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Wydanie

Niedziela, dnia 18 lipca 1931
SM.

śeiowy Żydów w zmobilizowanej ar..
mii polskiej, wyrażający się jak 1:8.,
Ogólna suma zmobilizowanych Żydów,
wynieSie 400000 ludzi. Spróbójmy za,stanowić się nad ową. liczbą 400 OOO~
"rownają.cej się zmobilizowanej
lud-ności dwóch państw, Estonii i Łotwy"a
- ,,zastanówmy się na zimno nad ewentualnościę. wyzyskania Żydów dla;
Czterysto-tysięczna
celów państwowo-twórczych".
Na podstawie doświadczeń z okresu najcięi:szych walk i teraźniejszości,
Pół tuzina zmobilizowanych na. stwowo-twórcze" wyzyskanie Żydów z wały bezkarnie "p<>lskich panów gene- sumując przekrój wypadków ostatniej
gewałt "polskich" literatów od Zega.,GłQSU Porannego" i "Szpilek", stoi rałów". Cóż o tym myśleć mają. dawdoby od Przytyka, poprzez Mińsk Mani ich żołnierze, dla których mundur zowiecki, aż do Brześcia, twierdzimy~
dłowicza do Dembińskiego włą.cznie,
rzeczywiście na wysokOŚCi.
usiłuje na łamach żydowskich "WiaStoimy na stanowisku, że jeśli prze- polskiego generała, w czasach odra- że z owych 400 000 Żydów wojaków,
domości Literackich" wbić
w g'lowy ciwko któremukolwiek polskiemu ge- G7ają.cej lIię ojczyzny, był czymś wię przynajmniej połowa (czyli 200 000 Ży
swych czytelników przekonanie
o nerałowi istnieją. zarzuty, graniczące cej niż wyrobem krawca. Nad tym na- dów) zachowa się "neutralnie-wyczeleżało by się doprawdy "zastanowić"
szkodliwości antysemityzmu.
Wątpić ze zdradą stanu - tQ należy go oddać
kująco", względnie zwieje przy pierwnietylko na zimno, ale i na gorą.co, a szej sposobności; 25 pct zadekuje się
należy, aby tego rodzaju propaganda pod sąd. Na to sę polskie sądy wRzeżydowskich
pisma- dzięki protekcji na tyłach; 20 pct zajusiłująca bezskutecznie, lecz naukowo czypospolitej.
Ą-Je nie wolno w Pol- flie wyzyskiwać
rozwalić otwarte drzwi, wywarła re- sce żadnemu Zydłakowi sz),{.a.lować pu- kó\" dla celów "państwowo-twórczych" mie stanowisko w intendantocze itp.
alny skutek w polskim społeczeństwie. blicznie polskiego generała broni. Te- przeciw znienawidzonym "polskim pa- "broniach" specjalnie żydowskich, 4
Rzeczywistość przechodzi do porządku
go wymaga poszanowanie polskiego, nom generałom".
pct czyli około 16.000 zachowa "życzli
Wedl'ug wyliczeń pana Wardziń wą rezerwę", a reszta, czyli 1 pct
d:dennego nad dialektycznym gd ak a- oficerskiego munduru. Ladnycp. stoniem "polskich" literatów w służbie sunków doczekamy się w kraju, jeŚli skiego "wypada dwóch żydów na jed- (4.000), pomnąc na teoretyczne wywogwiazdy Syjonu. Intelekt y płatne od pierwszy lepszy szajgec żydowski i ną. drużynę strzelecką., liczącą. 19 .lu- dy "Wiadomości Literackich", - zajwiersza nie przekonają. mas. Sztu~z- różne "Szpilki", będą kpiły
szkalo- dzi". Jest to przyszły stosunek 110- mie się pracą. "państwowo-twórczę." ,
~d~l~trka nie zutąPi~ost~'I~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ szkalując w prasie całego świata.
zdrowego chłopskiego rozumu.
wszystko co polskie.
Daruje pan Wardziński prostemu
'Viadomo powszechnie, że żydowskim
"Wiadomościom
Literackim",
żołnierzowi te wyjątkowo niefra.soblizlIanrm z niesl)·cllanych wystą.pień
we cyfry. Ale gdy ktoś z całą nonszaprzeciw al'mii, ,,·zbroniollo dostępu do
lancję., aby bronić Żydów, tak facho'ojska. Zmienily wj'ęc nagle ion i uwo y 'odzi, że "z Ukraińcami prowas;luj~ przybrać skórę niew innego "bladzih'my wojnę, a z Żydami nie" - to
gonadiożnego" baranka. To też powoowego odkrycia Ameryki nie można
hwanie się "Głosu Porannego" na audoprawdy brać na serio. Tego by je·
torytety, choćby z "centralnego warszcw brakowało, aby Żydy ośmieliły
sztatu" generalnego inspektoratu, zasię na coś podobnego w Polsce. W robierających głos na łamach
"Wiadodzimej Palestynie broni ich "Tommy,
1ll0Śei Literackich", z góry wyklucza
Atkins" przeciw Arabom - a my, któilh be'l':stronne stanowisko.
rzy zdaliśmy chwalić Boga krwawy
"Z Pkraińcami wojnę już mieliśmy
egzamin przed narodami całego świa
- z Ż~' uami nie" - pisze pan Mieczyta - my - kroć sto tysięcy f UT be·
sław Wardzill~ki.
I o tym trzeba paczek atramentu! - mamy może liczyć
ll'liętać·'.
O tym zdaniu "zapomni ał"
na neutralność krajowych Abisyńczy
publicysta "Głosu Porannego". Wobec
ków, przeciwko Litwie i Monaoo? Koń
tego przypominamy im obu, że we
by się uśmi3ił z tego zimnokrwistego
I,wowie właśnie podczas walk z Ukrazastanowienia! ...
ińcami, milicja żydowska zajęła z pożarty na ook, ale podobnej dialekczą.tku stanowisko "neutralne", lecz w
tyki nie spodziewaliśmy się nawet na
czasie wypędzania Ukrait'lców, strzelałamach "Wiadomości Literackich". Oła z ukrycia, w plecy polskich żołnie
kres zbrojnego pokoju wykorzystuj~
rz}". I o tym pamiętają. nietylko oŻydzi do międzynarodowej propaganbrońcy Lwowa, którzy z bronią. w gardy na łamach międzynarodowej prasy.
ści budowali Polskę, pamiętają. o JaprzeCiwko PolscE' Jest to typowa wojbłonnie, Włodawic, Białymstoku i Lina w czasie pokoju. W czasie walk o
dzie szare masy żołnierskie, masy
niepodległość zachowywali się nietylchłopskie i roootnicze, proste dusze
ko "neutralnie", ale strzelali z ukry·Jak się okawje mistrz dr Twardows ki pozostawił dużo uczniów po sobie,
~ołnierskie,
którym dialektyka mędr
cia w plecy polskich żołnierzy. Dziś
których łapie od cza.su d o czasu p. prokurator.
ców kawiarnianych nie zasłoni fak"na tle zbliżającej się wojny", jak
tów. Przelana krew żołnierska - to
twierdzi wtajemniczony w te sprawy
jest rzeczyviristość! &czka atramentu
pan Wardziński, sugeruje się polskie
nie za~tąpi żywej historii, którą. robili
społeczeństwo masę. 400000 Żydów
- a nie pLali polscy żołnierze.
wojaków, a równocześnie twierdzi, że
Stąd też rada.
pana Mieczysława
wojny z Żydami dotychczas nie mieWardzińskiego, współpracownika. (tak
liśmy.
twierdzi przynajmniej "Glos Poran- Nazwiska oskarżonych - Zbrodnicza działalność dobranej
Na takie "delikatne" postawienie
szajki - Proces budzi zain teresowanie w całej Polsce
n:.:") genera lnego inspektoratu, aby
kwestii nie zgodzą ;Się polskie masy
"za,;tanow ić się na zimno nad ewenE: ra k ó w. (Tel. wł.). Jak już dono- kowie i Tarnowie wspólnie z żoną b. żołnierskie. Nie potrzeba na to żadne
tualnościami
wyzyskania Żydów dla
siliśmy, w 'dniu 23 sierpnia w Sądzie
prezesa Sądu Apelacyjnego w Krako- go. plebiscytu, ani ankiety, wystarczy
celów pa11.stwowo-hvÓrczych" jest
zeJsc ze szczylów elity w niziny pol_
conajmniej
grubym
nieporozumie- Okręgowym w Krakowie odbędzie się wie, śp. Wandą. Parylewiczową., wzięli 5kiego narodu. Polskiej ziemi będą.
wielki
proces
Żydówki Bindy vel Heudział w związku,
mają.cym na celu
niem. Szerokie masy polskiego społe
uzyskanie za pomocą. llodstępnych broni·ły i obronią. polskie serca pollen~· Fleischerowej, żony kupca z Tarczeństwa wiedzą bardzo dobrze o tym,
zabiegów stanowisk w są.downictwie, ~kich żołnierzy. ,y czasach walki na.
nowa,
oraz
towarzyszy.
Na
ławie
0że Żydzi "wyzyskują na zimno" wsz~l
śmierć i życie, decyduje duch narada.
kie silr, ab~' opanować Polskę. Żad skarżon~r ch oprócz samej Fleischero- notariacie i innych urzędach i bezpo- a nie zimnokrwista dialektyka, nie
ne za tanawianie się na zimno, nie wej zasiądzie 8 osób, w tym i Żydów, średnio porozumiewali się z śp. Wan- beczka atramentu i czerni drukarskiej
7.mieni iych prostych faktów, że np. a to: Żvd h:vdor Fleischer, maż oskar- dą. Parylewiczową. w sprawach, zleco-, - ale krew żołnierska. Tym bardziej
oprócz przemysłu i handlu - prasę, żonej. 'Żrdó:wka Estera vel Erna Far- nych jej przez Żydówke. Hindę Flei- w czasach, kiedy nietylko armia bojofilm, literatun~ i radio opanowały w berowa, zam. w Krakowie, ul. św. scherową..
wa, ale caly naród musi stanąć do
Żyd Józef Hochman oskarżony jest walki, aby zginąć lub zwyciQżyć. NaPolsce elementy "państwowo- twórcze", Seba~ti8na nr 5. Ż~'d .JÓzef Hochman
lecz 'v znaczeniu żydowskim. 'Yystar- z Rze::;zowa, Baldachówka nr 3. Żyd o to, iż zjednywał dla zwią.zku int.ere- wet l?olscy nędzarze-bezl'obotni, gdy
czy przypomnieć właśnie organ "eli- Józef Hollander z Tarnowa. zam. przy santów i skierowywał ich do Żydówki padl1le rozkaz "wszyscy do broni" zroOn też utrzymywał zumieją" że to nietrlko rozkaz, al~ ich
tv", jakim są "Wiadomości Literac- pl. Sobieskiego 2. Żyd dr Samuel Fleischerowej.
Schi:ift]pr, zam. w Bochni. Ż\' d dr Ar- łą.czność pomiędzy nimi a Fleischero- ooowiązek i prawo. Prawo polskieg.()
-·ie u ,
Byl~hyśmy bardzo wdzięczni
panu nold Klein, zam. w Krakowie, ul. wą. Reszta oskarżonych jest obwiniona chłopa i robociarza - twarde prawo
,"Vardziliskiemu, gdyby dał nam kon- Pa.ńska nr 4. Ż~·d . Leib 151er, z,am. w mniej więcej o to samo.
polskich piechurów kanonierów uła
Proces potrwa przez 8 dni. Ilość nów, saperów obro~y rodzinneg~ . zakretny i rzeczo,,,y pnykłucl, w jaki I{rak o,...· ie, ul. ~w. Marka nr 3;), oraz
sposób ma zamiar "wyzyskać" Żydów Maria l.,apil'lska., za.rn. w Krakowie, świadków, którzy maję. być przesłu gonu i proga w ojczystej ziemi.
chani, przekracza liczbę 70. Proces budla celów
"pallslwowo-t",ól'czych". ul. Prochowa nr 3.
,,\Vstręt do ohydnego żargonu, kadzi w Krakowie jak i zresztl). w całej lecząceg:o u szy polskie" - jak słusznie
\V~z,"scv w~' że.i w~rmienieni ~a. poCzyżby owe metody współpracy pole~I).dzen( o . to. że w riasie od wiosny Polsee wi.elkie zainteresowanie.
gały na. szkalowaniu polskiCh genera.zauważył pan Mieczyslaw Wardziński,
łów broni? Pod tym względem "pań- 1934 r. do 20 czerwca 1936 r. w Kra-,
jest czymś więcej, niż "swego rodzaju

•

armia Zydów broni Polski przeciwko Liberii,
Paragwajowi i St. Marino ...

Czarodzl"eJ"e na Pomorzu

Proces Fleischerowej i7Żydów

onĘDOWNIK,

Strona!
daltonizmem". Jest instynktownym,
lecz świadomym odczuciem najszerszych wal' tw narodu rzeczywistych
warunków geopolityczny ch i ludnościowych w naszym kraju, w którym
czynnikiem rozkład>owym nietylko neutralnym, lecz wrogim - są g-óry i doły czytelników "Wiadomości Literackich", oraz zorganizowania żydowska

mafia drukowanej po polsku prasy
"frontu ludowego".
Na tle zbliżaj~cej siQ wojny trza to
jasno i otwarcie, po polsku, powieC:zieć: ihyiaclome szerzenie opowiastek
starej babusi o przywiązaniu Żydów
do armii polskie, jest w dzisiejszych
warunkach antypallstwowością·
A. ULRICB.

Poważne położenie
Glosy pl'Uo'ily

niedziela, dnia 18 lipca Hl37

Rnle'l'yhmłslciej

L o n d y n. (Tel. wł.), Prasa angielska z wielkim ożywieniem omawia 0becne położenie na Dalekim Y\' schodzie, które llważane jest za bardzo poważne.
Pra.<;a ta podkrel'ila, że rzą.d
angielski jak również 'Stany Zjednoczone przedsięwzięły pewne kroki usiłują.c wywrzeć wpłrw na obie strony.
Dą,żenia angielgkie
i amerykaJlskie
idą. przede wszystkim w kierunku nie
dopuszczenia do ponownego zatargu
zbrojnego. Rokowania, które się toczą
pomi(;'dzy delegację. japoi1skiego dowódzhya a przedstawicielami chhlskiej rady prowincji Ho-Pei i Czahar,
nie dały dotychczas żadnych wyników.

