl1l0 w)'no.-:7.:1, ponae! iOOO
zł. Dn. 11. bm. IV znbnduwania('!l Edmunda Jllnga w Chocianul\ Icuch obok Pabianic, I\yhuchł pużal', Splunął dach na clomu parte\'owym, p07.a tym na strychu tego domu opalilo się 1 O l,g żytu, mąki i
j{)() kg zho,ża.
Stmty ogólne obliczono na
około 2000 zł. Dn. 12, bm· od uderzeniu
pioruna spaliła p,ię zagl'ocla Stan i sława
Piesiaka \"e wsi \Vlncentów, gm. Dobrol1.
Straty narazie nie ustalono.

C
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KRONIKA PABIANIC
Kino Oświatowe -

,,"Tszystko ella Z\vy"

cięzcy',

Kino Luna - "Piekło Chin"_
tydzi wykupują nabiał na handel w
godotinach zakazanych. Wjeżdżający~h w
dni tal'o-o"'e do miasta naszego rulmków
i handl~rzy z nabialem i drobiem, Żydzi
handlarze 'i sklepowi już w godzinach
rannych oblegajo. i wsl.:azują na ich wozy. by już w godzinach z!lkazanycb towar
przeznaczony na targ wykupić, a następ.
dobrze na n im zarobić. Za przestępstwo
pocią.o-nięci zost1li przez pOlic,ię do odl(o\\'iedzial ności
karnej Żyd Moszko\ncz
Abraham, ul, Orlicz Dreszera 6 i Liszko\vska Hana, ul. ks· Piotra Skargi 33, którzy
IV godzinach niedozwolonych na pk gen.
Dąbrowskiego wykupolVali towar.
~rzy
pilnowanie przcstrzega,nia tych przepIsów
jest bardzo sluswe i uniemo·żliwi Żydom
uprawianie różnych kombinacyj przedwcześnie wykupionym towHem,
Czyja taczka. Kicznany osobnik pozostawił przy ul. Dębowej 15 taczkę ręczna"
z zielonym napi.sem "Pabianice". ~rawy
wlaściciel tacr.ki może się zg~osić do miejscowego komisariatu P. P.
tydzi handlują bez świadectw przemysłowych.
Sado\yski Josek, zam. przy ul.
gen· Orlicz-Dreszera 22 upra wial handeb
bez świadectwa przemyslo\yego, za co pociągnięty
zostal do odpowiedzialności
karnej.
.
Z frontu pracy. Po d",ut)-godmowym
urlopie w firmie Krusche i Eender przystąpiła I zmiana od poniedziałku ub, dCl
pracy. Zmiana ta pracuje od :) rana dCl
godz, 3 po pot. Obecnie rozpoczyna urlop
II zmiana.
Fabrykanci żydowscy zwalniają z pracy. \V t,kalni Żyda B, \\'eintrauba zwolnionych zostało 80 tkaczy na ogólnd, liczbę
100 zatrurlnionych, Po\\'odem tego zwolnienia ma być rzekomy brak pracy, Ile
w tym pra\\'dy i dla jakiej spekulacji ta.kie masowe zwolnienia prze?: Żydów się
oclby\\'ają to okaże naj bliższa przyszloŚć.

Nawa umowa dozorców domowych. \V
inspektora pracy p, 1felechowicza nac:;tnniło orzeczenie komi.sji dla spraw
,,,arunków pracy i placy dozorców domowych, \\ . Iwc:; l ępstwie tego został pomię
dzy Clll'ze';'cijatJskim Zw, Dozorców Domowych z jednej strony, a Stow. Wlaści
cieli ~i01'1Ichomości z drugiej strony podpisany pl'Otol,ól na umowę, która poclzi ~ 
lila dO W l'cÓIY c1omo\yych na cztery kategorie z plac[j od 1-13 z' tygodniowo plus
mir ' 7.kani(', ś\\'iallo, bluza' i fartuch, oraz
20 kg \yapna do wybielenia mieszkania.
Z[ł pompowanie ręczne ,,-ody oblicza się
~jO% tygo(]niowe~o zaro!J.ku,
Za obółu~ę
placu z o05obn\'111 numerem hipotecznym
oblicza się 1;:'% zarobku tyg, Prócz tego
uZyekano klauzulę prawa trzymieóięczne
go '"ypO\\ iedzenia z tym, że wypowiedzenie nic może .się kończyć w mie.siącach
zimowych.
obecności

KRONIKA ZGIERZA
Bezczelna kradzież. Pozo.stający od
czasu bez pracy robotnik Stanislaw Sioch mający liczną roddnE: na
s\yym utrzymaniu, przed kilku miesiąca
mi na samym kral'lcu Zgierza przy ul. Dol
nej otllol'zyl sklep kolonialno - .spożyw
czy z niewielkim zapasem tOI\'arów·
Skromny ten sklepik IV nocy z dn. 12. na.
13. bm, przez nieznanych sprawców zostal
otwarty i ca lkowicie ograbiony z w.szystkich 7.najdujących się to\\·arów. Siech
straci! przez to jedyne źródlo utrzymania.
Za .spra Iycami prowadzi dochodzenie kom,
P. P,
Wypadek w fabryce. W poniedzialek,
dn. 1:2. bm. II' godz· popoludniowych w
Zgierzu w firmie spaelkobierców A. G.
Bort przy uL Focha zdarzył się wypadek
pora.żenia prąciem,
Elektromonter Kazimierz E]ijasik, zam· przy ul, Focha 6,
podczas przeprowadzania in.;lalacyj elektryczne.i w jednej z sał fabrycznych w
czasie kiedy naci Zgierzem przechodziła
gwałtowna burza,
został
,porażony prą
dem, Pierwszej pomocy udzielił pora tonemu Czcrll'ony Krzyż, a naotępnie elr Roman Soloniewicz. który zdolał utrzymać
porażonego przy życiu,
Za uprawianie handlu i rzemiosła w
niedzielę.
\V niedzielr" dn. H. bm, przez
miejscowe wladze po1ic~' jne zObtały spisane odpolyiec\nie protokóly n<lstępującym
Żydom za uprawianie handlu lub rzemiosła w niedzielę,
l tak ;;pisano protokóły:
Cyrli Dziubek (ul'. Piłsudskiego 20) za maSOlye sprzeda wanie pieprzu . Szlamie Kupcr\\'aserowi (ul. PiątkoWiska 1) Za uprawianie
I'7.rmio.sla
sze\\ckiego
przy
drzwiach otwartych, :\1enrllowi Blankowi.
(ul. Piłsurl",ldego 20) za uprawianie rzemi op,la I'otolal'oSkiego i JojnĘ' Szydierol\'i (pl·
l'il"lIclokiego :,) za uprawinnie l'7.emiosla
ot\\ał'tych.
d7.t'I\CJ;if:'yu nr'?:\' dl'7,wiach
W<lzy"tkiltl t~'in Żydom fipis[1ne zostaly
protokóly '" godz. przedpolllc1niowych \V
czaNie kirrly wierni irln, lub pO'YI'acnją ?;
nahoż<,ll.stw
z
ko{;ciola
parafialnego.
Ś\"iadczy to o tym, że Żydzi pomImo ' protokółów \V hezczelny
spo, ób okazują, że
ustawa o odpoczynku niedzielnym wcale
ich nie obchodzi.
dluższego

miećj'ęc:r.nie (1 wydan t,gOOnl.owo). Ii odbiwem " arenturacb 2.33 ci. Z.
M arc'70 , P • K . O,0ZllI
P
ń 2001· n T I t
0"12 , 1'1odn(),!;z.en;e
do domu ocll,o"t.dnia doplata, N. poc:r.tlcb I u liatoRon6w
en t ra a Po·nat\.·
u
• ~w,
w
n.
e e ony centr a li : 2U"
~. u,
ml .... ieczn.ie 2,34 d. kwa.rtalnie 1.-. t'oc:r.ta przyjmuje um6wien i. t,lko
a3-07, 44-61, 35-24. 35-25: po ~odz. 19 MB.!. W niedziele l §wieta: 40-72 14-i6. 83-01.
na CI wydań lygodnlowo (beJ ponledai al k01ll'ego) , - Pod opaska w Pol.ce
Redaktor odpow:edtialny Andrzei 'frella li POlmania_ Za .viatlomoścl I utYKuły z m.
O
~ _ ,l mleeiecznie NakrRd i cw:onki: Drukarn'a Pobka. Spóllta Akcyjna. Poznań, .91', Marcin
ł:.odzi odpowiada Wladysław Maciąg, Łódź, Piotrkowska ~1. - Za Ogl06wnia I rekl.: my: Antoni
70. Rękop:eów n'ezam6w:onycb ret.akcil ni. zwrAca.
,.
Leśni~wiet: li ~oznani •.
W razie wypadków spowodowanych siłll W)'tSZIl, pnellzk6d w układzie, atraJków ltp~ wydawruetwn Ole oopowuda za dQlltarczenie pisma.. a abonenci nie mają prawa domagan\a s~e nied06tarw ł
cr.onycb numerów Ind odezkl)(lowan!a.
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Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 gr06zy. każde
dalt'YZe stowo 10 gr06zy, ;:; liczb = jedno ełowo.
i. \\. z. a
każde .stanowi 1 słowo. Jedno o~ło·
~zenie nie mote przekraczać 100 słów w tym
5 nagl6wkowyc1J.