-

w(hinalh

Pesymi~'1łl

tv Japonii

nastrój
społeczeństwa
chińskiego
wobec obywateli i wojsk
japońskich utrzymuje ~ię bez przerwy.
Pra~a japońska kategorycznie domaga się od rzą.clu nankii1skiego ukróAgresywny

cenia akcji przeciwjapOllskiej

wysu-

wając przy t~"m
dalsze ż~dania niezwłocznego 7.likwidowania dotychczasowych zajść
oraz Rtuprocentowej
gwarancji na przyszłość. Liczne publiczne zbiórki pieniężne oraz mani·

festacje na rzecz wojsk japońskich w
Chinach są wyrazem rzeczywistych
nastrojów w społeczeństwie japollskim.

'I

Strajk górników we Francji
L e n s. (P A T). 900 górnil<ów w
Vendin-Ie-Vicil przystą.piło do strajku
sądząc, że przywrócona zostanie zniesiona już metoda obliczania czasu
pracy. Syndykat górników wezwał
strajkujących do powrotu do pracy i
przekazania sporu na drogę obowiąz
kowego arbitrażu.

Strajk czy gwałt?
Reims. (PAT). Strajkujący marynarze rzeczll i zbudowali wczoraj na
Marnie tamr z prze\Hóconych czółen .
Komunikacja rzeczna w okolicy Reims
zostala wskutek tego przerwana, co
wywołało gwaltowne protesty ze strony załóg statków nie biorących udziału w strajku.

owydanie dzieł Chopina

War s z a wa.
(PAT).
Instytut
Fryd. Chopina przystępuj:;tc do prac
nad w; dawnictwem dzieł wielkiego
artysty, przejrzanym i 7.aaprobowanrm przez I. J. Paclel'ewgkiego, zwrócił się z apelem
do ofi<lrl1ości publicznej o pomoc w tej wielkiej pracy.

Sprawa "Europy"

War s z a w a. (Tel. wł.). Sąd Handlowy mianował kuratorem w Towarzystwie Ubezp. "Europa" Aleksandra
\Veryhę, który ma występować
jako
przedstawiciel interesów ubezpieczeniowych. (w)

Dodatek dla poczciarzy
w uzdrowiskach

War s z a w a. (Tel. ,~·ł.). Minister
poczt wydał rozporzlł-dzenie przyznające dodatek pracown ikom poczty we
wszystkich uzdrowiskach w Polsce oraz w sześciu letniskach pod \Varszawą. (w)

Kongres
Kat. ·Młodzieży Robotniczej
Paryż.

(PAT) .. Wczoraj odbyło
w welodromie zimowym otwarcie
Kongresu Katolickiej Młodzieży Robotniczej, w którym wzięło udział 60
tysięcy młodych
robotn ików i robotnic z wszystkich prowincyj francuskich, 7000 zza grapicy i 5000 z Belgii. Między delegacjami znajduje się
również polska.
się

Ożywienie

.w górnictwie i hutnictwie
\Va r s z a w a. (Tel. wl.). \0\' ost,atnich tygOdniach 7.aobserwowano oży
wienie w przemrśle wr,glow~rm. Na terenie Górnego Ślę.~ka i Zaglr,bia pr7.yjęto do pr-an" około :JOD górników. (w)
S o R11 o w i e c. (P AT). S~" tuacja w
przem~"śle Zagł. Dąbrowskiego kształ
się
ostatnio baruzo pom~·ślnie.

tuie

Ilość 7.amówień w hutnictwie jest duża

nipldóre huty majl,t zamówienia na
dwa lata.
Również w kopalniach w~gla da.Je
się odczuć pewna poprawa. PI'7;ejawia
się ona w zno.c:zeiu
turnu~ów,
pr7.e·
rhod7.f'nin 7. jNlnei ~7.ycht~ na dwie
itd. Ilość be7.l'obotnyrh zmniejRza się,
'Przy czrm jednak do zmniejszeni,a
beą,robocia
'Przrcz~" ni'a gir 'Poważnie
także emigracja górników do Belgii.

Z kroniki politycznej

P a ryż. (P A T). Rumuński l<ról
Karol II opuścił wczoraj rano Paryż
udając się samochodem do Normandii.

Amelia Earhart
nie odnaleziona

Numer

1~

Palenie wdów w Indiach
B o m b a j. (PAT). Dzienniki dow pewnej wsi w środkowych
Indiach wydarzył się wypadek spalenia żywcem na stosie wdowy wraz ze
zwłokami mQŻR. Kobieta przybrana w
żółte szaty rozerwała naszyjnik i weszła ze śpiewem na palący stos, gdzie
złożone były zwłoki mQża. Krzyk pło
nącej został zagłuszony przez dźwięki
cymbałów i trą.h.
Po wygaśnięciu ognia bramini zebrali popiół i wrzucili
go do rzeki.
Dawny zwyczaj palenia na stosie,
dobrowolnie lub prz~" musowo, żywcem
kobiet wraz ze z"'łokami męża tępio
ny jest przez władze brytyjskie. Chociaż już w r. 1829 wydany został surowy zakaz palenia wdów, a przekorni
bramini podlegają ostrym karom od czasu do czasu w Indiach zd,arzają
się jeszcze tego rodzaju wypadki.
noszą, iż

•Przeloty

przez północny Atlantyk
L o n d y n. (P A T).
Towarzystwo
lotnicze "Imperial Airways" otrzymało od kpt. Wilcocksona,
komendanta
wodnosamolotu "Caledonia" depeszę
radiową, według
której "Caledonia"
spodziewa się dotrzeć do Foynes w Irlandii o godz. 10.40. W ten sposób
wodnosamolot przebyłby Atlantyk, tj.
przestrzeń 3194 km z przeciętn'ł szybkością 287 km na godzinę·
L o n d y n. (PAT).
Wodnosamolot "Clipper" wylądował w Botwood o
godz. 11.49 po 16 godz. i 24 min. lotu
przez Atlantyk.
L o n d y n. (PAT). Wodnosamolot
"Caledonia" wylądował o godz. 10 min.
32 w Foynes po przebyciu Atlantyku
w 12 godz. i 7 min.
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samoloty z lotniskowca "Lexington"
czyniły w czwartek przez
cały dzień
poszukiwania aparatu Amelii Earhart, niestety bezskutecznie. Prawdopodobnie w sobotę ,.Lexington" będzie
musiał zaniechać
dalszych poszukirozbił się
wall z powodu wyczerpania się paliG d Y n i a . (TeL wł.) Wczoraj autowa.
bus wiozący wycieezkę techników kaHonolulu. (PAT). Władze ma- blowych z \Varszawy i zdąiająeą. ze
rynarki oświaclczyJy po 4-krotnym Starogardu do Gdyni, rozbił się całko
przelocie GO samolotów przestrzeni wicie na skrzyżowaniu szos pomiędzy
2000 mil kw., że poszukiwania za Ame- Żukowem iChwaszczynem.
lią Earhart zostaną zaniechane w soWśród pasażerów 7 odniosło ciężkie
botę jako beznadziejne,
rany,
'Vszystkich przewieziono do
szpitala w Gdyni, skąd dwie osoby po
Oświadczenie
opatrunku zwolniono. W szpitalu naL o n d y n. (Tel. wł.). Na ostatnim dal pozostają: Milachowicz Tadeusz,
posiedzen iu gmin przywódca opozycj i 8-letni Kurpiewski oraz jego matka,
\Valentyna i Marian Krajewscy oraz
poseł AttJee zażądał \vycofania prze7.
Tomasz Trofebluk.
rząd bryt.\ jski propozycji,
dotrc7.ącej
Stan poszkodowanych jest bardzo
prżyznania Rtronom w.alczę.cym w Hiszpanii praw stron wojujących i nie ci(;'żki. Wszyscy odnieśli rany darte na
!'kładania jej
w Komitecie Nieinter- całym ciele. Stan 8-letniego Kurpiewskiego oraz Milachowicza jest prawie
wencji.
Minister EJen kategorycznie od- beznadziejny, Nikt nie odzyskał dotąd
przytomności.
(p)
rzucił żądanie posła Attlee. Na temat
prz~' znania
praw stron walczących
wybrzeża
minister oświadczył, że propozycje
P u c k. (PAT.) Pomorska elektrowbrytyjskie uzależniaję. przyznanie tych
praw od kilku warunków i poddają nia krajowa "Gródek" PO zelektryfikowaniu kąpieliska i portu Wielka Wieś,
je pewn~'m ograniczeniom.
prowadzi dalsze prace nad eletryfikacją dalSZYCh osiedli i ką.pielisk nadMężowie
\V a r s z a w a. (Tel. wł.). Przed morskich.
Obecnie kontynuowana jest praca
kilku dniami aresztowano podczas anad budm\'ę. trasy wysokiego na,pięcia
,,· antur~r ulicznej niejakiego Jana Kowalskiego. Bliższe badania stwierdzi- z Wielkiej Wsi na przylądek Rooewski. . Trasa biegnie przez Poczernino,
ł~', że jest komunistą i że sprawuje oCetniewo. Chłapowo do Rozewia. Labowiązki skarbnika kómitetu okręgo
morska Stefana Żeromskiego w
wego l\lOPR-u. Zbierał pieniądze na tarnia
cią.gu już najbIiższego czasu otrzymyrzecz Hiszpanii i miał je dostarczać wać będzie prąd z "Gródka". Linia wydelegatowi Mandelbaumowi, który na- sokiego napięcia następnie biec będzie
stępnie mial pieniądze przesIać do Paz Rozewia przez Jasne 'VYbrzeże, Jaryża.
W rzetzywistości Kowalski po· strzębią GórQ, Otorowo do Karwi.
dzielił
się
zebranymi składkami z
l\Iandelbaumem i obaj przepuścili piehiszpańskiej
niądze
na hulanki.
Manclelbaum
zdołał uciec. (w)
B i l b a o. (PAT), Agencja Havasa
donosi: Nieprzychylne warunki atmoGdańsku
sferyczne zmusHy na północnym fronG cl 8. 11 l::1 k. (A TE)
\Vprowadzona cie obie strony do zaprzestania wszelza prz~'kJaclt'm Rzeszy ustawa steryli- kich działaJl wojennych.
S e w i 11 a. (PAT). Agencja Havasa
7.ac~·jna, znalazła już zastosowanie. '\V
całym Rzeregu wypadków
dokonano donosi: Dowódca rządowej brygady
steulir.acji na osobach obojga płci, Garcia At.adeIla. skazany przez trybu,vśrócl których znajduje się również
nał w Sewilli na śmierć przez powiekilku obywateli gdańskich narodowo- !':zenie za wydanie przeszło 700 wyroków śmierci w Madrycie, został wczości 'Polskiej.
O zastosowaniu ~teryliz,ac.ii na pod- raj rano stracony. Przed śmiercia Garstawie doniesie1l lekarskich decrduje ci,a AtadelIa powrócił na łono Koutworzony specjalnie są.d zdrowia dzie- ścioła KatOlickiego i uczynił nublicznę.
dziczn P'go, Od dec~'z.ii tego możl iwa spowiedź z popelnionvch zbrodni.
M a d ryt. (PAT). ·Agencja Havasa
apelacja do Najwyższego Sądu Zdrowia Dziedzicznego.
donosi z hiszpańskiCh źródeł rządo
wych, że ilość powstańców, wziętych
do niewoli podczas ostatniej ofensywy,
wynosi przeszło 2.000, w czym wielu
oficerów.
Warszawa. (PAT). Urzę.d Dłu
Madryt. (PAT). Agencja Havasa
gów Pailstwa komunikuje, że w dn. donosi: We wczesnych godzinach ran16 lipca wylosowane zostały do umo- nych baterie powstańcze, znajdujące
rzenia bony Funduszu Inwestycy,ine- się na zachód od Madrytu, otworzyły
~o.
owaczone numerami: 139, 989, OgiCl1 na miasto. trwający przeszło
2516, 10~64, 28131, 317D5, 38849.
godzinę.
WybUChy pocisków spowo-

Autobus wycieczkowy

min. Edena

Elektryfikacja

zaufania MOPR-u

Z wojny

SterylizaCja w

Wylosowane bony
Funduszu Inwestycyjnepo

dowały w różnych dzielnicach liczne
ofiary.
Leon. (PAT). Agencja Havasa
donosi: '" czwartek pozycje powstań
cze na odcinku PeGas Algada 7.ostaly
ponownie zaatako\,\r,ane przez oddziały rządowe.
Pozycje te, dominujące
nad trójkątem frontu rządowego, 'VYsuni(;'tym na południowy zachód od
Oviedo
uniemożliwiały
dowództwu
rZQ do,,:emu przeprowadzen i e zasad,n iczej operacji otoczenia ze wSZystkICh
stron stolicy Astm'ii.
\Vojska · rzę.dowe, które przeprowad7.iłv na tym odcinku koncentrację
artyleryjską,
otworzyły intensywny
ogień na okopy pov,:stańcze, wydrążo
ne w skalistym terenie wzgórz.a Penas
Algada i będące pozycją, prawie niemożliwa do zdobycia.
Około godz. 8
żołnierze rZlJ,dowi" usiłowali malymi
oddziałami przedrzeć się przez wąwo
zy, prowadzące na wzgórze. Postępy
ich zostaly natychmiast powstrzymane
powstallczym o~niem karabinowym.
Oddziały rzadowe, zmuszone do cofnięcia się na otwarty teren, dostały
się pod ogień karabinów maszynowych
i artylerii. Zbocza wzgórza Penas Al:.
gada' pokryte sę. zwlokami żołnierzy
rzą.dowych.

Ostatnie posiedzenie
Komisji Mieszanej
Ka.towice. (PAT.) Odbyło się likwida.cyjne posiedzenie Komi.sji Mie·
szanej dla Górnego Śląska.
Prez. Calonder zagaił obrady przemówieniem, w którym przedstawił genezę konwencji genewskiej oraz działalność Komisji Mieszanej w ciągu ubiegłych 15 lat. Jeśli chodzi o sprawy
gos'Podarcze, nie potrzebowała ona 1'0:bić użytku ze swych uprawnień, gd)'z
wszystkie te sprawy strony uregulowały między sobę. ugodowo. Co siQ tyczy ochrony mniejszości. to w okresie
działania wpłynęło 1.283 postępowań
zażaleniowych. Większość z nich udało się załatwić ugodowo, a. tylko w 127
wypadkaCh doszło do wydania poglą
du.
Przedstawiciel Polski prof. Babiń
ski podniósł wielki nakł3Jd trudu i oddania prez, Calondera i jego współpra
cowników. Dalej mówca zaznaczył, że
odtą.d. wszelkie sprawy będa rozstrzygane w ramach wewnętrznego ładu
konstytucyjnego każdego z państw.

W poniedziałek odbędzie się w Warsza vie w Muzeum Wojska pod przewodnictwem generała \Vieniawy-Długoszow
skiego decydujące posiedzenie sądu kon 1
kursowego dla wyboru projektu sarkofagu marsz. Piłsudskiego, .iaki ma stanąć
w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Długo to trwało, ale ostatecznie zapadnie decyzja sądu konkursowego. Gdyby nie tzw. zatarg wawelski, może by posiedzenie ostateczne sądu konkursowego)
jeszcze nie było naznaczone.
\V związlw z tym "Wieczór Warszawski" opiSUje zatarg Komitetu Uczczenia
Pamięci marsz. Piłsudskiego, a szczegól ·
nic jego delegatów: gen, Długoszowskie
go i prof. sen. Jastrzębowskiego, z prof.
Szyszko-Bohuszem, pracującym nad przebudową krypty.
"Wieczór Warszawski"
kOI~CZy swój opis następująco:
"Ostateczny bilans w tej zawikłanej
sprawie jest następujący:
"Prof. Szyszko - Bohusz dokonał przebUdowy krypty, prof. Jastrzębowski i gen.
Wieniawa-Długoszowski obserwowali postępy pracy;
konkurs na sarkOfag rozstrzygano w Krakowie, kierując się wzglę
dami na już istniejącą formę architektoniczną krypty; następnie zaś rozpoczęła
~ię wojna o orły legionowe na sarkofagu
l
w motywach dekoracyjnych krypty
(gdZie ich nie uwzględnił pro!. SzyszkoBohusz - red.), autorów nagrodzonych
projektów sarkofagu wezwano do złoże
nia nowych pr.ojektów, a prof. Szyszko ;
Bohusza ZObOWIązano do usunięcia części
przeprowadzonych już w krypcie prac
(lekoracyjnych.
"Trzeba sh,;ierdzić, że gdyby sprawę
odrazu postaWIOno właś ciwie, nie byłoby
obec~ie konieczności powtórnego przerahlaUla krypty:, krypta byłaby przygotowana znaCZUle wcześniej na przyjęcie
zwłok marsz. PiłSUdskiego i niewątpiiwie
też nic doszłOby do incydentu z biskupem Sapiehą. Tak więc, idąc po nitce
d<? kłę~ka, wyjaśnia się, że obecny konfl.Ikt mIędzy rządem a arcybiSkupem SapIeJ:l.ą zaWdzięczamy właściwie... rywaliZaC]I pro f. Jastrzębowskiego i prof. Szyszko-Bohusza."
_ To, co tu czytamy, nie jest

zgoła

su-

~lcktyw.nym oświetleniom sprawy przez

Jedno plsmo.

szczają różne

Podobne informacje zamiedzienniki.
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Aresztowanie 20 komunistów wWarszawie
rewi~ji

Rei'tultaty

u

d~ialaci'ty

~awiesi'tonego

Orzeźwlaiau
karmelki "Goplany" gaszą
pragnienie
i podtrzymuj;}
energię. Tylko
pierwszorzęd ne, naturalne

"Di'tien,nika

Populaj"nego"
W a r s z a w a. (Te1. wł.) Władze bezpieczeństwa wkroczyłY do lokalu praco\vników żydowskiego zwiĘlzku skórzaneg'o i aresztowały około 50 działaczy komunistycznych.
Jednocześnie dokonano rewizji u
działaczy zawieszonego przez władze
wydawnictwa "Dziennika Popularne-

W ostatnim etapie lotu dokola świata
na Pacyfiku slynna lotniczka
amel'ykail<ska, Amelia Earbart. \Vidzimy
ją na lo(nisku w l\arachi (Indie Wschodnie), IV rozmo\Yie z nawigatorem (po lewej), który zaginąl wraz z nią.
zaginęla

piszą

Co

inni

Żydzi W wOjsku

polskim

Jedno z pism warszawskich wypisalo na swych łamach ankietę na temat usunięcia Żydów z wojska.
Bardzo traHle uwagi zamieszcza
p. Zofia Zllska-Mrozo\\'icka:
"Problem wyeliminowania Żydów z wojska nie Jest, jak sąclzę, tak prosty, jakby
się to na oko zda wało ... Przede wszystkim jak to bęclzie z tym pogłównym. Więc
krew serdeczna polskiego żołnierza może
być w ogóle przewalutowana na brzęcząca,
monetę· Komisja szacunkowa ocenia ją,
a komornik bedzie ściągać jej równowartość, a \V razie niezaplacenia pieczętować
w jej imieni u żydowskie bety, lisie czapki
i "śmiertelne koszule"? A ile, jak się pań
stwu zdaje, lwsz(uje jedna kropla krwi
żOłnierskiej'? Sto złotych, dwieście, tysiąc,
czy może tylko 50 groszy. A łzy matek
polskich? A nogi i ręce amputowane w
szpitalu polowym? A oczy utracone na
wojnie? A młodzieńcze siły i zdrowie gazami zatrute?"

Płk Sławek dąŻY
War s z a w a. (Tel. wł.) W sobotę
będzie ogłoszone zarzą.dzenie P. Pl'ezydenta o zwołaniu nadzwyczajnej sesji

tzw. ślą.skie .L
Nie wiadomo co będzie z sesją wawelską. Posłowie i senatorowie, którzy
podpisali wniosek do P. Prezydenta,
nie mają zamiaru cofną.ć go.
Zdaje się, że grupa pIka Sławka chce
wyzyskać okoliczność do rozgrywki z
rzą,dem. Za kulisami stać ma płk Sławek. który nawet rzekomo ma wystą.pić z odpowiednim przemówieniem na
ewentualnej sesji.
\V a r s z a w a. (Tel. wł.) Korespondent \Vasz dOWiaduje się, iż w sferach

\V cz",.artek w

8-miesiccznej córeczki
małże11stwa
Byrtus6w.
Do Służącej, Anieli Stawowej, pode"Bądźmy jednak logiczni i skoro mówimy "a", powiedzmy także "b", innymi szła jakaś kobieta, która oświadczyła,
slowy żądajmy, by ten element niepożąda że p. Byrtusowa nagle zachorowała i
ny dla armii oclmaszerował nietylko z ko- chce ją posiać do apteki, wobec czego
szar, ale w ogóle z Polski. Kie potrzeba
musi zaraz powrócić clo domu a na
żadnego poglównego. Wys tarczy, jak corocznie żydowski konl~ ' ngent rekruta zo- ten czas kobieta zaofiarowała się zasianie za ladO\\'311y na .,Polonię" i odsta wio- opiekować wózkiem z dzieckiem. Kieny do Palestyny. Ostatecznie można i na dy Stawowa prz~' b\'ła do mieszkania
Madagaskar. Wszystko jedno gdzie, byle prz(!konala się, żeicj chlebodawczyni
z Poh:iki. \V Polsce bowiem mogą miejest zupełnie zurowa, wobec czego obie
szkać tylko tacy obywatele, którzy w wojsłużą

i Ojczyzny

bronią."

Nie ulega wątpliwości, że uwagi
autorki są. niezwykle trafne i rozumne.

, ,;

Paragraf aryj ski

Komisariat Rządu w 'Varszawie
podanie Związku Lekarzy
Polskich o wniesienie do statutu paragrafu aryjski€go. Komisariat Rządu
przesłał spraw Q tę do decyzji najwyż
szej instancji, tj. do Ministerstwa Spr.
"-ewnc;trznych, gdyż podanie to nosi
charakter zasadniczy. a deryzja będzie
obowiązująca dla wszystkich innych
r.wi;:)zk6w i stowarzyszel'i, które pow7.ięły podobną. uchwałę. Jak donoszą.
pjsma żydowskie, władze administracyjne stoją na stanowisku, że w myśl
usta \"y o stowarz~'szeniach, nie może
w statucie figurować paragraf w sensie negatywnym, jak np., że członkiem
7.wiązku nie może być Żyd, natomiast
wszrstke podobne uchwały powinny
rr:.ieć sens pozytrwny, jak: członkiem
związku może b~-ć tylko Polak, chrześcijanin, aryjczyk itd.

"

Kiejeclnokrotnie już pisaliśmy o opinii, jaką urabiają nam za granicą.
Żydzi. Prasa zagraniczna często inforumje o "polskich bandytaCh", bawią
cych na gościnnych wystQpach, nie
umiejąc zresztą rozróżnić obywatelstwa od przynależnośri.
Paryski dziennik "Le ;\Iatin" (z H
bm.) znowu donosi o gościnnych ,vr~j<;:pach mi~dzynaroc1owrch zlodziejów
Żydów, ohywateli nieslelr polskich,
któr7.y z oka7.ji "'ielki€go zjazdu katolickiego w Lisieux r.jerhali lam na ,,1'0botę". Złodziejów tych dziennik nazy~Ya "une bande de Polon ais" i podaje
l'astępujące nazwiska:
Herman Neisenholl. Majer Orlean, Abraham Icko" 'itz, Joseph Rosenblum i Abraham
Baclomycki, których naz\\'i"ka "znane
są wi<;:k!'7.ości policji w Europie".
Wszelkie komentarze są tu zbyteczne.

Or. med. H. ZIOMKOWSKI
,oeci. cborób skór, wener, i moczopłciowych
6 Sierpnia 2,
. tel.• 118-33
Przyimuie !ł-12 i 3-!ł w niedZIele: 9-12
Łódź,

01

43991

słów i senatorów w sprawie wawelskie.i.
Na sesji tej pramier Składkowski
ma złożyć
oświadczenie uznające
zgodnie z komunikatem PAT-a tzw. zatarg wawelski za wyczerpany. Prawdopodobnie grupa Sławka będzie dą.
żyła do wywołania odpowiedniej dyskusji.
Po zamknięciu obrad zostałoby wydane drugie zarzą.dzenie P. Prezydenta w spmwie nowej sesji nadzw~,' cw.j
nej, poświęconej sprawie ślą,skiej (w)

Straszna
Zgilu:li oni

w og1'óclkach

zaniepokojone pobiegły na ulicę, gdzie
jednal< nie znalazIv kobiety ani \vózka
z dzieckiem. Zrozpaczeni małżonko
wie powiadomili policję. Ofiarowali
oni za odszukanie dziecka 500 zł nagrody i ogłosili o porwaniu .przez radio.
Pod wieczór, jeden z mieszka11ców
ul. !\lickiewicza wyszedł na spacer ze
swymi psami w kierunku og-ródków
działkow~'ch za garaże Śl. Linii Autobusowych i dzięki szczekaniu psów,
r.naiazł portlucone w og-ródkach dziecko BYl'tusów, lecz bez wózeczka.

,

śmierć

20 górników

l1otlc~as

wybuchu 'IV kopalni cUlle'ln uniknęło ś'I11ie'l'ci

otrzymał

"Une bande de Polonais"

rządowych istnieje plan zwołania w
sobotę nadzwyczajnej sesji parlamentarnej w celu załatwienia wniosku po-

D~iecko ~nale~iono lJOJ'~ttCone

K a t o w i c e. (AJS)

I n d i a n a p o 1 i s. (A TE) Podczas
wybuchu w kopalu! wQgla w pobliżu
Sulli\\'an zginęło wielu górników. 'Yydob~' lo czton' zwęglone ciała.
Panuje niepewność co do losu pozostałych w korytarzach kopalni robotników.
Ponieważ w kopalni W?bucht pożar, nadzieja uratowania ich
jest zn ikoma.
Świadkowie katastrofy opowiada.ią,
że w jedtl~ ' m z głęboko położonych korytarzy usł~'szano głuchą. detonacjQ,
po czym z otworów kopalni ukazał się

bować!

g~
Pg 28 880 jl-23.4i19

Zwracają

~atał'gu

Porwanie dzietka na u!icath Kałowit
południe na narożniku ul. An!lrz~ja i
Mikołowskiej
dokonano
porwania

składniki.

Prosimy spr6-

do rozgrywki 1

Na ntarginesie sesji sej-molvej w sprawie
wawelskiego

A dalej autorka tak pisze:

sku

go". m. in. u dra Muszkatenblitta przy
ul. Zielnej 15, Cha.ima Polaka, Marymoncka 1, Mojżesza Izraela Wintersona, Sienna 45 i u innych. Aresztowario
jednego z przywódców .. Bundu" Ze1manowicza oraz jednego z przywódców Poalej Sion-lewicy. Branda.
(w)

180 górników

ogiell j gQsty cl~' I1l. Korvtarz, w któJ'ym nastąpił wybuch, posiada 3000 m
długości.

Sulliwan. (PAT) 'Według ostatnich wiadomości w katastrofie w kopalni w<;:gla zp;inc;ło 20 górników. Trzy
trupy już wydobyto.

,y c7.asie wybuchu w podziemiach
znajdowało siC 203
scy (z w~T jątkiem

p;órników. 'Vszywspomnianych 20)
zostali uratowani, niektórzy jednak są.
ranni.

nam chaluców

War s z a w a. (Tel. wł.). W najbIiższ)'m czasie bc;dzie
odstawionych
z Palestyny do Polski 11 osób, które
przedostały się do Palestyny nielegalnie. Osoby te b<;:dą odstawione do
granicy polsko-rumUllskiej. (w)

Na marginesie

Zdjąć

- okulary!