OGŁOSZENIA

=

Sluz· ąca

drobDvch:

DROBNE

l-łam«nry

mlltmetr 30 groszy,

WTo~rleizbYk'i, Ipszenno.żytniej
lOdom nowy, da· z urządzenie!~~a~ażda branżę,
chlew. sprzedam podlug
tania sprzedam. Adres

...trzebna. umicjaca c7.y~lo ~prZl\'
tac i d(}brze goto wać 'l'ylko pr a·
cowite i uClc;we, m ogą l i e~ć na
przyję ci e. Zg lo;; zen ia sk ladac do
.!lc1min istr. ..Oręr1 o ,,·nika" ŁÓ rl 'l.,

;:~~;,kowska 9~

Ogłoszenia wśród

Znak oferly naprzy1dad: z. ;1892ł, n 2746, d 1?90
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogł<>sz811ia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty 1 drli przedświe,·
tecme przyjfmuje eię do g~. 9,46

Nesesery
Parasole. laski.
paski
Czysz,
~zkolna 11.
pg:?8 074·5·25,62 , ~

chÓwką.

dzierżawa

.

Koloni~lkę .
Kolonialkę
Inowrocław
z3prowadzoną
tlJles7.kalllem - bez konkurencji klipntela gotów- domy - wille - gospodarstwa • d~ierżawa 2i'i . ~ peryferie Pozna- ; kowa. ruchliwi ulica. centrum ski ady . różnych branż sp~ze.d3ję.

.

WI~nl!. nme[l~l r;~';:::'\~:l:::;~:!"dd'" 1~"::;J::~~;k;{\~::~:3,.':'k~d~':: P,~~;;~\::'~~~~!' \it."m".'.,
p
zaprowadzon~
części
kupuJ'e

10 lat. dobre polo. a
.
rower6w i
zaprowadzony
ż~n i e naro~n i.k: miesl!lka:n le . ma· towar.6w krótklc)l. nor~a1nple pro- w mieście Wlkp. '5.000 mieszkańglel.. pc>\Y6d zmiana brR."zy kon,- Rl?erUJący, ruchlIwa u.IICa ,?zna- Iców zara rio oddania. Zgłoszenia
~tme. Adr~ OreriQ"'f"k. Poznań m~, pewna egzystencJa . . t~k~lop-1 Agenturaz Orędownika, śmigiel.
zd 8400
W3 J~zd.
O.r.E1,rty OredoV\ m,
011 46 9-0
znnn zd 8 fiGa
,)
"
Skład
1 000 samochodów
al. Wierzbowa 5. Tel, 25-30 kolonialny . towarem. maglem Fryzjerowi
roze)Jranych użyvyane części p.od.
Pg 2S 901·28.16
klientela. gotó'ykow~ . . Wygo(klne .•rllall'!2.eskdaom- 30m
O ęZsłk.iemZua·kłazddozl.naepmro~ ~o~la mle<;!za~skle opony naJJ:allueszkame. tama dZlerzawa. 0-" r.
meJ w fIrmie. Autosklad. 1:'0r7.ystnie sprzedam. Adres Orę- wndzony Rumi-Zagórzu. Dla sa- znań, Dąbrowskiego 89. tel. 46-74
.
...... y. PARCELElI liownik. POZll~ii zr1 8532
1l10tnN;0 egzystcncjoa. Pdrzys~kłOgĆ,
dg 23 33,9..:...·4!O0~_ _ __
1. DO .u
rozbudowa. Oferty
re owm'
Podwozia
Poznali.
zdg 8668
45
Dom
mlC'('zar_ki uż:l.w3ne czę.ci samoS
d
buraczanej, 12 łaki. torf. zabudo•
chodówe opoiłY dl:tc polne za·
prze am
wania masywnc. żniwno bez in·
ogro d owy z parcela 118l m pl'zy .
: ,
'.
.
" az~n
.
.. kaml·Cnl·Cn.
"ospodarstwa. składy ,,'entarzy 12.000 wp/aty 5.000,AlItoma
<
...
TięCZOWCJ. ~p.rze( Iam .•S zote'k , I~o· Jkupk -b- ~PJzedaz
\\"k il" I f
~- 17
itcl Szotek Poznafl Święty \\'oj. r Mikołajczak, Podrzewie·Szamotll·
znań. św. Wojci
ech 31 - Iii.
a o a
' UJ a -. ~t.e c on Hl' • cl' e'c h 31 ....: 1~.
.
zd 8660 ły.
n 46 !lf,'fl'
zd li 87!!
dg 23 120
u
-----Willa
:::s

ek
."
LI W OWI n

no ..... a. 6 ub ikacji
m! Lawic.!
ogro;a
OWOCOWPIW.
cena 1000
7300.wipś.
W~każe Ored ownik,
Po·

WH

~~.
•

s'w·iełne CJ10Ć tan~le

l

- .

-

E

~~~7mDomek
_ _ _ _ __ --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~• •~~~~• •~~~~c
..
pOkój

ku('hnia..

POO oach6wka. p61 morgi ogrodu !

spie5znie sprzed"m.
La~ek. J'J 8czna la.

Popra,,..ki.
zd 7 OS!I

Dom
z warsztatem iilusarskin1. 13 ubi·
kacyj. dobrze zaprowadzony,
mieście
5000 mieszkal;ców w
Wielkopolsce zaraz korz}'stnie na
sJlrzedaż.
Zgłoszenia
Agentura
Orędo,,· nika. śmigie\.
n 46 !l51

B. JASINSKI, ł..o'dz', 11 LI·stopada 5,
•

.

tel, 157-60

\V dużym wyborze na sezon letni poleca MATERIAŁY MANUFAKTUROWE,
wełny, jedwabie, aksamity, płótna lnIane. białe: pościelowe,
·
k"
k
bieliźniane, purpury oraz f Iran l l
apy.

.

.

.

.

~.).'"

R. Barclkowski S. A.

Poznań

25

buraczanej, żniwami, kompletne
budynki masywne korzystnie
sprzedam 6.500 Wp/ata według
u~ody. M:ikołajczak, Podrzewie
t:tnaczekl._ _
n 46964
buraczanej
wocow)' Ci
6000 _ .
.

12

ogrOdowej, kompletne. na skład
kołonl·aIJ1Y. Pl'ec PI' ekarskl' n.n
mi eJ'sc u, duz'a mi eJ'scowość 7.500
.'II· kołaJ·czak,
Podrzc" ' I'e (" .na"
"
czek).
n 40962

Rzeźnictwo

<O kompletnym
....
dam. tania
bJ

.

ELI KSI R.· PROSZEK i PASTA
~ DO .ZEBÓW
~.
,

pod .. D ol~·~6·~~i

.
••

nicw~koń('zony,

&bBdont

ugody. Frackowiak. Piaskowo - wskaże Orędownik. Poznań
poczta Szamotuły.
zd 7224
zd 873i)
Kolonialkę
Kolonialkę
z mieszkaniem. ol!Todem tanio maglem. towarem, pok6j kuchnia
~Jlrzedam. Adres Orędownik, dzierżawa 70 z/ zaraz. Adres Orę·
Poznań zd 8058
downik. Poznali zd 8625

Gosposia
samodz.ielna szuka pooady do. lepf;zego palistw. a . do d w 6 C;h .000 b -;
lub sa motneJ oooby, m
. leJSCOw~c
K
P
oboj ę tna. Oferty
urler ozn •
s~k:!.i..:;z::.:d~g...:8:::..68::::.:.7_ _ _ _ _ __

urządzeniemKunicki,
sprze- _
b) Inni
_

dzierżawa .

Strzałkowo, powiat Września_

~8m
Tanio

Piekarz

zka~n~i~~".~~~
chowiec poszukuje pracy od za-

kolonialka od zaraz. Wielkie Gar· raz. O j erty Orędownik. PoroM
towarem. urządzenie. Ulllpokój. kuchnia. Adres OręP zd 8235
nik
==:.!.i~k!..,,:Poznań zd 8887
om oc
K - l -' - lk
fryzjerski przy-jmie pracę od 11ftO onIa
ę
raz Oferty Orędownik Poznań.
magie1. mieszkanie, śr6dmies<,ie,'
zd 8696
'
oka~}'jnie sprzednm. Adres wska·
że Orędownik. Poznal'i ul 8899
Elew
goeł})oda'~y
l1'koflOZOn4 nkol.
rohnicza /l; praktyka po woj6!kQIWo·
ści p06ZlUkuję posady. Łaeka_
oferty Orędown ik. PQ2lJIań
za 8000

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

Wszystkie towary w laknajlepszych gatunkach po cenach ściśle fabrycznych.
Dla sklepów rabaty.
Dla sklepo'w rabaty,

Dom
nowy skłarl. hłisko Dąbrowskiego
bez rllult'U dochód 1.800.- sprzeda
'IĄ.· ła§cjciel.
cena 12.000,- Adre~
OręrloV\'nik. Poznal; zd 8262

Zdolny
odwiedza eodziennie wszystkie miejscowości poaliskicl'o szuka zastępstwa~ oboj<:tna. Oferty Oręaow.
ali zd 8821
podróżujący

Kamienica
muzyka lekka płyty; 23.00 Borzyk z Katowic' 18.41i lokalne
o..trowie. II pietrowa. in uhi'ka. ,.1ł'mml.1Iii'i6ii_'_"~J.-!".Y.ftt.n:aT_łl Legenda o ta lICU" Godfryda \\'ia (lomo,<ci sportowe ; 23.0~ .,Le_
~~~~·!:""1)3L.."" KeJlera. Przekład AlfrerJa T oma 1genda o tallcu" G odfry da h C' llprn
Cyj. centrum mias'ta 35000. wpla·
Piątek. 16 lipca,
(recytacja prozy); 23.15 muzyk a przeklad Alfreda 'l'oma (reel' la'
łrń:i~ 2. Otreba. Jaro~~r6~~2'
taJ1eczna z danc. "Cafe·Club".
('jn Pl'OZY z W a rsza w,)' lU; 2~.15
Piekarnia
6.15 audYf'Je porarule.; 1L57 sy.,
mu z' k~ t an eczn a z dall('ingu bli5ko POZllania zaraz do o<lstąDom
gnal. czasu' ,1:.03 dZlenl1lk p~.
'!'Druń - .12.15 wiadomości go- "Cafe·Club" (z 'Varszawy 1I)_
pienia. dzierżawa 40 zł.... cena we.
Tokarz
. k
.
M"
k
łudnlOwy,; l •. lD skrzynka rolm- spodarcze; 13.00 mllzyka salonodług ugody. Oferty vrodownik,
d l
t
b
nowy z Ple 'arma
osmie, '0- cza; 12_2a k.on. cert '!O Farku .Hele- ",a _ płyt v : 15.0" motywy hi.
ł.Óldź - 12_20 pare info rmacji; PoznaJ-1 Z " 8 236
~
sZY. z o ny zaraz po rze n,.,
rzy~tnie sprzeda spiesznie. wpła- n6w w. Lor Z._I w.wy_k. O. rkles tl'Y. s ',.pan'skl·e I" ""Ioskl'e _ I)łyty'. 13.55 melorlic z filmów dźwi ę kou
'/.n·Jn"q<.nia Z podaniem wynagroty
18.000,- Zborowski. zd
Poznali.
' wla d omolCI
i ' 15.40
"
J k
50
odpisem
Półwiejska 28 _ 15.
8587 SymfonlczncJ' l3_,.0
w i adomości
z Pomorza: wych t p Iy t a za p Iy t a ) : 1-o. 00 "a
a. Poznańświadectw
zd 7822 do
gospoda.rcze:
16.06 rozmo~3 z 18.00 "K8 szlaku naszych tram· sperl zie R więto'!": 15_01i utwory ogro.dowej. niska d0ię.l'źawa na 10
('horyml, ks. kapelana ~lcJ1B:ł~ pów" - feli eton: 18.15 utWOry lekkie na organach
płyty; lat, kilc>metr P07Jnaniu . Szotek.
B f t
Ogród
(ze LV\' owa); !6.19 I?le~J1I wiolol1('zelow l,' wyk. Zdllisławy 15.42 ló rlzki e wiadomości giełdo- Poz.nai'i. ś"' ięty Wojciech 31 _ 15.
U e owa
111: m<lr~i o Babki. poozta Krzeei- Rę~a~a
reglOn~lne \\ wyk. ehoru [OleHa- Wokierho,,'ski4?.i. Przy fortepia- wc; 18.00 odpowiedzi na lis
7Jd 8,w;J
biegl~ w liczeni. potrzebna :>Jany sprzedam. Zgł<lHer.i a Poznań. "$g~ "Okt~l" pod drr. Czesława nie .Jar1wig~ "'o,iciecho\Yska:
S II n\ '" " ch
tcchni(,zllych:
raz.
Restauracja
Dworcowa. JaPnemro!'ło ... a 40. m. 32a.
Kozletu,lsklego (ze ~wowa)o; 16.45 18.45 ,,·ip.rl o ll1Ości sp ortowe z Po. utwor)' \\'io~on ezelowc (z Ka
Rzeźnictwo
rocin.
n 46 808
ul 81~7
PoszukUJ'.
reportaz Roman~. ~rębowJcz~ li morza; 23.00 talice i piosenki _ ",ic): 18.4~ "'iadoll1o"ci SpOI·t O",(' składem. mieszkaniem, Jarocinie.
V. ysta?y l'HyskleJ. 17.no kon- pil' t y
lok:rln e : 2~.00 muzyka taneczna ObrYDl miejscu, wydzierżawie zay
Dom
CPrt polskie! kapeli h;. d o w ('.i Fe. .
płyty.
1'370. Zgłoszcnia Agentura Orę- sam(ld'zielnego szewca z kutII Mll!·
z d'llżym ogrod em 1)1'Z3'
lik~" Dzierilano\Vskiego. '1'1';1 flSL,,'ów - 12.15 Ippolitow-lwa~
downika, Jarocin. Rynek 18.
mieSl'n iczą na pro·wil1cję. Z~łOf!eeKrzy", in. pO"". Kośc l an
misia z P~rk\J Zdrojowego w 1\'a· naw: Suita kaukaska - pll'ty;
n 4(; !lOS
nia do Orędownika . Poznań
Barańrs.ki
P07.;nall, P
lęczowie: 17,56 .. Dziewięć sil" - 12.20 krJnHJ1 ibt Lwowski ej lzby
zd 84Q7 _ _ __
nr 4(J.
pogadanka: 18.05 pogadanka kon· Ilolnieze.i: 13.55 muzyka lekka z
Gościniec
Poszukujemy
klll'sowa;
l~,lI' melodi - Offenba· plyl; 14.3il .. Troch!' pie.'ni, troche
kolonialką. sala. urządzeniem