B i e l s k o, w lipcu
W naczelnym artykule wileńskiego
"Sło\va" z dnia 13 bm. omawia "Caf'
otwartą kwestię ,verdyktu sądu przysięgłych w procesie DoboszYll~bego.
Poza wieloma Słusznymi wnioskami
i śmiałymi jak na "sa.nacvjne" pismo
stwierdzeniami; p. "Cat" stawia takie
pewniki, dosłownie:
,;Wiemy wszyscy, że panuje dziś
m a r a z m polityczny. Nie ma willIkich entuzjazmów, ani wielkich nienawiści, nie ma walk, sporu idei, zawziętości, ale też nie ma strony, która
by wierzyła w swój program (!!! ) jak
w ewang'elię i gromadziła siły (!). Byłoby to szczęśliwe" ...
A dalej. .. "Dziś wsz~Tstko przysiadło, wyblakło, wypełzłO
Słowem - w "Słowie" -

na

zszarzało".

arcrsmut-

per~pektywa!

Podpisany dodałby: panowanie niei niefacbo\,"ości, nadużyć
i przestc;pstw na stanowiskach, ob~a
dzon~r ch "swymi" ... No i tyle możllaby
je~zcze ...
Jednak pisanie o tym, że nie ma walki idei, zawziętości, nienawiści, entuzjazmu i wiary vi głoszony program to z·amykanie oczu na rzeczywistość
dzisiejs~ą lub niegodny brak' odwagi
stwierdzenia faktów.
'V.alka idei. Trzeba raz posłurhać,
o cz~- m mó\"ią. rObotnicy w przerwie
obiadowej lub chłopi, powracający
choćby z targu.
ZawziQtość i wola zw~'cięstwa.
A
kto stworzrł: przez Przytyk, Opoczno
i Odrzrwół - 50 t~' sięcy Tlol~kirh placówek gospodarcr.~r ch? .. Kto ostatnio
zcloh~r ł ella Polaków na razie pół n ' 111m
w Kaliszu? .. Kto po dwukrotnej "lml'arji" w Berezie - kieruje walka o
Nową, \Vielk:;t i Rprawieclliwi;!. PolskQ?
To jerl~' nic, cr.ym lata całe "sanarja" Polskę hujala, kadziła, ozonowała dziś "prz~'siaclło, wyblakłO, " 'ypełzło i zszarzało" ... I zbrzydło. Ale do rupieci nie chce je~zrze 0dejść!
J. PIETRZYK
rlołę s t\"a

·I!ma~kuj!my I!rfi~ny "kant" iy~ow~ki[~ kalitali~t~w
Czym

się

trudni
Ł

"Współpraca"

ó d i, 17 lipca.

Sygnalizowaliśmy

w swoim czasie
towarzystwa
,,'Vspółpraca", zrzeszają.cego najwiQkszych żydowskich kapitalistów i fabrykantów ze słynnym Ejtingonem na
czele.
Towarzystwo to powolane rzekomo
celem działalności gospodarczej i kulturalno-naukowej miało również na
celu przeci\Hlzialanie fałszywym wiad-oll1o::Ścioll1. Pl'Z€z pewien czas jednak
o dziaJalności "Wspólpl'acy" było cicho i dopiero teraz jesteśmy na tropie
j8dnego z poczynatl tej arcyciekawej
instytucji. Oto niedawno na łamach
żydowskiej prasy szczególnie
"Repu}Jliki" i "Głosu Porannego" ukazały
~ię artykuły na temat katastrOfalnych
skutków, jakie wywołały wypadki
brzeskie i cZQstochowskie w przemyśle łódzkim.
Pisano tam, że w rezultacie "pogromów" kupiecl\\'o \v wlej
powstanie

w

Łodzi

- Machiawelski Chwyt p. Berkowicza - Dzieje
pewnej, nieudanej ankiety.

Polsce obawia się robić zapasy i
wstrzymuje się od kupna wyrobów
'" łókienniczyeh.
Wykazywaliśmy już, że jest to zupełnie śmieszne tłumaczenie,

że jeśli

i:;totnie jest pewne zahamowanie obrotów, to przede wszystkim należy to
przypisać dalszej pauperyzacji kraju,
ale również w dużej mierze i akcji bojkotowej. Istotnie bowiem ciasnotę
rynku odczuwają jedynie firmy ży
dowskie lub chrzeŚCijańskie, przez ży
dowskich hurtowników obsługiwane.
W każdym razie jest to efekt akcji g0spodarczej bojkotowej, a nie rOliruchów w dwóch zaledwie miastach.
Dziś już wiemy, skąd się plotki te
wzięły - oto Żyd Berkowicz, dyrektor
Związku

Przemysłu

Włókienniczego

Rzeczypospolitej Polskiej (największe
go ze związków przemysłu łó!lzkiego),
będący zarazem jednym
z ruchUwsr.ych działaczy ,;Współpracy" rozesłał
<.,l,ólnik, oczywHcio Sc.iSle poufny, za-

lecający wszystkim fabrykom, zrzeszonym w tym zwią,zku, złożenie ankiet,
w tym sensie. Fabryki te, w części
żydowskie,
częściowo
należące
do
przemysłowców-chrześcijan, miały nadesłać pisma, w których powinny były
znaleźć siQ skargi na ujelllno dla obrotów danej firmy rezultaty zaJść brze-

kich i częstochowskich. Oczy\yiście
Berkowicz rozesłał ten okólnik jako
dyrektor Zwiflzk~l PrzemysIu Włó
kienniczego, a jako członek ,,'Yspół
pracy" byłby później wyzy s kał wobec
władz zgromadzony,
klamliwy materiał, powołując się na autorytet ·f.irm,
zarówno żydO\yskich, jak i chl'ześci~
jailskich.
Na szczęście manewr ten się nie u·
dał.
Szereg chTZeścijaI'lskich firm,
które nie odczuwają żadnYCh 'ujemnych skutków wypadków brzeskich, B
oburzeniem odrzuciły żądania dyrek.
tora-Żrda i w rezultacie P. Berkowicz
lJie LQdzie miał w l'~ku materialu dla

Sfrona

ł

.'

ORĘDO'\VNII\, nieazlela, ifnia ~ l1pca

sif'bie przydatnego, a ~chodzącf'go od 18a.ć na przyszłość autor~two wszelkich
chrześcijan.
fałszywych pogłosek, mających na c&Tak w prakt~'c e wygląda "pros to- lu ratowanie żydostwa przed nadchowanie przez Żydów nieprawd7.iwych d7.ącą dla nich katastrofą!
wiadomości"!
Tym wi~c razem przyJedno nie ulega wątpliwości, że
padkowo udało się nam wpaść na trop gdyby ten manewr z ankietą o "fataIżydowskiego oszustwa na wielką skal1ych" skutkach wypadków brzeskich
lę, aJe że ,,\\,r;pó lpl'aca" umie zazwysię· powiódł, żydostwu przybył by barczaj maskować swe posuni~cia w spo- clzo cenny atut w walce z odżydzeniem
sób bardzo spl'ytn~", więc niejedno z Polski. Gra była. warta świeczki.
ich poczynail w przyszlości prawdopoNa przyszłość jednak uprzedzamy
dobnie zastanie nieujawnione wobec -- panie Berkowicz, mamy już pana
opinii publicznej. Ale teraz będziemy na okui
ha.
JUŻ wiedzieli, komu wypadnie przypi-

..

Znowu lvd

SłoJ1ce

pod makiell\

Zatarg wprzemyśle włókienniczym
w Łodzi zaostrza sie

OdmoU"'ł,e

stmw'U.';Rlw h'«pitaZistóllJ P'I'~ygotoU"'ania (lo
stJ·«jlru. 150 tysit:cy lvlóli'J1-iartłlY

l. ódź, 17. 7. ". dniu wczorajU okręgowego inspektora -pJ'ac~'

s.zrm

oświadczyli, że
por1wrż~zyć,

odbyła się

stopniu.

powlón 1 n konferencja \V
spra,wip 7.awarcia llmo",\, 7.hioJ'owe;
dlą 1:10.000 rohotników pr7.f'rlWSlll włó
kienniczego z uwzględnif'nif'm poclwrżki plac oraz inn)' cll żQ.<lall, wysunięt~'ch pr7.e7. zwi;:tzki 7.~wollo\H~.
Pif'rw,,7.ll. l<onrcrencjn. ogranicz.da
się do w~' loniei1ia
l;omis,ii sppcjalnej,
l,tóra miala zająć i"iC oclpowiednim 0pracowan iem
pO]lra'''f'k do tmTfy
płac, S7c7.cgól n i f' 7.'1~ znszPl'egowan if'm
niekŁón'c h ro1>otnik6w.
"·c7.oraj natomiast na pOJ'z;:tclku obl'all znalazł si~
pierwsz~',
a prz~' t~- m na j\yainif'js7.\·
punl,t Żąd~11'1, S111'a",a TlO(h\'~-ż. ki plac
w pr7.em~·~le włókienl1icz~' m ogółem
o 20 procent.
Przech;tawiciele r;rzemn-.!n \"I ókienniczego zgodnie ze i'w~-m pierwotnym
stanowiskiem za.ięt~-m na informacyjnej wf'tępnej konferencji
0świadr7.~·Ii. że
obecna sytuacja przemysJu włókiennicze~o jest. cil;'żka i nie
pozwala. na U\yz'!l('dnienie żądanf'j
po(]wrżki plac o 20 procent. Dalej 0Rwiaclcz~'li, że " 'zrost droż~·zny nie h)' ł
tak cluż\', by uzasadniał żaclania rohotnikó',' w· kwestii pod"'rżki płac o
20 -procent. " ·obec tego przemysłowc~'

nie mogą, w ogóle plac
nawet w najniższym

PrzNlsławiciele związków zawodorównirż nie ustąpili
od swego
ż;:t(\ania i. oświadcz"li,
że wedlug o-

wych

pracowanej na s:iczególow~'ch dany-ch
stat~'st~'ki kalkulacji kosztów
utrzrmal) in. ż:Hlana podw~'żka plac w przemYŚle włókienniczym jest minimalna
i ~e ocl t.f'go żą.darlia ;1ie mog(\. ustapić
nawet w na.imnie.is7.~' m stopniu
oraz że sI! gotowi je poprzeć strajkiem.
,V rezultacie konferencja została
przerwana hez osiągnięcia porozumienia choć])\' w cz!'~ci i odroczona do
wlorku 20 bm. Na następną. te konferencje pl'z\'h('dzie glówmr inspel<tor
pracy prz,' Ministerstwio Opieki Społecznej inż. Klott, który osobiście zajmie się złagodzeniem sporu. Sytuacja
w związku z nieustępliw~' m stanowiskiem pr7.enwslu, szczególnie zaś ż~"
dowskiego, oraz odmowę. choćb~' najmniejszej podw~'żki płac w dniu wczorajszym zaostrzyła się i w szeregach
robotnikóv,' panuje podniecenie i cz~-
n ione są. przygotowania do akcji strajkowej.

Jak prleorowadzono pacyfikacie
zajść antyżydowskich

Bicie

tępym narzędziem

.

w

ciąży

c z ę s t o c h o wa,

60-letnie!lo starca i liobiety
- Polewali i bili ...

w lipcu
'" zwią,zku ze znnn~-mi za.1sclami
antrż~'dowskillli
w CZQstochowie po
zabójstwie śp. Stefana Barana zostało
złożon~'ch do proku'ratun' szereg skarg
o pobicie przez policj\,o z których poda.ięmy najbardziej
charakterystyczne:
"Dnia 24 czerwca o godz. 2 rano
do mieszkania "'a cła,,,' a Owczarka w
Kamn'zu, ]10 ''''yh'ciu s7,rb, przez okno
wesżło sześciu posterunkowrch PP z
p08t. J. Macią.giem z I{łobucka i poczęło bić łeżącego w łóżku 70-letniego
Szczepana Hutnego i liO-If'tnię. FranciszkI? IIut.ną.. '''ar/awa Owczarka i
Annę Owczarek, hp,dą.cę. w 6 miesiącu
cię.ży.

w[tesłO(howie

Do skargi tc.i doll),czone .iest świa
dectwo lekarza pow. dra Talikowskiego:
"Szczepan Rutny ma na obu policzkach: 1) liczne wvlewy krwawe,
2) opuchnięcie ucha, 3) na pOdudziu
dwa wylf'wy krwawe długości po 4
cm. Powyższe obrażenia zostały zadane nrzedmiotem tem'm."
Również kol. Z. Borecki, jeden z
kierowników Str. Narod., złoż)'ł skargę do pl'okuraturv w Czestochowie na
post. PP Nowackiego, który w dniu 23
rZf'I'WCfl, wieczorf'm r~zem z innym
policjantem na postf'T1ml<\] PP w J(J'zepicach pobił go twardym narzędzif'm
bf'Z powodu.
P. Z. lloJ'f'cki pOdaje, iż gchT zf'mdlal
w pe,.... nym momencie od uderzełl .:-.hył oblan~' wodę.,
by odzyskać pl'zytomnoM. Do skargi załączono świa
dectwo lekarskie:

"Post. Macię.g krzyczał w czasie
bicia: "Ja wam codziennie taki remont zrobil?, .ia wam dam!" Bili nas
wszyscy, a najwięcej M-aciąg. Ze
Szczepana Hutnego (I. 701) ściągnięto
pościeł i bito go
pałkami,
wskutek
czego doznał wielu obrażeń. Annie 0,,,"U Zn~munta Boreckiego stwierczarek (6 miesią,c ciąży) Maciag zarzu- clzilem: 1) 4 obrzęki na głowie wielkocH płaszcz na głowę i hit Policja PO-I ~ci orzecha włoskiego, 2) obrzęk w obiła
tf'Ż
nieletniego Czesława Ow- kolicv żeber długości'16X3 cm, 3) drobczarkĄ".
ne -podcieknięćia krwawe nad lopatka(następują, podpisy).
mi. uszkoclzenia powrższe zostały za-

NIVEA!