d
••
WilIka
- ph.·t•w•• 18.50 pogadanka s!owa": s:':rzynka dla rlzieei; 14.55
15.00 Lipsk. Płyty. 15.15 Koc- trzYll1orgowym ogrodem. wiosce zaufanego pana (zawó I mleJsee
nowa, Pl~ciopokojowa. ogrodem, cha
.,
O" .......,IlJP
, . .Ir, k - nh:swlIsterhauscn. Pieśni dziccię· h eZ k
k"
b J!'cle
"
zamif'szkania obojętne)
któremll
aktualna:
19.00
koncert
.oli~tÓw. giclda Iwow"ka: 1o."
:OJ!
-ur.en
cJI.
o
300,d
d ' el
przy tramwaju 14.500. wr>ł,.ty Tl.' s·ko .., , a ,,' C.\ "
~.Iarl'~
BI·on~tei· niC'jsze glo.y" plyty: 15.35 ce.
\\'y~j ZIl'rZaWI Nowak. Poznal'I _ na miejscu urza zimy samo 7.1 •
8.500 reszte amortyzac.i~. - .Maj- nówna
"
b'
~Wl t
'f
.
22
Z
k
na
rojonowa
składnice
wy
.
By.łko- fcrtepian. Maria Sloii· lwowskie wiadomości leżące; 16.00 Królewiec. Konce rt po· ~ ę y ~,arCIn
Jnacz e '.
wą (hez skladu.
Stały mleslę~
ka, Poznań. Rata.i<'zaka 10.
ska - śpi~,,: 19.90 wiadomości 18.110 informator turystyczny; - pularny. LiiIsk. ~fuzyka z Drez·
zd Jl684
ny dochód zł 580.Zgłoszenia
"d 8800
sportowe; 20.1111 muzyka lekka i 18.115 na .<i piosenkarze - plyty; na.
D'
•a
po<l ,,239" do .. Adena" - Box
a
laneczna w wyk. Orkiestry Tarle- 18.30 ., ??'t" (~I.'rzy pytajniki)
17.06 Sztokholm. Muzyka I"k· __
zlerz
. . 187. KI~genfurt-A ustria.
Willa
usza ~eredyiiskiego. zespolu re- 18.46 wiadomości sportowe lokal· ka. 17.aO Budapeszt. Muzyka cy- ili) m6r~. buraczaneJ peln:y~ .zmpg 28786/i.26.59!60
5 ubika~j, balkon. weranda.
"clll'rs6w .. Chór Olanda" i Cze· ne; 23.00 .. Frywatny wynalazca" gali<b
w!-!ll1, Inwentarzem, wła~clclf'ln,
ogr6d 6.500. wpłaty 3.000. Metr·l· .Iawa IIał.ki('go - fort('pian, 0- - mono l og J '.exa; 231k
l'S
0'0'
L
k
"
~I
k
bh~ko
Poznania,
objęcie
3.500
•
ik a
. o muzY ' n
. _.
\I sęm..,urg .., uzy a. --:: \\'ydzilm;'awię. Nowak Poznali '_
Wspoln
ski, Poznań. Świ ę ty Wojeiech !lO
zd 868i> (lo kina z gotówką 3000 zł przrioi
mieszkanie 1.
zn 8 84~ I'UZ Hkc7, F('liksa Zanclllera pt.: taneczna z dane. ,.Cafe·Club" (7. 18.3~ l\~o~a,eIJlIlI11. ..Don Juan .święty Marcin 22. '
"Doktl<1 paJ:stwo jarlą" fze Lwo- '\VarSzRWY II);
24.00 koncert op. Mozalta.
--- - -me. Oferty Kurier Poznański
\,"a): 21.45 .. Poezja szumi mo- nocny rozdośni lwowskiej.
19.00 l\Iediołan. l\:[uzy!<n rozSzukam
zdg 8663-4
....
rzem" - kwadl'~n~ poetycki (,;
rywl;towa. 19.40 ,\Tietle(l. Humo- dzierżawy gORpodarstwa. okolo 40
ToruniA): 2.. _00 koncert wiec7..orT{ato1\,ice
12.15 .• Bież'lce reskl muzyczne. 19.55 Budaileszt. mórg od właściciela. obiQciem
Czeladnik
II Y Orkie~t1·y Wileńskiej z urJr.ia· prace orgoanizacyjno-rolnieze" - Koncel't orko opel·owej.
12.300 zł. Oferty Orędownik, Po- kO\\' alski potrzehny od zarlls -4
Fryzjer
lem 7,ofii Kroll.
.\kompaniuie pogarJanka; 13.00 koncert życzcń;
20.00 Brukseła fr. _ Koncel.t znali zc! 8542
ltawaler, lat 26, wlasłlY illlere~
Pankowski - " ' l1gorowicc
f.,copol<l Horer-ki: 22.50 oshtnie 1~.1ó na,ipopularniejsze utwory . ::.:.:.;:.:..:..-"'''-'~
pierwszorzędny po_zukuje żony n 46970
wiadomości dziennik ,o wiec?orne- płyty; liUI' poradnik sportowy; symf. Droitwicb. Symfonia nr. 41
Skład
najchętniej fry zjerki. Zl!loszl'nia
.
.
d
l"
36
J
k
d
-ś
.
t"
1'3
l:lzumuna.
20.10
BerliII
..
Waffenk
l
'
I
l
P
'
"
0.
rzg
ą(
prasy
lWia
omo,l..
H'
a
SP!;
ZIC
WJP
o;
Ił."
onllilll·t.U"
op.
LO.J.t-.I
·
.
n_"
"
.
',l0.?0
I
.J·(.0
o.
ma.
l
.ny,
pulwY"zY.lI,k
•.
bez.
kon·
Pomocnl'k
fotografią
rIo Oredo\',nika. Po· _.
teo o'og
wia(\olJlo~('i ~ieldowe: 18.00 skrz. "'
,~ - 'J
II
ł Li
I k
..
znań zd !l28(j
' CI me
1'...
0::,,1113: lS.1;; utwory wiolonczelo- łe_ .. lr'id ... lio" op. B et'tho\'CII3. Pa- , ,menCJI!:. n. Ile o II .leJe, z po- kr a w ie<,ki clobl'a sila p.otMlebn,.
BOJ'zyk',
ris
P1''l'
Koncert
<ymf
I
\\l·
~cJlI.
o
lJ?c<'la
gO~PI!ldar~twa.
\\'e "'l'kona l'oJIstanty
"
.
_
.
lo 'J~('le 1._UO.- "' IkołaJcznk - za raz. A.dr e.. Or ę d o wnik. Pomad
':. KRA OWE ,
Kawaler
18.45 wiadomości sportowe lokal·
2~.00 Met)iolan_ ,.AI·lekin" opt. i Podrz e wie·l:lzamotuły.
n 4(; 965
zd 8 S-jO:.-_ _ _ __
lat 36. s tald. s krolUn ej posadzie.
Warszawa J[ - 13_00 Ryszarrl ne.
:MarIo Ches!. 21.15 Sztutltart.
Go----;-;--·- - -- Chł ni
-poślubi pl'z,,,,tojna panne rio la ł
Krlłkó'~
_"
1".1".. kilka I·nfol'ma. twory
.J. .J . k Bachll.
21.40 Droit·
SCUllec
O,t"AeC
30. posiadajac'ł co§kolwiek go· \ V agll t:' l': l ' r--,tan .I I zo Id " - a'kt
"
. h].r
. Ina . z d oh
' ro d'
uzy'a k'nmera I113.
IkoIoni alrk a. sal'ka, W I.~ k'O;;('IC
.reJ
zmy. d o ob S Iugl- J!II.
tówki. OfHty fot OgrRfi'l OrE:dow. lf oppry w wyk. artyStów i Ol" ('ji: lil.55 plłpnlnrnv koncert Fym- WJC.
kipstry
Wagnerowskiej
Opery
w
fonic?'J1Y
i
s
oli~ci
_
plyty;
15.05
22.00
Sztokholm.
Muzyka
7.
h~
!wnimre-ncji.
dz.ier;i:a~'
a
;;O.
\)eJ'?n.le
p0t;zeb11.Y.
RestauI6a~
nik. Poznań zcl 8741
Rarreuth
płyty: 14.15 parf' in' .. Przewodnik turystyczny": 15.10 płyt. Pllris PTT. Kon ccrt. 22.30 obJęCie 090· Cza!!l)oro\\''''kl, Po·
wOJcowa, arocm.
n
formac.lI·. 1· 21 koncert rozrYWko- audycja dla dzieci: a) skrzynka, Frankfurt. Muzyka taneczna.
IZnaJi. ŚW lę«y WOJCIech 30.
wy - płyh: 13.00 "O lodzie i o h) ,.Wszygtkich prosimy na we.
23.00 R. Paris. Koncert symf.
zd 88-14
29. RO~i\"iWKA
lodach" - ' pogawędka gosporlar-I sele" wiers zyki Janiny Porazi(t- z udziałem kwartetu smyczkowePiekarnia
~ l' k
t
l' tó
" Ty
k·el·· 1~ uo Ro'
to"ol'a ... go
0.45). Luksemburg.
Muzy- s kł. ad .lnlesz.ka!lIe.
....
' wIeś
' . ~o_ Kto
z firmy 15Colombus. Poznad
Magle
k
1 Ol.
,'a:
~ 'oncer SO I_ \V. " . - S. I . ...d
,de rl a Co"n
ka (rio
taneczna
(do 1.00) [(o])enhllrlUZD
\Vroc!awska
udOOlkoll3\.on~i kc>n<5tJ'llkcJi poleca kOll~\\'cy:
Natali
Hornow~ka· - płyty: H.40 lokalne wiacloml)·
~I
k t
(ci 030)
!ŚClelna.
dZlerza\Y3 40,mlP'
fortepian i KaZi" ści gos poditrc7.e (giełda); 18.00 ga_ , uzy 8. aneczna. o . .
siecznie, objęcie aoo, Czachol'Ow,
Rowery
fab\.>'\'ka noles~awa KapezYlis·kie· I'<:zilis ka lI:o.1"Jr'\c! ź Podrze<'m13 33. Egooz. ort mi"I'z
Czekotowski lipif'w: skrzynk:\ og6lnll: 18_15 utwory
24.00 Frankfurt I Sztutgart. ski, Poznali. święty Wojciech 30 kupuje. ten sie nie oszukuje.
1800 r.
n ł3 70~ 22.01 wiadomości sportowe; 22.06 r wiolonczclowe wyk. Konstanty Koncert z płyt.
zd 8843
d 23698

.

'0

:w

OŻE~I-lI

U-I

E

O."! O szen i a

I[

li

l-tamowy mIlimetr lub jego miej6ce kosztuje: w zwycz".jnycll na tłtronie S-łamowej 15 gro.."JZy. na stronie redakcyjnej (ł·lamowej) a) prz.Y końcu et.ę~ei
redakcyjnej 30 groszy. bl na .. tronie czwartej 50 /lTO"'ZY, c) na stronie drugiej 60 grOózy, d) na stronie wia.domośoi lokalnych 1,- zł. Drobne ogłuszenia
(najwyżej 100 słów. tY tym 5 nagłÓWkowych) 610"'0 nagłówkowe druki"m tłustym. 15 groazy. ka.tde dalsze słowo 10 gr06zy. Ogłoszenia większe wśród drobnycD. pocz.ynaje,e
od 04tatniej strony. l·tamowy mil:metr 30 ,;I;r06zy. O~t06!e nia .. komplikowane. z zastrzeteniem miejsca - od poszczególnego wypadku 20% nadwyżki. Ogłoszenia do bieżącego
wydania przyjmujeMY do godz in., 10,30, a do wydań niedzielnych i świl\.tecznych do godziny 9,4.' rano. O~!Gs7.enia oz poza Wielkopolski przyjmujemy do wydań ~ietącycb
rio l(orl.z. 10. do wyd:\D niprltielnvcb i świa,tecznych dnia poprzedniego do godz. 18. Za błędy drukarskie. które nie zniekształcaje, Lreści ogłoszenia. admin'stl'acia nie orIpowiada.
ngl<WlZ4'nia przy j ml1j&my tylko 7.& opłat~ ~tóW'kl\ z g6ry. K()nto w P. K. O. nr. 200 149.
""

3

l!!

~..1-·7~

++,++.+++++4

.t •• t ,

t

NAPISAL
21)'

Ust janowicz dużo mówił o sobie,
ale w gruncie rzeczy nikt O nim nic
pewnego nie wiedział. Opowiadał różne
swoje przyg'ody - nie wiadomo, prawdziwe czy wymyślone, opowiadał o
podróżach po cą.łej niemal Rosji, ,a na·.
wet za granicą. Znał wszystkie bodaj
większe miasta rosyjskie. ale tak się
zawsze składało, że gdy wśród zebranych był ktoś, zna.iacy dobrze jakieś
miasto, Ust janowicz tego wieczora rozmowy o tym właśnie mieście unikał
Na wyraźnym klamstwie nikt go
co prawda nigdy nie złapał, ale wszyscy pOdE'jrzewali po trochu, że opowiadania swe w znacznej mierze koloryzuje i ubarwia.
Ust janowicz b~r ł przystojniejszy, 0lega n tszy i bardzie j towarzysko obyty
od Smirnowa. Zresztą w jego obecności Smirnow stawał się milczący, cofał się niej,a ko w Ciel), na drugi plan.
Już choćb.v dlatego,
że
trudno było
dotrzymać
tamtemu placu w rozmowie.
Ale mimo wsz~· tko więcej sympatii czuła Natasza do porucznika.
I tak phr nęł~r dni w domu Buko. wy ch. Na świecie sz.alała wojna, toczyły się wielkie wypadki - ale to nic nie
nie wpływało na równomierny bieg

WITOL:D

dni. Czas toczył się z równomiernę.
jednostajnościę,. Choć jeden dzień pęcz
niał radością zwycięstwa, słonecznością
radosnych wieści, dochodzących z
fron tu, inne niby

chmury

gradowe

wypełniały żałobne wieści: dochodziły
plotki o klęskach, wielkich stratach,

odwrotach, wyciągaly się w niesk0l1czoność dugie listy-spisy
zabitych i
rannych - wszystkie jednak takie
i takie dni były jednakowo długie, jednakową miały liczbę godzin i minllt,
zaczynały . się świtem, a kOllCZyły
się
zachodem słońca i wieczorem. Z nieubłaganą.

systematycznościę,

płynie

czas. I zaciera wypadki i przeżycia
dni zarówno wesołych, radosnych, jak
smutnych.
Od Piotra przychodziły listy. Czę
ściej krótkie, Ha gotow~' ch druczkach
kreślone pocztów·ld.
"Jestem zdrów,
dobrze się czuję. Całuję rodziców i załl,l.czam pozdrowienia dla Nataszy".
NaŁasza pisywała również do Piotra. Opisywała mu drobne wypadki w
fabryce, pisała o zdrowiu rodziców, o
rzeczach z'vvyklych i rozumiejących się
same przez się.
O wyznaniu pożegnalnym na dworcu nie było mowy w jej listach.
Nie wspominał o nim także Piotr.

Rybkow zmienia mieszkanie
w

Spojrzał Jeszcze raz na trzymanę.
ręku kartkę i pokręcił gl ową..
- Cirżko brdzie! - mruknął.
Chwilę spoglądał ZasępiOllV w ok-

no, potem

zde('~· dowanym

ruchem u-

jął słuchawkę telefonu. Zażądał połą
czenia 7. jakimś numerem.
. - Hallo! To ty Alice? - zaczął
mówić

miękkim,

czułym

tonem. Cóż robisz, kotku? Czy nic za mną nie
tęsknisz? Mogłab~'ś odwiedzić starego
prz~'jaciela! Co? C!1ętnie? Doskonale!
Dzisiaj? Zaraz? Ależ jesteś urocza,
kochana, przemiła! ... A słuchaj, tylko
nie zapomnij zabrać ze sobę. tego romansu, o którym ostatn'io mówiliśmy.
Dobrze?! '''iesz jaki: Doskonale! Więc
czekam cię.
Odłoż,· ! słuchawkc i nacisnął ~uzik
pl'zy hilli'ku. Do pokoju wszedł lokaj,
podszedł trz~7 kroki, wypręży.! się po
wojskowemu i czekał. N a przyz'....alające skinienie Wooda
podszedł swobodnie bliżej.
- Słuchaj, John, za chwilę będzie
tu Alice. Musimy załatwić sprawę
Rybkowa. Zdaje mi się, że łatwo to
nie pójdzie.,.
.
- Uhm. Sprytna sztuka i ostrożny ...
- V.rlaśnie. TO, ale zobaczynw, co
. Alice powie. Będzie tu za jakiś kwadrans. Obserwuj ułicę i uważaj, czy
jej kto nie śledzi ...
- Tak jest, panie pułkowniku!
\"ood pochylił się nad biurkiem
i pogrążył się w pracy. 'Wertował jakieś
papiery, mapki i Jisty, kreślił
na nich jakieś notatki, coś podkreślał
czerwonym atramenteIIl i rozkładał do
.. teczek.
Tak się zagłębił w pracy, że ani
spostrzegł, jak min~ł kwadrans i do
pokoju wc!'\zła wprowadzona przez
Johna kobif'ta.
Była to wysoka Angielka, o szybkich, kanciastych ruchach; robiła wrażenie kobiety, bardziej poświęcającej
, się sportom, niż kobiecym robótkom.
Śmiał~'m ruchem wyciągnęła rękę do
Wooda i uścisnęła mocno jegQ dłoll.
K<;iężniczka Natasz~ poznałaby w niej
z łatwościę. partnerkę 'Vooda z kortu
tenisowego: Kilka niesfornych loków,
wymykających sie spod ciemnego bel'eiu, miało rudawy odcień.
I{toby słyszał rozmowę telefoniczną, jaka odbyła się przed kwadram;~m,
zdziwiłby się bez wątpienia
różnicy
tonu w tej rozmowie, a w obecn~' m
powitaniu. Tamto b~· lo gruchanie kochanków, to powitanie kolegów po fachu, przełożonego z podwładnym sobie
urzędnikiem. Nietruclo było się domy-

śJić, że wpłynęJ na te zmianę ,",-zgłę.d
podsłuch telefoniczny. Agenci, pod-

na

słuchuJący rozmowy, najmniej zazwyzwracają uwagi na rozmowy miłosne
i flirty. Flirtując najwięcej

czaJ

można

sobie sekretnych rzeczy powie-

dzieć.