- to. znaczy; idealna pogoda ' do opalarua
cery w słońcu na ciemny brąz. Korzystajmy
ze ąłońca ilekrod mamy okazję, ale nie
zapominajmy przytem o korzystaniu takŻe
z .Kremu NIVEA ile ,tylko mo~emy. Niema

Ten l("'cuch pro'WoA'acy j 'Ina j«ldś wy,,.a~nJI ceZ

I

=5

stoi

zażgał chrześ,ijanina

S t a n i s ł a w ó "V, 16. 7.
'V
Gdy Jan Oreńczuk szedł odwr6coGwoźdźcu, PO"". Kołomyja, w żydow- ny plccami do . Bergmanów, podjudzoskim składzie desf'k pracowali pn,:y· ny przez ojca l\1endel Bergman pChnął
stawianiu szopy dwaj bracia ,Tan i Oreńczuka nożem \" plecy, po czym
Mikołaj Oreńczucy.
uciekł.
Orf'llczuka w groźnym stanie
Okolo południa 13 bm. do składu przcwif'7.iono do szpitala w Kołomyi,
prz~' szłi uzbrojeni w kamienie Żydzi, .gdzie dogorywa.
Mendla Bergmana
ojctee i s~-n, Bergmanowie. Abraham aresztowano i odslawiono do są.du w
Bergman (ojc iec) \\szczę.ł z ni.eznanej G\voźdźcu.
przyczyn~' bó.ik~ z l\likołajem OrellczuTe powtarzają.ce się mordy nożow
kiem . . Jan: Orellczuk nie chcę.c clopu- nicze, dokonywane przez Zydów, zaścić do bójki zs7.edł z dachu sŁ::n"ianf'j sŁanawiają. i nasuwają, prz 'puszczeszopr, odwołał brata i w jego towa- nie, iż ten łalicuch prowokacyj m;ł
rzystwie powracał na budowlę.
jakiś wyraźny cel. (s)

Mumer 1a!

1931

lepszego połączenia jak słońce i NIVEA: ..
dla zdrowia. dla pięknie opalonej cery
• talcte dla kieszeni, gdyż Krem NIVEA
motna ju! nabyć w oryginalnych opak o~wszy

wani.ach
dane tępym narzędziem i sp?wodowały
rozstrój zdrowia na 3-4 dm.
.
Podpis: (-) . Dr Dziuk."
.
związku ze skargami powyższymi , których
kilka zostało złożonYCh,
.
sędzia
śledczy
wszczął dochodzenie.
Oburzona opinia publiczna tymi
niesłychanymi wyczynami w mundu-

I
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Socjaliści

od .
40 groszy.
,

'-beco lp6łb AllcYJ_ •
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prz~dstawicie~i prawa oc~ekuje ze

zrozumIałym

zamteresowamem rozprawy i przykładnego jak najsU!0wszego ukarania winnyell.; .
Sam fakt istnienia ' powyższych
f'karg stanowi
smutny
dokument o,
.
.
becnych czasow i wymowme obrazUje
warunki w jakiCh znajdują, się i pracuję. działacze narodowi.
R. S.

wKaliszu zrzucaiiJ maski

Na marginesie posied~enia Rady JJLiejskiej
I{ a I i s z, 16. 7 .. Dnia H bm. odby- sko socjalistów nikogo nie zdziwi, jeło siQ nadzwyczajne
zebranie Rady śli się weźmie pod uwagę, że radni soMiejskiej \V KalL zu. Na czoło oma- cjalistyczni, to w dużej mierze Żydzi
i Żydzi byli wnioskodawcami i mówwianych zagadnieil
wysułlQly
się
wnioski socjalistyczne w sprawie 1'0- cami z ramienia P. P. S.
Natomiast zupełnie szczerze wystą,
rotników zatrudnionych przy robotach
public7.l1rch - oraz wnioski w spra- pili socjaliści w obronie Żydów w swoZarząd
wie ghetta na rynku Dekerla, zglo- im wniosku nawołującym
S70ne przez radziecki klub żydowski i 1\liejski do obrony "pokrzywdzonych"
socjalistyczny, mimo zapowiedzi pre- obywateli i atakującym policję za zbyt
zydenta, że spra'''a ta nie potllega łagodne stanowisko w stosunku do
polskiCh straganiarzy.
kompetencji Rady.
\V sprawie pierwszej socjaliści doczasie odczytywania tego wnioll~agali siQ wprowadzenia 6-dniowego
~ku przez socjalistę
Żyda, nastą.piła
tygodnh\. pracy (zamiast dotychczaso- gwałtowna reakcja ze strony galerii.
",e~o 4-dniowego), podwyższenia plac
'Wznoszono tam okrzyki na czeŚĆ
o 50 pct i zawieszenia odtrącania rat Stronnictwa Narodowego i "wygwina spłatę zaCiągniętych pożyczek, aż zdano socjalistów.
du czasu załatwienia pierwszych poJeden z "kulturalniejszych" radstulatów.
nych SOCjalistycznych, J ędraszak, skotoku dyskusji po sŁwierdzeniu
czył z pięściami do kobiet siedzących
przez większość mówców manifesta- . na
galerii.' .
. .. . ...
C) jno-propagandowego
li tylko cha~
'" zestawieniu z · poprzednią. k<>mrakt€ru tych wniosków, w czasie przemówienia radnego Borzęckiego wyszło promitacją w sprawie ,pożyc.zek ,robotr.a jaw, że socjaliści swego czasu na niczych "wyskok" ten wywołał ogromkomisji wojewódzl<iej sprzeciwili się ne wrażenie na sali, a szczególnie
wśród robotników socjalistów oczeku~illulowanitl całkowitemu pożyczek zającyCh na galerii na wyni~ obrad w
Ciągniętych przez robotników, wbrew
.
stanowisku innej czę.~ci komisji. Dziś ~prawach robotniczych.
Epitety, k.tóre posypały się z ich
więc dla manifeslacji usiłują niby to
ulżyć robotnikom w ciężarach,
które ust w stronę radnych socjalistów i w
sami na nich s",.':..ego czasu nałożyli.
ogóle pod adresem PPS. ze względu
Socjaliści wiedząc o bezsilności . Zana przyzwoitość nie mogą być powtórządu Miejskiego w sprawie
podnie- r2'one,
sienia plac robotników, ubierają, się w
PPS. w Kaliszu zrzuciła maskę i
tOgę obrOl1ców robotniczych intere!lów, pokazała swe oblicze rasowo żydow
które uprzednio zdradzili. Stanowi- skie.
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Na uboczu

Wyrzucen 'l na

s~ml·etnisko
~

"Obrona Ludu", pismo, grasują.ce
na terenie organizacyjnym ludowców,
notuje za prasą, narodową, fakt, 7,.
dzięki pracy narodowców u wjazdu
do licznych wsi w ICrakov\;skim pojawiły się napisy: "ZYdom wstęp wzbronion:v", po cz~·m do wiadomości tej
dodaje od siebie taki "mą,dry" komentarz:
"Ze swe.i strony całkiem serio
dodamy, że jest to objaw naprawdę
piękny.
Ale .iednego potrzeba. Jeszcze jednego. Zeby obok tych tablic
r. napisf'm "Ż~'-f1om wstep wzbroniony" - umif'ścić dl'\lgi: ,.Enclf'kom
wstep wzbroniony". l\fożnaby też na
jedlwj tablicy: "Żydom i enclf'kom
w~tęp wzbroniony", Ot, co!"
Możnaby nad taką. głupot(\. ludowcowego pisma PI'Zf'.iŚĆ do porzG\dku
dziennego, gd~'by nie okoliczność, że
ma się tu do czynienia z ludźmi, kt6rzy przez długi czas posiadali decydujący wpływ na kształtowanie się
polityczne i umysłowe wsi 'Polskiej, a
i dziś jeszcze uzurpują. sobie jakieś
wyłą.czne prawo (lo reprezentowania
chłopa polskiP!!"
nżialalność t~rch
wsiowych pol itykierów nie "'ychoc1zi- •

la nigdy poza ramy opłotków partyjnych i zamiast nauczyć ludzi realnie
myśleć, karmiła ich demagogię.. Skutki tej szkodliwej roboty są. znane nie potrzebujemy wi~c o nich mówić.
Dziś wieś odwraca sie z pogarda. Dcl
tych polit~'kierów, którzv karmili ją,
frazesami. miast pracować nad realna
poprawą b~"tu chłopa polskiego. Dziś
wieś garnie się masowo do szeregów
Stronnictwa Narodowego wiedząc, ,że
pracy narodowców zawdzięcza swo.ie
uświadomienie
o niebezpieczeństwie
żvdowsl<im, którego wynikiem .iest
ekspansja chłopa polskiego do miast,
.
.
Jest stworzenie tylu i trIu tYSlęCY n.owych warsztatów pracv nr handlu. 'da.iG\c~'ch zatrucInienie luclnośri wie.iskjej,
jest tf'n Słup u granic wsi, głoszący,
że Żydom wst('Pow~ć na wieś polską
nie wolno, }<tól'Y tak pocIoba si!' polity!-ierom z "Obl'Ol1\' Luc1u". POlitykiel'zy spod twh df'magogiczn~Y ch sztandarów do dzisif'jszego dnia niczego się
nie nancz~-li, B~-li i sa. nadal demagogami i takimi na zawsze chyba pozostana..
.
Ale życIe ma swoje nrawa. Ludzie
pl'·acy z~rskuję, sobie zaufanie i buduia
dla siebie i inl1~'ch lepsza nrzyszłość.
Bankrutów, chociażby zdobywali siQ
na naiwiększ~r krzyk rozpaczy, wyrzuca życie na śmietnisko .• i
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wach, Musimy dotrzeć jak
naj dalej w glę.b lasu.
. (Ciąg dalszy nastą.pi)

SZYBOWIEC
. W.la6nymi siłami :'liewielkim na·
klad'e m kQsztu i pracy, możęmy sami zbudować s{)oie szybowiec. Jako
materiał lrudulco\"v je6t do tego
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moeowujemy . podwozie. Podwo~ie
musi być zbudowane tak. jak wskazu.i~ nam rysunek'3 i 4. Drut w
spo6ób od powiedni wygięty przymocowujemy ' do beleczki przy pbmocy cienkiego, ale mocnego sznureczka. Najlepiej użyć do teg<J nici
introligatorski ch.
Skoro podwozie -zostanie umoco\,'ane do belecz'ki. należy u dolu
podwozia pl'zymocować kilwalek
druciku o dlugości 5 cm, jak wskazuje rysunek 4, a to w tym celu aby
szybowiec przy lądowaniu nie opa,
lał się na bok. W ten sam sposób
przymQcowuje się p ł·ozę·
Na koniec należy ' przy}uł.o· wa.ć
d w-ie bla.Bzki o szerokości 15. em,
i zgiąć je w ten spooó.b, aby po,ws\.Ql prostokąt o wymiarach ' 7X5
mm. Bę.dą one slt;żyly do pnrLrzymywania. skrzydeł dQ beleczki.
Kiedy wszystkie części będą. jut
gotowe, pnystępujemy do mooto-

~otnebny dość duży

ka wal tektury, 3ztywnej ale nie j;(1"Ubej, dalej
okolo me i." Ji.;tewki o wymia.rach
~ X Y: em i 50 cm t.ienkieg<J stalowego drutu·
Najpierw zabieramy się do zrobienia skl'zydeL Ka lekturze należy
nary.s.ować traper o roz,mial'ach jakie znajdują się przy rysunku 1.
Skoro .szkielet powyż"zego .;krzy'
dla z06tanie narysowany. tl'zeba ~o
dokładnie wyciąć. Xa6tępnie przycinamy kawalek listewki długości
16 cm. azerokości V. cm a grUbości
okólo 2 mm. W teR sposób liBtew,
ka przygotowaną przyklejamy przy
1)9mocy kleju '; ' olarskie~Q
do
szkieletu. \V końcu caŁość ublepian1Y ,bardzo starannie papierem pe·rgamin·owym. \V ten .,am ,;posób robimy "tel' jak wskazuje ryc5unek 2.
Skoro załatwimy się z częściami
tak zwanymi lotnymi, prz,ystępuje
m~·. dn blldow~' be leczki i podlll'ozia.
' Na kadłub J)l'zyog{)towt1~my li
si.ewkę długości -«l em. o '\lI'ym.iauch !1 X Y: cm. Następnie przy-

~

·1
I

wania szybowca. Ster na.l&ż,\' J)rzydQ belecZ-ki przy końcu,
prl:V pomocy niei introligatorskich,
a skrzydła przy pomo,cy powyż
szych blaszek. (ak aby' w 6pDeób
łatwy by-lo mOożna je prze6uwać. d~
'I'ftOd u. albo do tyłu.
..
mo~ować

KAZIMIERZ

~!OrtKOWm:t

PR.ZYJACII;:
- Ła.dnie jak ładnie, ale kosztuje. - Tak można pomyśleć,
Ale jest to zbyteczna oba.wa,
moi drodzy.
Wiemy przecież, jak to rozkosznie jest wycieczkować pieszo. A to przecież nie pociąga
za. sobą żadnych k.osztów. Bo
koleją zupełnie nie potrzeba jechać, & na. drogę nic nadzwyczajnego nie potrzeba zabierać:
te .eo jest w domu. Ostatecznie
trzeba czasem parę groszy za·
płaeić za zwiedzenie czegoś. Ale
od czego jest eały rok? Czy nie
można. w tym okresie odmówić
sobie cukierka, czy jakichś niepotrzebnych głupstewek, na któl'e każdy raz po raz parę groszy
wyda.je? Czy nie warto, ~ za
te latem 'ft~jWać, ile ~i~ zmie!ei?
Mllm nadzieję, że wiele
dzieci tak robiło i dzi~~ki swej

oszczędności

latem

l

będą.

mog[y sobie

wycieczkować.

Więc cher. wam dać kilka 1'łtd.
które przydadzą. :-ię wam na wy~
cieczkach. Zacznijmy od piechurów.
Idziem.\".
SłOlke ŚW i{)cl, jest ładnie, pi~
11 iędzy nie ma, nogi bolą. .. , .
Nie. To weale nie lakie tragiczne .. Nogi wcale nie bolą, je-śli się urnie chodzić.
- Umieć chodzić?
A pewnie! Przede wszystkim.,
nie trzeba chodzić za dużo. Np.
najwięcej od 30 - 1-0 km dziennie. :;\Tie za szybko: do 5 km na.
g-odzinę· Co godzinę warto ZT.O~
bić
lO-minutowy odpocz~' nek,
Najlepiej jest przejść dwie trzecit drogi ( t. zn, okolo ~O km>:

1':' 110, r nCJWlęcej mięrlz~r i-mą.
a H-tą" a resztę po pol ur] n iu,

tr3:łtrp~ ;(m~·T\~rqz a!tI ~rza
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(Ciąg

dalszy).