\Vood wskazał miejsca przybyłym .
Usiedli oboje na fotelach na przeciw
biurka. John, chociaż oficjalnie odgrywał tylko rolę lokaja, w rzecz:"wistości
b~·ł oficel'em,
funkcjonariuszem
kierowanej przez Wooda instytucji.
Poczęstował ich papierosami, a sam
zapalił fajkę i przez chwilę w milczeniu puszczał z niej kłęby dymu, zbierając myśli.
- Dostałem

nowe wiadomości i instrukcje 0(\ Greena - zaczą.ł Wood rzeczo"'~' m tonem.
- Będziemy musieli
zająć się bliżej Rybkowym. Intereso' wałaś się już tą. sprawą., Alice?
Kobieta w milczeniu skinęła głową.
- Zareferuj krótko tę sprawę!
- :Mieszkanie .iuż jest ''''ynajęte.
Przeprowadza się za kilka dni. Chciałam się właśnie porozumieć z p'anem,
w chwili, gdy pan do mnie zatelefonował.

'Vięc zdecydował się na to mieszkanie na Suworowskim prospekcie? rzucił pytanie Wood.
- Tak! Jest ono dl,a niego bardzo
dogodne. Podsunęliśmy mu je tak
zręcznie, że ani się domyśla jakiegoś
podstępu. Wobec tego i ja wynajęłam
mieszkanie w sę.siedztwie, .iak to było
ułożone. Będziemy ze sobę, sąsiadować
przez ścian~ ...
- \Vyn.ajął więc mieszkanie i przeprowadza się wkrótce?
- Tak! Tamto mieszkanie dokucz~·lo mu już.
PI'zed kilku miesię.ca
mi tIl'7ądzono mu tum rewizję. To go
już trochę zniechęcilo. A w ostatnim
czasie my ze swej strony staraliśmy
się trochę obrzYdzić mu je. Drobiazgami ... Zgin:;tł mu klucz od drzwi wejściow~' ch, mu.;;iał więc
zmieniać zatrzask. Znala2.ł w korytarzu niOOopalone resztki wstążki magnezjowej.
To go musiało naprowadzić na podejrzenie, że w jeńo mieszkaniu ktoś go-.
spodarował i robił zdjęcia fotograficzne. A to my poprotu wrzuciliśmy te
"dowody rzeczowe" przez otwartą. górną. kwaterę okna. Słowem ostatnio
Rrbkow nie czuł się w swym mieszkaniu, jak u siebie w domu, co ważniej
sze papiery nosi} zawsze przy sobie,
stal się podejrzliwy i ostrożny.
- System denerwowan ił!, przeciwnika - uśmiechnę.ł się "Vood.

ZAśWIEC

- Gdy sprawa dojrzała już dosta- by mi. tego za złe. Ciężko bowiem jest
tecznie, rozejrzeliśmy się za odpo- żyć kobiecie samotnej, sierocie, bez
wiednim mie~zkaniem dla Rybkowa męskiej opieki!
Gawędę przy pakowaniu przerwał
To tyła największa trudność, bo mil!szkania dostać teraz po prostu nie nagle dzwonek od drzwi wejściowych.
Przyszli dwaj robotnicy z torbami,
można w Piotrogradzie.
A tu chodziło
o dwa przylegające do siebie m'ieszka~ pełnymi żelaznych narzędzi, z"YoJami
nia. Nasze mieszkanie będzie koszto- jakichś drutów i sznurów.
- Przysłał nas tu kapitan Rybkow!
wać dosyć drogo, bo mUSimy je odkuoświadczył 'gos'pQdyni jeden z to..:. ~ .
pić od dawnych lokatorów. Transakcja już prawie załatwiona, chodzi tyl- botników. - Jesteśmy elektromonteko o wpłacenie pieniędzy. Mieszkanie rzy. Musimy zbadać i naprawić tutaj
elektryczność.
sąsiednie należy do wdowy po skromnym urzędniku. Tu była sprawa trud~ Naprawić
elektryczność!
Poniejsza, bo chodziło o to, aby oddała patrz, popatrz! - zdziwiła się Mikomieszkanie bez Wielkiego odstępnego. łajewa. - Ano cóż! Naprawiajcie. EZaprzyjaźniłam się z nię., wystarałam
lektryczność jest jak się patrzy; druty
się dla niej o dobrę. posadę zarzą
wszystkie na miejscu. Za życia niebo-.
dzaJącej w szpitalu na prowincji, uszczyka mojego męża świeciliśmy natrzymywanym przez Czerwony Krzyż. wet czasem elektrycznę; lampę.
Ale
Mamy tam pewne wpływy. Przekona- po jego śmierci, drodzy moi, wróciłam
łam ją też,
że obowiązkiem patrioja do naftowego oświetlenia.. Bezpiecztycznym jest oddać niepotrzebne jej nie.isze ono, mUi moi! Bo ja, kobieta
teraz mieszkanie wojsku. Reszta po- słaba, bez męskiej opieki, boję się
szła już dosyć łatwo. Rybkow bardzo
wszelkich eksplozyj, krótkiego suięcia
nawet usilnie starał się, aby jemu czy jak się tam ono nazywa.,.
przydzielono to mieszkanie.
Robotnicy zabraii się do pracy.
- Znakomicie, Alice! - odezwał MarŁa Filipowna przez jakiś cz.as .asysię Wood. Oczywiście, akceptujemy
stowała im opOWiadając o nieboszczywszystkie związane z tym koszty. A ku swoim mężu, ale przypomniało jej
teraz - zwrócił się do Johna - kolej się, że nie ukończyła jeszcze pakow~
na ciebie.
nia, więc zostawiła ich samych.
John w milczeniu skinę.ł głowę..
Po jej wyjściu rObotnicy spojrzeli
- Tut.ai mam plan mieszkania na siebie porozumiewawczo.
wtrąciła Alice szperając w torebce. - No, to możemy się teraz zabrać
Myślę, że Rybkow w tym pokoju urzą
do roboty! - mrukn/l.ł po angielsku
dzi gabinet. Wystarczy więc, jeśli tu- jeden z nich.
taj założy się aparat podsłuchowy.
Podszedł
do ściany i zastukał w
Pochylili się nad planem. Wood nię. lekko młotkiem.
zorientowawszy się w rozkładZIe> mieNasłuchiwali. Po chwili z przeciwszkania począł wydawać instrukcje ne.i strony odpowiedziało im podobne
Johnowi.
stukanie: równe, .miarowe, sygnaIizuOmówili jeszcze szczegóły przy- ję.ce.
$złej pracy i Alice podniosła
się z
Dwa szybkie, Jedno mocmeJsze,
miejsca.
krótka przerwa i znów - jedno mocne,
- !\logę już iść? Poproszę tylko o dwa szybkie i znów dwa szyhkie.
pieniądze, szefie!
Morse! .
- Zaraz wypiszę czek! - odparł
- W porzę,dku mrukn/l.ł
po
Wood i sięgnął po książeczkę czekowę. chwili robotnik. - Teraz musimy soi wiec,me pióro.
bie wybt'ać miejsce na wiercenie.
Znów zaczę.ł stukać młotkiem w
'Vdowa po dl'obn~- m urzędniku ścianę, ale teraz już w innym rytmie.
pal1stwowym, Marta Filipowna ~1iko Chodziło o ustalenie poziomu, na któłaj ewa, zajęta była pakowaniem rzeczy rym można będzie przewiercić otwór
do sąsiedniego mieszkania.
w swoim mieszkaniu.
- Wyjdź teraz i zobacz, co robi
~agatela! Po piętnastu latach życia
w .1edn~7m mieszkaniu nie jest czło stara! Zagadaj ją, jeśli będzie potrz&wiekowi łatwo rozstać się ze 'znajomy- ba, żeby mi tu niespodziewanie nie
mi kątami. Na pociechę mogła sobie weszła. Ja biorę się do .dłubania. ,
Towarzysz wyszedł z 'pokoju z.amy- .
powiedzieć, że przeprowadzka ta oznakając za sobą. drzwi starannie.
czała w jej życiu zmianę na lepsze.
Robotnik wyGil;\gl1l,l.ł z torby ,elekDostała dobrą. posadę w Kałudze
w
szpitalu, którym opiekował się angiel- tryczny świder, . włącżył go do kon- ,
ski Czerwony Krzyż. Pełne utrzymą taktu. U dołu ' ściany, tuż' przy drew~ .
nie (a utrzymanie będzie dobre, bo nianej listwie, oderwał lekko tapetę
i prz~; łożył świder do Inuru. Z cichym"
przecież sama ~arz9dzać będzie kuchnią), mieszkanie i ieszcze wcale ładna zg-rzvtem ostrze świdra zagłębiło ' się W :
pensja. Oczywiście, całę, pensję będzie tynk, oparło się mócniej o cegłę i wpi- .
sobie można odłożyć do P0l1CZOOOY na jać się w nią poczęło wolno, systemaciężkie cz-asy. Człowiek przecie~' nie tycznie.
Co chwilę przerywał robotę i nasłu
Wieczny i wojna nie wieczna; posada
chiwał odgłOSÓW z głębi mieszkania.
się skończy. Ale w umowie, którą Mikołajewa podpisała, zaznaczone było Jego towarzysz potrafił doskonale zająć Martę Filipownę,
udzielając jej
wyraźnie, że na wypadek wymówienia
pracy z takich czy innych powodów, prakWcznych wskazówek, w jaki spootrzyma pani zarzę.dzaję.ca szpitalem sób można w kufrze pomieścić jak naj,
roczną
odprawę.
To był n-ajbardzip.j większą. ilość rzeczy.
Świder ('oraz głębiej
wdzierał się
wrgodny i najbard7iej nęcacy punkt
w całej umowie. On też z,aważYł przede w mur, wl'PRzcie pr7.ebił warstwę tynwszystkim na decY7.ji wyjazdu ze !'\to- ku z przeciwległe.i strony i zakręcił
licy.
si ę \V próżn i.
Sporą sumkę można sobie będzie
Robotnik wyjał go ostrożnie z 0-.
odłożyć i żyć później z procentów i z tworu.
Zgarnę,ł stDrahnie- okruszyny
emeryturki po mężu.
.
cegieł i t.\'nku.
Pochylił
się
kladąc
- Popracuję z rok - mówiła Marta praWie na podlodze.
Filipowna do sąsiadek - podziękuję
- " ' ell! - zawołał przrkJadająć
im za praeę i pójdę sobie na emery- usta do wydrążonej świeżo dziury w
turę· Żyć nie umierać I
ścianie.
,
- Znakomicie się to sąsiadce tra- 'Well! - zunełnie wrraźnie uRłv- ..
fiło zazdrościły jej sę.siadkL - Teszał odpowiedź z t9.mtej stronv ~cian:v.
raz to i kandvd!!.t do stanu małżcil
Czekał chwilę, póki człowiek z za
ski ego z łatwością. się znajdzie. Wyj- muru nil" przesunął przez wywiercony
dzie sobie jeszcze sl,l.siadlca za mąż! otwór izolowanego drutu. ""ciągną.ł go
Ho, ho!
do pokoju, po czym z całą. starannością
- Ach, Boże, Boże! Niechby wasze zakleił gipsem otwór i wkleił na tUm
słowa, się sprawdziły! westchnęła
równiutko tapetę.
Mikołajewa. - GdYby żył jeszcze mój
nieboszczyk mąż, na peo-.vno nie wzi!!ł!Ciąg daL::zy nastąpi).
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blicza pleci u naibliiszych współpracowników prezydenta Rooseve ta