Zych,

przrgładzają.c

szczotką.

włosy,

- A co on robi?
Nic. Czasami prz)"chodzi
do dworu. Dadzą. mu jeść, czasem jakie ubranie. Podobno nie
umie mówić, tylko śmieje się i
pokrzykuje. Czasem przYllosi
jagody, albo grzyby z lasu,
Prz;yjdzie, posta,..'i koszyk w
kuchni i idzie sobie, tak że nikt
nie wie kiedy. Nakładą. mu

chodźmy do jadalni zoczy jest już śniadanie,
Zegar w jadalni wskazywał
już godzinę óRmą.
O tej porze
na wsi cały dom jest już oddawna na nogach. Wuj był w
polu; chłopcy, nie mogą.c się
doczekać
przebudzenia swych
kolegów
miejskich,
pobiegli
sami na jagody do lasu.
W jadalni byli już pallstwo
Wolscy i Wandeczka,
Jędrek i Zych zabrali się ży
wo do śniadania,

-

To

baczyć,

IV.
Pierwsze dni wakacyj mijały
szybko, jakby je kto gnał i popędzał. Jędr€k i Zych bardzo
szybko zapoznali się z najbliż
szą. okolicą.,

wtedy jedzenia do koszyka, a
koszyk postawią. w lesie pod
drzewem. Znajdzie i weźmie sobie, a potem znów przyniesie
jagód.
- A nikt mu tego koszyka
nie zabierze?
- Niel ·Wszyscy wiedzą., ż€ to
dla głupiego Janka i nikt nie
ruszy. No, - zakończył pogaw ~ dkę Jędrek ja już jestem
ubrany.
oświadczył

Dwór otoczony był starym
parkiem, który przecinała niewielka rzeczułka, Można się było w niej kąpać, łowić ryby i
. raki, można było wiosłować na
małej
wywrotnej łódeczce.
Chłopcy ładowali się wszyscy
do łódki, oczywiście bez ubrań,
i takie na niej wyprawia.li harce, że łódka przewracała się do
góry dnem, a całe towarzystwo
wysypywało się z niej do wody,
Pani Wolska n ie była zbyt
zachwycona takimi rozrywkami, ale pan Wolski uspakajał
jIJ., że nie ma ?'Atłnego niebezpi(!czcństwa, rzeczka
jest bo-

coś
C)
odparzeniach, ukąsze
niach, omdl€niach, zwichnię
ciach i innych podobnie przyjemnych dolegliwościach, A w
razie choroby wracaj w mig do
domu, albo szukaj lekarza i
słuchaj jego poleceń, Dla zdrowia jest też konieczny odpowiedni sen, Tego sobie nigdy
nie żałuj, bo daleko nie zajdziesz. A pamiętaj już przed
zachodem słońca postarać się
o nocleg, byś mógł ułożyć się do
snu, jak tylko mrok zapadnie
- a rano o świcie wstać.

chasz. Nie zrywaj niepotrzebnie
i kwiatów, nie łam drzedek i nie wyłamuj skał. Nie
chodź
d1'ogami
zakazanymi.
lecz używaj tylko tych, które 'ą.
dozwolone do użytku turystów.
Przez pola i łąki chodź wydeptanymi ścieżkami, a ' nie po trawie i zasiewach - gdyż marnowałbyś Owoce pracy ludzkiej ..
Nie zanieczyszczaj dróg i miejsc
wypoczynku papierami, pudeł
kami, butelkami i odpadkami.
gdyż w ten sposób z najpięk
niejszych miejsc tworz~ się najbrzydsze śmietniska. Nie wy.
prawiaj niepotrzebnych krzyków, gdyż to płoszy zwierzynę
i zakłóca piękną, uroczystą. ciszę. Brzydki jest zwyczaj wypi.
sywania nazwisk na zabytkach
i okazach przyrody. Gdy to
przeczyta kulturalny człowiek,
pomyśli sobie, że właścieiel ta.
kiej wizytówki jest barbarzyń
cą. Niech więc nikt o tobie tak
nie pomyśli.
Wiesz teraz, czego nie masz
roślin

czynić,

Aha! W związku z mrokiem
przychodzi mi na myśl no? - ognisko! - Nie wolno
wieczorem rozpalać ogniska.
Chyba w obozie, Ale samemu
nie wolno, Kto chce koniecznie
zażyć tej przyjemności, niech
ją. sobie urządzi we dnie. I to
tylko na gołym polu, a nie wlesie. Pamiętać też 6 tym, by

No, a co masz robi?,.
Oczywiści€ patrzeć! PrzY'"
glądać się po drodze przyrodzie,
życiu, ludziotn i wszystkiemu.

co cię zainteresuje, Na takie
badanie nie żałuj czasu. Jeśli
czego nie wiesz lub nie rozumiesz - pytaj ludzi. A pami~
taj brć wobec nich uprzejmym,

wycią.ć

żeby każdy wiedział, że jesteś
człowiekiem dobrze wychowa.-

powiedzieć

nym, a nie gbur€m, W miasta.ch
staraj się obejrzeć wszystkie zabytki i ciekawsze urządzenia.
Tu tak samo rozpytaj i pO!'lługuj
się przewodnikiem. Nowe wiadomości porównuj z tym, czegoś
n8u~ył
sj~
już w szkole na.
1C'kcj<'lch hi;;forii i g'f"ol!rafii lula

wokoło suchą. trawę,
badyle i t. p. łatwo zapalne rzeczy. A przed odejściem zagasić
ogień starannie, żeby was nikt
nie nazwał podpalaczami.
Kładę wam też na sercu troIk~ e naszą przyrodę, BQ.dź wobe<: niej taki, by każdy mÓA"ł

o tobie,

że

ją

ko-

-

Numer 162

Kalendarz rzym.-kat.
Sobota: Aleksego
Niedziela: Szym. l Lipn.
!li
Kam:la \\'. IV.
Kalendarz słowtańskl
Sobota: Dzierżykraja
Niedziela: Uniaława
Słońca: w6chód 3.50
Sobola
zachód 20,00 _
Długość dnia lG g. 16 min.
Księżyca: "",,chód 1:j.O;:', zacllórl 23,33
.
Faza: 6 dziel'l. przed pełnią
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Lipiec

l~r~~

reoaktii
i admini~tIa[ii 'łł tO~li
Piotrkowska 91

TELEFON redakcJI I administracji 173-55
Szan, prenumeratorów
płaceniu

prosimy

przy

prenumerat~ żądać pokwitow~.

nia oryginalnego z pleczęcią "Orędownl.
ka". Za wpłaty bez takiego pokwitowania administracja nie odpowiada.
wypadkach niepunktlo.alnego dostarczania
"Orl1downika" prosimy zawiadamiać ad-

°

ministrację.

Administracja

NOCNE

"Orędownika"

DYżURY

w Lodzi.

APTEK

Nocy dzisi~jsz~j dyżurują aptek:: 8tek~1. Li·
manow.skiego ~7. Jankiel~wicz <Żyd). 8t8rY Hy·
nek 9. St!1llielewi~z, Pomorska 91. Borkowski.
Zawadzka 45. Głuchowski. Narutowicza 6,
Hamburg i S·ka. Główna 50. Pa włowskl. Piotr'
kowska 307.
Telefl;ny RŁraży pożarnej 8, pogotowia miejsldel:o 102·93, po:;!oŁowia p. C. K. 102-40, poto·
towia ulJezllieezalni 208-10.

TEATRY

Teatr Miejski Park Staszica

.. Dudek".

KINA
i "Panienka ~ poste
..
Jknr "Manewry mJl()~ne .
Mimoza - .. Małżeństwa na bE!zdrotaeh".
Oświatowy • Sło(lce .. Nocne życie bogów",

Corso J'cs tante f' .

,.Trędowa.ta"

.

"Zhicg z JawyH,
Przedwiośnie

Palace JUalto -

Stylowy -

-

.. Magnolia".

,.%abilcm".
.. Boccacc:o".

.
.. Prokurator Alicja Horn'

_<RONIKA MIE.JSCOWA
Wątpliwe wyniki oddłużenia.
W Za·
rząllzie Miejskim odbyly się l;:onfercncje

w ~prawie oddłuźenia pracownikaw miej·
f'kich przcz ut17.irlrnie im po~yczcl< na
spłatę najpiłniejs7.ych zobowiązall
sl,ar·
howycll i samorz:1dowych oraz banko·
\'ych, z wył[\czeniem pr.vwajn~·cll: .
Fstalono, żc suma tych uprz.vwJleJowaIl.\"C·l! długów wynosi ponad 1.aOO tys. 1./,
gd,l' 7,al'7.qd Jlfie.isld .iest w możności przydzieli!' 800.000 zł (na.iw~-żej) poź~·czek. W
1.\\ i,\zku z tym repartycja kredytów oddtużl'uiowych staje pod znakirm zapyta·
nja.
Wzmocnić nadzór nad dziećmi. Obec·
nie urządzone są pl'zez miasto i wladze
"'ojc\\"ódzkie pólkolonie w parku 3 Maja,
(Iokąd dzieci zawożone są tramwajami.
\" oczrkiwaniu na przyhycie odpowiedniego trurmynju dzieci schodzą na jl'zd·
nię, pozo 'tawione hez opieki starszych, a
ronicważ rucz się c1zirjc IV czasie najwiQkszego 1'lIchu, wrpac1ki najechania są
"ta II' na willoku. Poża.danym hyłoby u·
rzqrlzcnic spccjalnych lekcyj pokazowych
i pouczrnia dzieci o tym, jak się mają
zacllowywać na uli o'.
Swoiste ltombinacje. Znaczne hezrohrcir poworluje, że ludzie używają. róż·
Il~-cłl sP:Jsol1ów c"lem zarobienia. Ostatnio
np. rozpowszechnił sie mocno handcl u7.~·wanymi ::;amochorlami,
w najlrpszym
stanic i po nirbywale niskicj ceniC'.
Jak stwirrdzono, w tym dziale sprze·
da:;,y grasują. specjaliści, którzy skupują
calko"'iric z\l:;,rte grat~' (samocllOdy), do·
prowadzaj<\ je (lo stanu uŻ~'walności, 0c7.y",iście he7. gwarancji na dłuższą ja7.dp"
a następn ie nadają calko\yicie nowy wy-g- ląd zrwnętrzn~' przrz polakierowanie i
" ')Tcmontowanir. Nierzadko wchoclzqc
\ r porozum ienie z fachowccm. w~-stępu
jac~m zc strony nnb~'wc~', sprzedają maszynr, za wcalr pokaźne sumy.
l'onir\\"aż nicjc(lnokl'otnie tego rodza·
ju transakcje pozostają w \\':lTUźIlCj koli·
zji z prawem karnym, wladze w~-daly za·
rządzeni!'. aby przy przepisywaniu tzw.
paszportów samocho<lo\\·ycl1. zwracano
u\l'agtl na stall spr7.ccla wan('j maszyny i
o ilr st\\"irrdzol1r zostanic. że uiy!ec7.nośĆ
jl'j jC'st wqtpli\l":"l, należy odmówić przepi~ania wlasności.

ŚWIATA PRACY
Znów ustawa o pracownikach samorządowych na widowni. Przed kilku mief;inrallli llul'z!) ",,,rod lJl'acowników ~amo
nnclo\\'\'ch w\"\\'olaln, zamierzona ustawa o
lIpj'a\\J1irniach pracowników samorz[\f!u
tcrytoria ln0g-0. Projrkt t.rj usta wy na
skulek in!"J'wf'ncji (\('lrgacji lc'JcJzkiej u
pl'ernirra Sldacl],owRkipgo zostal wycofany z f'r.'ji SI'.iIl11!. Ponieważ ohecnie zaPO\\'jt'f\zinl1e jt'st pono\\'nr wnipsi('nie trg" jlrnjpkt li na srsjc: hndzr!owll, SPjmll,
z\\"inzki r.a\\"tldt)\\"e }ll'f\Cn\\n ików samOl'zq·
clo\\".\·cll IJO([jr.ly akcje w kipl'lmlm wnie·
sirnin ]1o]lril\\'l'k do projPl';:(u lIRtawy, u·
wzgll:clłlia.i'1r~·('h poh'zphy pracowników.
?\" h'za leżn i e ocl pow~·żs7.ej akc.ii praco·
,vnicy si1morządowi za pośrednictwem

ZE

"OnĘDOWXIK, nieazIela, ania

'18 lipca 1D37

włókniarzy

Zebranie

Związku Zaw. "Praca Polska" wŁodzi
w

niedzielę, dnia 18 lipca, o godz. 10 ~an?, 'W lolla!u
własnym przy ul. Bandurskiego 9-11 odbędZie Się zebranie
włókniarzy, na którym zostan" wygłoszone referaty na temat: "O sprawiedliwy podział dochodu społecznego".

Ze względu na omówieni e dalszej akcj i. ~ sprawie ~a
warci a nowego układu zbiorowego, obecnosc wszystkich
członków konieczna.
swych organizacyj zawodowych rozpoczę· na!Tle Katarzyna Skalmierska. zam. w
li zabiegi, celem zniesienta specjalnego W~rszawie przy ul. Marii Kazimiery 37.
podalku, pobieranego o~ ~pos~żeń praco· Zwłoki zmarlej przewiezi"ono do prosekto·
wniczych, oraz o ZmlllC.lSzeme podatku rium.
dochodowego. \V sprawie tej wysłana KRONIKA SADOWA
ma być specjalna delegacja do Warszawy.
Akcja tramwajarzy. Jak już podawa·
Pokątny lekarz skazany. .Maks Boeli:;m" Związek pracowników tramwaj o- sig z ul. Zgierskicj 89 odpoWla.dał. prz~d
Wre}l, dojazdowych i łódzkich wys~pił. z sądem starościlIskim za .uprawla~JC n~e
flkcją o unormowanie płac, podwyzszem~
legalncj praktyki lekarsk.le). B?eslg mla·
ich i uregulowanie innych spornych nowicie trudnił się leczem em róznyeh chospraw, jak awansów wynagrodzeń za la· rób, przydziclaj[\c pacjentom zioła i jnn~
ta pracy itd.
leki, a nawet pisywał recepty, a za czyn·
\V sprawie te.i obecnie zwołane zostało ności swe pobierał hono!aria..
.
ponowne zcbranie, na którym post~noPrzeprowadzono w .lego m~esz}<anlU
wiona ma być dalsza akCJa, albowlem rcwizję i skonfiskowano znalezlOne J~
dotychczas wniosek nic odniósł żadnego karstwa. Sąd starościllsld skazał Boeslskutku.
ga na 150 zł grzywny z zamianą na areszt.
Pragmatyka dla pracowników gazowo
Nie podoba im się Bereza. Jeszcze w
ni, kanalizacji l rzeźni. Akcja pro'yadzo, ub. roku żydowscy działacze zbie~ali w
na od dłuższego czasu, doprowadzlł~ do Łodzi podpisy na listach _ mcmorIałach,
unormowania uprawnień pracowI?-lków kierowanych do Ministerstwa Sprawie.
przedsiębiorstwa miejskiego .. Kana~Izac.l.a
dliwości na znak protestu przeciwko Be·
i Wodociągi", w drodze pragmatykI sluz· rezie Kartuskiej. Treść protestu najczę.
bowcj. Pragmatyka ta zostala o~t~te~z: ściej brzmiała: "My ni~ej podpisani 1'0,
nic akceptowana przez Zar~ąd M~eJs~I l boinicy (żydowscy _ przyp. red.), prote.
przesIana obecnie UrzędOWI WOJewodz- stujemy przeciwko .istnieniu ~!ejsca odkiemu do zatwierdzenia.
osobnienia w BereZIe Kartus}ueJ, żądamy
Pracownicy gazowni miejskiej wystą- 7niesienia nieludzkiego regulaminu w Bepili również z podobną akcją, do~agają~ l'l-zie I<artusldej or.az uwolnienia więż.
się bądź to zawarcia umowy zbI~rowe.l,
niów anryfaszystowsl<ich (narodowcy mozbliżonej w zasadzie do pragn:atyl.~l usta~
gą siedzieć! przyp. red.l. Ministerlonej dla pracowników kanalizaC.lI, bądz Rl\\"O Sprawicdliwości dopatrzyło się w
też ustalenia pod.obnej pragmatyki.
.
treści tego rodzaju memorialów miewagi
Na 25 bm. zwolana została konferenCja rrądu Rzeczypospolitej i zarz[\dzilo dow Zarządzie Miejskim i jak ostatecznie chodzenie. Urząd prokuratorski w Łodzi
ustalono w drodze dotychczasowych rok o- dochodzenie z te!!,o tyt1tlu wytoczył prze.
wań przyjęta ma być prngmatyka, P?rci\\"lw 8 Zydom. Sil, to: Chaim ~1iedzia
mująca płace, warunki płi1cy. urlopy l 111:
górski, Mai'irm \Visznia, Szlama Cukrowo
ne uprawnienia pracownil,ów gazowTII ski, Szlama Pacanowski, Mojżesz BendeI.
miejskicj.
J(sek Zajf . .10 ck i Chana \Vysoccy oraz
W rzeźni bałuc1drj przy ul. I,agiC'w· Gitla GoldbC'l·g. \V nicdługim czasie sta.
nickiej pertraktacje o Uli1o\\'ę zbio~'ową z ną oni przed sąrlem.
7,arządcm Miejskim dobiegaJą l\OJlca. Żydowskie zuchy przed sądem. \V
Umowa ta. w zasadzie ma hyć ściśle wzo- związku ze strajkiem we wzorz.vstym
J'owana na waI'unkach pragmat.vki, przy- przemyśle dzianym i akcjll, łamistrajkow1,
jęty.rh. w
inny~h.
przcc1siębi~rsl\\"ach
l;'; bm, do wy(wómi swetrów Schajndli
mfeJs.klc.h. \y blCząeym ty~odlllU map\- I'flaumenhauma (Lipowa 3), gdziC' rohot.
odbyc Slę. k?llCO\\"C' rokO\,:am.a.
..
nicy pracowali, przybyła grup(\. stl'ajl,u.
\V 1'ZeZl1l przy ul. InzynH'rf\.K- 1e ] 1 ~.e
jn.cycll, l,tól'll zaiądala przC'l'\vnnia pra,,"zgJ~du na zarząd. pry\Vat~el sp~lkl,
cy, a następnie wyważyla. drzwi i wtarspra\\"::,t uregulowama war~n.l,ów pracy gnęła do środka, gdzie dosz10 do bójki.
natrafia na pewne trudnoścI. l czasowo ~- PrzybyJa policja za trzymała sześciu narl'gulowa!la zostać m~ w d~odze .umo\\.~ pastników.
Sącl ,tarościń"ki wczoraj
zhIoroweJ. \V sprawIe tC.l rokowanu .kazał Chaima Gartmana (Pogollowskieprzepr~wadz;me zostaną w nadchodzącym go 43), Arona Scncllisza (Wcsoła 12), Zeli.
tygodmu.
.,
.
, g a Esllanda (Wincentego 4), Jakuba Szta.
Zat~r.g w. Wlmle~ . W zakładach ży- jera (Stodolniana 10), Judę Mitsz(ajna
c10wskwJ WIdzewsklC.l Manufaktury wy· (11 Listopada 11.), Pinkusa Kuprera (Ki.
buchł znowu ~stry zatarg:. tym raz.em na lińskicgo 18) każdego na 2 miesiące arc.
oddziale techmcznym. FIrma zamlcrzała sztu
zredukować część
robotników. Wszyscy
.
rQbotnicy z tego oddzialu wystąpili z żądaniem podziału pracy i zaniechania re· Na srebrnun1- ekranIe
dukcji. Na skutek inlerwencji, likwidacją zatargu zajął sie inspcktor pracy
\vyznaczył konfcrcncję na 19 bm.

j

"Boccacio"

Kino "Rialto"

SYTUAC.JA STRAJKOWA
Strajk okupacyjny. W fabryce fantazyjnych wyrobów dzianych oraz POIlczoch firmy Zbar i Ska (firma żydowska)
przy ul. ";ólczańskiej GG, .iuż w ubiegłym
tygodniu wybuchl zatarg na tle 'plac i wynagrodzenia urlopowego. POllleważ na
konferencji firma nic uwzględniła żądali
robotniczych, w dn ill wczora iszym robotnicy w liczbie 150 podjęli stra.ik okupa·
cyjny.

KRON I KA GOSPODARCZA
Już się
rozpoczęła
spekulacja. Corc.cznie IV okresie p icrwszych omIotów,
notowana jest spekulacja na rynku zbo·
żowym.
Żydzi, mający niemal całkowi·
cie hurtowy skup zboża' w S \\'y cll rę·
ka ch, specjalnie obniżają ceny, by sku·
pić zboże,
a w następnych miesiącach
przez zmniejszenie podaży podwyższyć
ceny i paskować.
Obecnie już na targowiskach daje się
zauważyć tendcncja zniżkowa. na zbo~e,
mimo, Że ze strony wlościan nie daje się
zauważyć zwięks7.enie podaży.
Zjawisko
lo znawcy stosunków tłumaczą przygotowaniami Żydów do obniżenia cen na o·
kres z\Viększonpj podaży.

"Boccacip" jl'8t pierl\"6zą filmo\\"ą opera, • buffo i trz('ba uznać ten ek.,peryment
'za zupełnie udany. Sk.ol'o je6t to opera,
wypada zająć się przede\\"6z)..stkiem s(roną dźwiękową tego filmu i tu l'ó\\nież
nie moina nic zarzucić· Arie solo\\"e i
dialogi nie są dlugie, co w filmie byłoby
nudzące, partie chóro\\'e wypadły \\"prost
doskonale dzięki temu, że nie ograniczono się do jednego, ani nawet dwóch chó·
rów. Gdy rozpoczyna śpiewać chór melodia przenosi się z ulicy do palacu. z
pałacu do sali sądowej i dalei do koszar
s-traży miejskiej lub odwrotnie.
Przez to
otrzymuje się kolosalny efekt wizualny,
a widz nie jest zmęczony oglądaniem
wciąż tego samego chóru przez ki lkana.
ście minut, co w teatrze jest nic do uniknięcia.

Jeśli chodzi o wystawę, to tu "'Z1'o",ano się na barokowym stylu szekspirow.
skiego teatru. zaró\\"no w kostiumach, jak
i pod wzglęrlem makiet dekoracyjnych.
Wpływ Szekspira
nie ogranicza się do
strony zewnętrznej - scenariusz równirż
opracowano pOSługując się wzorami sztuk
szekspirowskich, a .operując fabulą "De·
kamerona", co w rezultacie dało widowisko pelne i lekkości i artyzmu. Nalęży
dodać, że mimo frywolnego tytułu ,.Boc·
caeio" nie ma w Robie nic trYI\ inlnrgo,
ale jedynie tryska hLtmol'E'm pelnym
wdzięku.
PI'aca rcźysel'Q. hez lal'zutu, a
gra arlyr;[ów ))arllzo dobra. Dla amato.
rów inteli-gC'ntnych, artystycznych filmów
"Boccacio' je..,t nielada okazj<\, a że przy
tym jest to film pclen humoru i dynamiiki, więc i inni obejrzą go z przyjemnością.
m·t.

KRONIKA WYPADKÓW
Zaginęła.

Policja łódzka wszczr.ła poza 11-1l'tnią Marianną }{ozło
wicz z ul. A nlll'zl'ja 48. Dziewczynka wy·
Hzla pl"7.rcl kilku jeH7.C7.0 tygOdniami i
wHzrlki ślad po nirj zngin[\1. Zaginiona
hyla t~ga i w)'f'oka. jak no. ~wój wirk, tJhl'ana \V hialq sulmir. i c7.ume palto, białe pantoflc i skarpetki.
Nagły zgon, Na dworcu Łódź-Fabryez·
na. przy wychodzeniu z pociągu zmarła
~zllki\\'ania

KRONIKA PABIANIC
Adres redakcji i administracji Orędow
nika ul. Orlicz· Dreszera 5 ~el. 230 . .
IOno Oświatowe - "Collente mIasto
miłości" do piątlw.
Luna - "Pieldo Chin")
Wszyscy na wycieczkę i ogn~sko S: ~,
Stronnictwo Narodowe w Pabmm.cach ,;ekcja żellska, urządza w sobo.tę dma
bI?'
wycieczkę do Mogilna, ~dzIe odb~dzle Się
wieczorem wspólne ogl1lsko. \Vy}azd ~a
stąpi o godz. 18 z Pabianic. Powrot w me·
dzielę dnia 18 bm. WszysIJkim t~m, kt~rzy
udzial S\\'ój jeszcze nie zgłosih radZimy
z okazji skorzystać i zapisać się. w se~r~.
tariacie Str. Nar. przy ul. Pułas~{iego 13/1~,
grlzie udziela się też bliższych mformacYJ.
Czyje weksle? :MilIer Stanislaw ul. Moniuszki 82 znalazl na ul. KiIińskiego \:'eksle, które prawy wlaścici.el ?debrać moze}a.
odpowiednim udowodmemem w tut. 1\.0'
misariacie P. P.
Jakie organizaCje w Pabianicach pod.
pisały protest w sprawie zatargu wawe!skiego. Wobec coraz liczniejszy C? zapytaI?-,
l~tóre z organizacyj pabianickIch podJ1~'
sa.ły protest przeci w'ko ksi.ęciu met.l:opoh.
cie Sapieże, porlajemy dla mformacJI nast.
spis tych organizacyj: 1. FederaCja Pol·
skich Zw. Obrollców Ojczyzny,~. Polska
Organizacja \Voj6kowa, 3. Obóz ZJednoczenia Narodowego, 4. Zw. Oficerów Rezerwy,
5. Zw. HezerwiRtów, 6. Zw. Pra?y Oby\~.
Kobiet, 7. Zw. Legioni~tów .PolskICh, 8. LI:
ga Obrony Powielrzne.l P:;tllstwa, 9, PolskI
\.z(·rwony Krzyż, 10. LeglOn Młodych, p.
~\jednoczenie Polskiej Mlodzieży ~racuJą
cćj "Orle", 13. Zw. Strzelecki, 14 Llg.a Mo~
ska i I{olonialna, 14. Zw. NaUCzYCle~s.twa
Polskiego, 16. Zw. Harcerstwa PoI.,,,!ego
(gdzie przeBtrzeganie praw harce.\sklch),
17. Stow. KupCólv i Przem. ChrześcIJa~1 18.
Zw. Weteranów b. Armii Po!ski~J we
Francji, 19. Tow. Oświaty Robotmc.zeJ "Po·
chodnia", 20. Zw. Prac. Instytucyj Ubezp.
Społ., 21. Zw. Handlowców Polskich, 22:
Zw. Zaw. Przem. "Praca", 23. Ochot. Strali:
Pożarna. 24. Stow. Kilińczyków i Enzeterowców, 25. Zw. Inw. Wojennych, 26. ~tow.
Rzem. Chrześcijan, 27. Legia InwalIdów
Wojgk Polskich i 28. Koło ~rzyjaci~ł Akademików. Specjalne zebrame w ~eJ. spra·
wie odbyło się w lokalu Zw. LeglOUlstóW.
Ciekawe jest w jakich okoIicznoścnach
protest ten zostal uchwalony i czy ~odpi:
sy zlożone imieniem tych orgamzacYJ
p'rzez pewne jednostki są wolą i .w~razem
opinii w zystl,ich czlon ków wymIelllonych
organizacyj.
Płonący Żyd na ulicy ZamkoweJ. Przechodnie ul. Zamkowej byli w środę ub.
przed pol udniem przypadkowymi widzami niecodziennego widowiska. Z przechodzącego ulicą Zyda uchodził gęsty dym.
Dopirro po chwili zamyślony Zyd zauwa·
żyl że przy lueszeni pali mu się jego chalat 'i wS7.cząl rwetcs. Nadbiegli jego współ.
wyznawcy i ogień st1umi1i. W jaki sposób
znalazł mu się ogień w kieszcni, 2yd nie

:7

chciał zdradzić.