W seluetariacie prezydenta Roosevelta
wre nieustanna praca . .widne sale osobnego gmachu, zbudowanego stosunkowo niedawno dla pomieszczenia biur sekretariatu prezydenta Stanów Zjednoczonych,
mieszczących się jeszcze za prezydentury
Teodora Roosevelta w apartamentach
prezydenckich, nie próżnowały nigdy.
Odkąd jednak na najwyższe stanowisko w pailstwie wyniesionym został Franklin A. Roosevelt, zakres pracy sekreta-

Czło
Czy będziemy

latać siłą

wyglądała

się

,

stumłllonowego

najpracowitszych ludzi.

organizm.

państwowego

jacy kiedykolwiek zasiadali w "Białym
Domu".
Reformy, przeprowadzone przez Roosevelta, rozszerzyły znacznie zakres atrybucji władzy najwyższej, co musiało wpły
na,ć na zwiększenie aktywności sekretariatu prezydenta, który z instytucji po-

Stanów Zjednoczonych. Przez sekretariat
prezydenta przejść musi każdy, kto chce
uzyskać audiencję u prezydenta Roosevelta. Tu następuje przesianie różnorod
nego elementu, pragnącego osobiście
zetknąć się z głowa, państwa.
Kierownik sekretariatu, Mr. M. Pat Mc

naszych mięśni? - Jak pracuje Instytut dla
pomocy siły mięśni ludzkich

walka

I

ków, gdyż dopiero samolot bezsilnikowy
"przypiąłby człowiekowi skrzydła" i pozwolil na prawdziwy lot. Lot szybowcowy pozostanie na zawsze domeną sportu
i nie należy się spodziewać, aby w przy-

średniowiecznych

rycerzy.

Zaszczyt bez interesu

Budłe"f e~lon1i6w I~by

mocniczej rozrósł się, przekształcił w centrum nerwowe olbrzymiego

znacznie.

iek chce skrzydeł!

"Frankfurter
Zeitung"
zamieszcza
obszerny artykuł o niedawno powołanym
do życia "Instytucie dla badań możliwości lotu przy pomocy mięśni ludzkich".
Problem ten oddawna pasjonuje techni-

,T ak

riatu i jej tempo wzmogły
ObecnY' prezydent należy do

Deputowanych

N ajleps~y Klub

świata

"DzialalnoM polityczna, jako zajęcie
przynO<li jednostkO'Ill poważne sumy
dochodów a innych z,mulSza do prowadzenia OISzczędnego trybu iycia".
Tym twierdzeniem rozpoczyna obszerny
artykuł znany dziennik angielski "Daily
Mail".
Do początków XX etuleda członkow
&two Izby Gmin byto ~j~ciem zaszczytDym, nie przynoszącym dochodów. Posło
iWie mieli zwyczaj mówić o sobie:
- "Jestem członkiem najświetniejezego
k1ubu świata".
W roiku 1911 zmieniło się wiele. Na tą
danie członków partii pracy i liberałów
parlament uchwalił wypłacać członkom
Izby Gmin 400 funtów szterlingów rocznie.
W okresie powojennym nastąpiły dal8ft zmiany w dietach pOlSelskj.ch. Swieżo
jeszcze mamy w pamięCi znamienny krok
by.łego premiera
Baldwina, dziś członka
12:by Lordów, który odchodząc ze swego
wysokiego urzędu szlachetnym gestem
prawdziwego demokraty i męża stanu zło
żył wniosek o zwiększenie gaż rządowych
i ~elslkich. Wnio.sek ten uchwalony zomai 325 głosami przeciw 17 głosom.
Btałe,

Na mocy tego wniosku już od 1 lipca
skarb królewski wyplaca poslom większą
sumę, która w rocznym zestawieniu wynosi 000 funtów. Jednocześnie pl:zywódcy opozycji wypł8iCono po raz pierwszy diety
z tytułu ~jmowanego stanowiska, które
wyniosą 1500 funtów rocznie. Jak wiadomo, obecnie przywódcą opozyeji jest przewodniczący partii pracy a jutro może nim
zostać przewodnicz8tCy
partii konserwatywnej.
Mimo lipcowej podwytki poborów parlamentarnych wielu poołów narzeka, że z
trudem wiąże swój budtet. Po bliższej analizie budtetu pose]s,'kiego stwierdzimy,
że narzekanie to jest zupenie uza.sadnione
skoro si~ zważy, że poseł musi prowadzić
dwa domy - jeden w .atoliey, drugi w okręgu wyborczym. płacić pensję sekretarzowi, prowadziĆ szeroką korespondencję,
przekazywać zasiłki na rzecz organizacyj
społecznych w okręgu wyborczym, abonować szereg dzienników i czasopism. Posło
wi przysługuje bowiem li tylko bezpłatny
przejazd do swego o·kręgu wyborczego i na
odwrót z terenu do stolicy.

badań

Kenna, skierowuje do apartamentÓw pre..
zydenta tylko tych, którzy maje. prezy ..
dentowi istotnie coś do powiedzenia. Mł
dutej sali recepcyjnej sekretariatu, w k~
rej gromaąza, się ubiegający o audienC}~
w Białym Domu, krza,taja, się dziennika-.
rze, łowiący WYChodzących od prezy..
denta, by się od nich dowiedzieć o wra...
żeniach z pierwszej wizyty u najwyższego.
reprezentanta państwa. Wśród ustawicz ..
nie krzątającej się gromady dziennikarzy~
interesantów, urzędników, za.aferowanych~
pospiesznym krokiem przebiegaja,cych sa",
lę i znikających za jednymi lub drugim{
drzwiami, prowadzącymi do tego czy innego resortu sekretariatu

panuje nastr6J swobOdy, humoru,
będący

tej atmosfery, jak~
do Białego Domu obecny. jego
prezydent.
Sekretariat prezydenta załatwia olbrzymia, korespondencję, dochodząca, do
5000 listów dziennie, nie licząc akt rządo
wych, orędzi, podań, petycyj, raportów
itp. Prezydent czyta codziennie ponad 100
raportów. Biały Dom zatrudnia 162 urzęd
ników. Do najblitszych współpracowni ..
ków prezydenta, jego zaufanych i dorad ..
ców należy 5-ciu ludzi:
Mc Intyre, nazwany tartobliwie przez
swych kOlegów "buforem" z powodu roli
łącznika między prezydentem a
interesantami; Mc !ntyre jest obecny przy każ
dej audiencji i niejednokrotnie jego suche, krótkie, choć uprzejmym uśmiechem
oslodzone "nie", przekreśliło niejedna,
zbyt śmiało pod adresem prezydenta wysuniętą prośbę. M. Early od spraw prasowych i radia, 1\1. Forster - szef protokółu, Miss Le Rand sekretarka osobista
prezydenta i wreszcie syn prezydenta James Roosevelt, powołany przed rokiem
do Białego Domu w charakterze
wniósł

lotu przy

szłoś ci szybownictwo znalazło jakie"ś szersze zastosowanie praktyczne.
Samolot, poruszany przy pomocy lulttkich mięśni będzi~ stał w takim stoBun .
ku do sam~lotu motorowego, jak rower
do samochodu. OZll~\CTa t'J. :te samolot
taki musi być 7.da f.uy do komunikacji
i być posłusznym narlęd~icm w ręku pilota, w przeciwień3twie do Szy~ow('a, k~·
ry - jak wiadomo - zalei.ny Jest od WIelu warunków postronnych.
Cytowany instytut we Fl'anldurcie wyznaczył nagrode 5.000 marek dla pilo~a,
który na samolocie, poruszanym Slłą mIę
śni, przeleci przestrzeli .500 metrowo Ost~t
nio nagrodę tę zdWOJono, wyznaczając
równocześnie jeszcze dwie mniejsze nagrody, jednakże warunki nieco obostrzono.
W jakim stanium znajrlują się bada.nia nad tym cirkawym problemem? Zanotowano do tej pory wiele rozwiązań, z
l · tórych jed nak praktyrzne wartości wyknał jedynir samolot konstrukcji dwóch
młodych inżynierów nirmiecldch: IIaesslera i Villingrra. Na samolocie tego typu wynalazcy przC'lecieli na lotnisku we
Frankfurcie 300 metrów. Nie spełniono
jednak przy tym locie jednego z kardynalnych warunków ]wnkursu instytutu.
Mianowicie lotnicy nil' zabrali ze sobą
narzędzia startowego. Trzeba bowiem zaznaczyć, że start każdego samolotu, poruszanego siłą mięśni, odbywa się analogicznie, jal< start szybowca, przy użyciu
jakiegoś przyrządu, którf'go celem jest
nadanie aparatowi odpowiedniej szybkości początkowej. W tym wypadku lotnicy
użyli motoru gumowego
(sporządzonego
ze zrolowanej linki gumowej).
W myśl warunków konkursu lotnif
może się poslużyć przyrządem startowym,
lecz przyrząd ten musi stanowić jedną
całość z samolotem. Jest to zrozumiałe, w
wypadku przeciwnym samolot nie byłby
samolotem, lecz poprostu szybowcem, wyposażonym dodatkowo w mechanizm poruszany sila, mięśni. Innemi słowy, aparat
cytowanych lotników niemieckich nie jest
samodzielny gdyż zależny jest od osobnego mechanizmu startowego.
Wedle dotychczasowych badań, cały
ciężar zagadnienia spoczywa właśnie w
pokonaniu trudności startu. Bez przyrzą
du startowego lot przy pomocy siły mię
sni jest wykluczony, gdy t taden człowiek
nie dysponuje taką siłą, aby mógł śmi
dze nadać konieczną szybkość początko
wą.

Problem lotu przy pomocy siły mięśni
nie będzie, zdaje się prędko rozwiązany.
Dotychczasowy jednak stan badań pozwala rokować nadzieję, że współczesna
technika i z tern zagadnieniem się upora.

współtonem

"asystenta administracJI",

a zastępujący właściwie zmarłego VI tym
samym czasie jednego z najbliższych
współpracowników prezydenta., cenionego
przez niego, pułkownika Rowe. do którego
zadań na leżało pełnienie roli łącznika
między Białym Domem i Kongresem.
Rzecznik od spraw prasowych i radia.
- M. Early - dostarcza prasie codzien~
nie komunikatów, dotyczących watnych
posunięć Białego Domu, odbywa dwa razy w tygodniu, we wtorek i piątek przed
południem, ltonferencje z przedstawicielami prasy, uczestniczy w konferencjacłi
prezydenta z dziennikarzami, które odbywają się nie krępowane
żadnym protok6łem.

M. Early i Mc Intyre sa, obaj dziennikarzami i w charakterze urzędników Białe
go DomJl chętnymi ich doradcami i kolegami.
Syn prezydenta, 'James Roosevelt, wysoki, smukły, posiada czar swego ojca, jego
szybkość decyzji, jasność umysłu i zdecydowanie w akcji.
Tych trzech ludzi: M. Early, Mc Intyre
i James Roosevelt są okiem., uchem, a czę
sto i głosem prezydenta.
Codziennie z wybiciem go·dz. 5-eJ po
południu,

piątka

najbliższych

wesołymi

Instytut

elel~trotechniczny

wczesnorenesansowy palac
wenecki nazywany przez historyJ,6w sztuki Palazzo Vendramin Cal ergi jest wspanialą ozdobą miasta stu kanalów.
W ostatnim cZlłl5ie palac ten przeszedł
w ręce milionera włoskiego, hrabiego VoJpi di Misurata, zajmującego jednocześnie
stanowisko preze;;a związku przemyslowcÓw. Nabywca postanowił jednakie przeobrazić luksusową siedzibę prywa tną na
fundację
zrzeszel'I
elektrotechnicr.nych
Italii.
W salach i polwjach plaacu zostaną
zorganizowane laboratoria, gabinety doświadczalne, obok których zgrupowane bę
dą dzieła fachowe z całegQ. świa.ta... .Cały'

ss

I

w palacu

dorohek naukowy, jaki w dziedzinie elektrotechniki reprezentuje Italia, uzyska bogatą reprezentacyjną siedzibę.

Pałac, w którym gościć nędzle instytut
elel,trotechniczny, należał ongiś do księcia
Bourbona, służąc wielu rodom szlacheckim za sŁałe mieszkanie. W jednym z
mniejszych stylowych pokojów zakońezył
również swe pełne trudów życie znakomity kompozytor Ryszard Wagner.

iakiś
wą historyjkę
cają późno do

Gdyby

tun~

GDYBY...
geniusz mógł wynaleźć nodla mężów, którzy powradomu, zrobiłby wielką for.-

anegdotami.

do których prezydent Rooseveltdorzuc&
od czasu do czasu cenną., humorem zabarwioną
perlę
ze swoich własnych
wspomnień i przeżyć.

Imponu:i1ca fundacja wenecka
Przepięlmy

współpra.

cowników prezydenta, zwanych tartobli~
. wie "jego dziećmi", gromadzi się w apar..
tamentach Roosevelta przy herbatce. Sekretarka prezydenta, Miss Le Rand, obej.
muje role "pani domu" i w miłej atmosferze w ciągu godziny niestrudzona piąt
ka z prezydentem na czele odpoczywa pO
trudach urzędowania.
Poważny szef protokółu, Rudolf Forster, zamienia się wtedy w miłego causera, zabawiając obecnych

w Diasku,