Żydzi nie mogą się oduczyć dręczenia
koni Hcrszkiewicz Szaps z Bełchatowa,
Rynek 22. przyjechał do Pabianic w odpa·
rzonego konia. Policja spisała z nim pro·
tokół.
Kradzież manufaktury z jadącego sa- .
machodu. PaczyIls-Jd Jan z Sosnowca, ul.
Cmentarna 6, zameldował, że w czasie
przewożenia
manufaktury samochodem
na szosie Łódź - Pabianice został okra·
dziony przez nieznanych 06obników.
Ostrożnie z ogniem.
Eppel Stani.,ława
uJ. :\Ioniuszki 27 wystawila w miejsce nie·
bczpieczne kubel z ogniem. za co pocią.g·
nięta zostala do odpowiedzialności.

KRONIKA ZGIERZA
Okradanie sklepów chrześcijańskich,
Od kilku miesięcy na terenie Zgierza mial
miejsce caly szereg wlamań do sklepów i
s1dadów \\"ylącznie chrześcijańSkich. Ani
jeden sklep I ub sklad żydowski nie zostal
okaclzion~'.
Każda kraclzież była tak ob·
myślana że dot[\d nic udało się władzom
wykr~'ć Bprawców. Niewątpliwie chodziło
tu o znio;zezenic roz\\'ij ającego się handlu
chrzcścij aI"1 skiego.
Nowy urzędowy cennik. \V dniu 10 bm.
został \\ yda n.v urzędowy nowy cennik na
artykUły po\\" szechnego
użytku
wedŁug
którego ohowiązuji1, lIaslępujące ceny; w
hurcie mąka żytnia 70 pct za 100 kg zł 31,
mqka żytnia 82 pct za 100 ]cer. 1.1 32, mąka
żytnia rl).zowa 9;) pct za 100 kg. zł 30, mąka
pszenna 65 pct za 100 l'g. zl 42. \V detalu
obowiązują ceny; mąka żytnia 70 pct za
1 kg. zl 0,39, mąka ż~'tnia 82 pct za 1 kg.
zl 0,36. mąka żytnia razowa 9;:, pct za 1 kg
zł 0,33, mąka pszenna 6:> pct za 1 kg. z.ł 0.41.
Chleb żytni z mąki 70 pct za 2 kg. zł 0.36,
chleb żytni z mnki 82 pct za 1 kg zł 0,31,
chleh razowy z mnki 95 pct żytni za 1 kg.
7.ł
29. \Vymieinone
ceny obowiązują
wszystkich !wpców w Zgierzu z dniem 15
bm.
Zabawa letnia chóru kOŚCielnego. \V
niedzielę dnia 18 bm. o godz. li staraniem
zar7.[\rlu chóru im. Rw. Cecylii przy kości!:!.
le parafialnym &w. I\atarzrny ur7.ąd;r,one
zostanie dla czlonków i zaproozonych go.
ści zabawa teancczna w ogrodzie p. Lip.
nowskiego przy lesie miejskim "Okręglik",

mies : ęct-rLie (7 wydan trcodniowo). ,. odbic.rND w agenturach 2.~ &l. Z.
Centrala Poznali. św. Marcin 70. P. K. O. Poznań 20014\1. Telefony centrali: 40·72. 14·76.
odnoszerLie do domn odpowiednia do~lata. Na ~~t.ach 1 u ~u.t~nouów
33-07. 4Hl. 3:;·24, 3,j-25: po godz. 19 oraz w niedziele I świe!a: 40·72. 14-76. 33-01.
'mie6iecznie 2.34 loI kwart.łnie 7.-. Poe:!:!. przYJmuJe zamOwlenul tylko
Redaktor odpowiedzialny Andrzej Trella z Poznania. Za wiadomości I artykuły z m.
na 6 wydań tY![od~iowo (bez poniedziałkowego\. - Pod opaskl\ w Połece
a - lA m:e.!lecznie Naklad i czc;onkli: Urukam.:. Pol~k., SpO/ka Akcyjna. Poznań. aw. Marcin
Lo!Ui odpOwiada W/a.dysław Ma.ciac, Lód!, Piotrkowska ill, - Za ogłoszenia 1 rekl::.my: Antoni
70. Rekopil'ów niezamówionych t:&<:ą:eJa ni. "wraca.
Le.łni4!wics z PO'ZDania.
W razie wypadków spowodowanyCh ~Il WJ'MZIl. lmlE!ezk6d,.. za.kIIadsle, strajków itp., wydawnictwn nie odpowiada za doIrtarozenle plBmll.; a abonenci nt. mala prawa domagania sIe ruedoetarWł
cwnych n'lmprÓW lud oti,,~koilowania.

P renumerat a
O rę d ownlOk a

II

~trona

I

~a!!"łówkowe slowo (tłusto) 15 grOBzy. katde
da 1c;.ze słowo 10 I\"I'0c5zy. 5 liczb = jed·no slewo.
i. ~ Z. a = każde ;Lanl' wi 1 BłoVlo. Jedno o~ło·
"zenie nie może przekraczać 100 słów. w tym

5

nagłówkowych.

ORĘDO\VNIK,

8

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

Kumer 1~

niedziela, dnia 18 lipca 1937

DROBNE

drobnych: t-lamowy milimetr 30 groszy.

'4

Kolonialkę
Skład
zaprowadzon/l' mieszkaniem
kolonialny. TJ11t>'<7.kaniem. warto.M ..:...::..
dzierżawa 2.3.- pcryr~rie Pozna, !lci 5000. sprzedam:'!;;OO powodu
odświeża i nrJP;erabia na no. nia zaraz tanio sprzedam. Adres objęcia poolld)·.
Adres Orędow...
Or()downik.
Poznań zd 83J7
nik . _
Poznań
zll 9 29'il _ _ _ __
woc~esne,<'Iaklad Stolarski .:...;...:..;;..:...;.=.:.:..:.....:..==~=-=-.:..::.;.-.____
_

'E'BL E

Znak ofertv naprzvkład: ~ 18924. n 2745. d 17'90
i t. d. = 1 slowo.
[)robnl' ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10.30. w sobotv f dlli przedświa,
tec1Jne prz,yj,m uje się do godz. !l,4.'>

ó~~.~~dprooperujący.
r
ogrodem,
ko-

kolonialny.
trzyubikllcyj ny

ściele
wydzlerża wie
cz~' nsz 2'2.
Bartkowiak.

\\'0, Poznali

1200, f
Dopie-'
zd 9056

B. OLBIN SKI. Łódź, PiotrSkład
Rzeźnictwo
kowska 112, w podwórzu. kolonialny. towarem. maglem
dohrze 7."prowadzone SP1·zeUalll.
Młyn
N
kI d
b
k
I klielltela
gotówkowa. wygodne Oferty Orędownik. Poznań
wodny i 5 mórg roli sprzedam
a ~ - a zle UJe le w 'omp e- mieszkanie tania dzierżawa. ko.
zd l) 4Q8
spiesznie. tanio. Zborowski. Po.

.=

tach i pojedyilcze sztuki po rzystnie s·przedam. Adres Ore· - - - - - - ~
- - - - - ZlIarl Pólwiejska 28 _ 15.
cenach przystępnych.
n '6633 downik. Poznań z<1 8532
Kolonialkę
.
zu 9395
'o
pelnym biegu. mieszkaniem. biTaw
laru. centrum, MoslDa, z powo·
185
koloni alka od zaraz. Wielkie Gar- fiu wyjazdu natychmiast. Stron.
Poznań
.
r
d
9
pszennych.
dobre
zabudowama
b ary. lowarem, urzą d zeme.
ma· ka, ~ osina, Rynek 9.
z 405 l·nn'entarzami. żniwami.
wlaścigiel. pokój. kuchnia. Adres Ore' - - -- - - - , .
•
P
' d 8887
ciela. okązyjnie. ~l>kcie 10.000,-;;
PrzYJmę
Krawcowa
1. DOMY - PARCELElI down'k
1', oznan z _ _ _ _ _ _
Fryzjerski
Kos1enckl. Poznano Pocztowa.1o pOlSade inkasenta (na samoch6d) Pl'zyjmie stalą posadę z szyciem
Sprzedam
7.aklad damski. mę~ki. blisko Po· m. 2.
zd 9.,,98 magazymera lub podobną. Gwa- oraz do lżejszych prac domoParcele
restaura~je przy rynk.u. dobrze znam3. helo konkurencji, powód
115
rancja 500 -1 000 211. Oferty wych na majątku lub w lepszym
t I
kI
t I
wrja7.d. 3-50 ~przeilam. - Oferty
Oredownik. PoznalI zd 9 021
domu mieszczańslum.
zdg 8231
w:datkowo tanio srr7.edam. n/l' pro~peruJącą •. sa a . len. e a.
Orędownik. Poznań zd 9 358
buraczanych. inwentarzami. żni1>ro\\ ~kie):;o. Bukowska. Rocha, Adr~s ,,·~k~7.e Orędowmk. Powami , dobra kamumkacją, wlaściO
od 'k
Szel~i\'. Antonint>k. wybór innych znan zd 09 Odł _ _ _ _ _ _ _ _
Kolonialkę
ciela, 12 lat. objecie 4200. _ Kogr
nl
27 WOLNE MIEJSCA
parcpl. "Osailopol". RZeCl'lYPMPO'
Skł d
. stencki. Poznań. Pocztowa 15-2. dwor~ki. kawaler, lat 30. szuka
·. .•. . . .IIIIIIIIi_ _ _ _ __
litpj 9.
zd 922l!
a
z mieszkaniem. ogrodem tamo
zd 9 59.90_ _ _ _ _ posady od 1. 10. Świadectwa re·
tytOniOWY, centrum
Poznania, sprzed~m. Arl.r es Orędownik. ferencje poważne maj . .Mr~ga.
Szofer-mechanik
Parcele
do objp.cia 15000. Oferty Kurier loznan zd 80,,8
Pi k mi
~olna. p,?czta :tt.ogó'Y, WOJ. Lódz- Qotrzebny. ~głaszać się Ł6dt -1
e a
. . kle. St8mslaw :51enmak. zd 9212 Brzezińska 36. Ruszczak.
<ftiedle Wal'l!zawskie, w ro7,' Pozn. zdg 9 308·9
Zakład
J>()Szu.kuję dużej wsi kościelneJ
nych
w·iel kości ach
korzystnie
Fabryka Grzebieni,
fryzjerski w dobrym po!ożeniu w lub .miasteczku. .AgenCI wykluLeś 'k
sprzedam. ZglOR7.pllia Oredow•
•
Orlowie
z
jlowo(lu
WYJazdu
do
c-zem. Szydlowskl. Chrząstowo.
ni
Fryzjerka
nik , Poznań zd 9...;~=______
GUZ1ków i Wyrobow
ąprzec,lania. Oferty Oredownik. - pow. śrem.
za. 9 610 ' dlugoletnią prakty 'ką obezmany pierwszorzedna. wodna. żelazko
Dom.
.
Galanteryjnych
Gdyma.
n 46269
~ 1doklaod'l1..ie w.sr~YElt:kimoi galemiami wą. manicurą. potrzebna do Gdy.
OSADY
leśni-ctwa. IDoga(!y sie PQ'w()/ać na ni. posada stala. Iwankowski
masywn::-. tr7.yu~lkacYJny. ehlę- żądajcie oferty Durczewski
Skład
26 .... ZUKA p
pie,r\Vl!lZlOI-zedne polecenia poozu. Gdynia. świętojańska 116.
nabialu, centrum. mieszkaniem..
kUJe. posady zaraz. },ask~ w~ zglow:ami.. /'. morl!'l . ogrodu. dotJ;ll- i Ska. Chełmża Pomorze.
n 462G7
~liió~eJB;;'1~0~,~~~I.elBopt;;~:~ar~:
d 23633
magiel. egZ)·Rtencja pewna. oka- Ogloszema do 30 sl6w c,lla poszu- !;Qlerua prOlSzę s,klerować. .Fr.
znań.
zd 9058
•
zy jnie sprzedam. A,1res Oredow, kujących posady V! teJ. rllbry~e Os'tłcb - Pa l"l.lSeW?. p.<t;a Strzał·
Uczeń
Kolonialka
nik. Poznań zd 9614
obliczamy po jedneJ trzecieJ ceme kawo. pow. WI·~e"ll.la.
rzeiinicki może się zglosić do GdyDomek
z
urządzeniem,
mieszkaniem
drobnych.
ng ~ 9'7"
Ili, Staro,,·iejska 37.
n 46266
,;ahudowaniem. morga ogrodu, ko~fortc.wym od zaraz n:,- BPrze-l_ U.
KUPNA
..
Biurowa
Chł •
dute.i wsi, nadające na wszelkie daz. Szymczak. Pozp.an, )1ar· _
_ . - a} Slu~ba doTttowa
o ft1 ec
przec~ic:bio1'5two.
2300. ;\{icha. szalka Focha 3l). m. 11. zd 9326
maszynistka z praktykI!. poszu...,u
.
lak. DaszewiC'e. powiat Poznań.
• -Skła.d
D'
zyna
kuje posad!. w mieście lub na z do~reJ rodzmy. do obslugl 1!a
WalIZY,
ZleWC
prowincji. Zgłoszenia Kurier Po. p_erome potrzebn.y. Restauracł~
zd 9 0~9
_____....::.
::v::::...______
tytoniu. pa pieru sprzęt6w ku.
.
.
znański zdg 9399
Dworcowa, Jarocm.
n 469MIJ
Torebki,
chennych lub dobrze prosperują- uczciwa l zdrowa. 'posz~kUJe
Dom
CY. innej branży kupię tylko od sady. Oferty KUrier
oznans I
Poszukuję
Nesesery, wlascicil'la zaraz cene I szczególy
n(}wy 2 X 2 pokoje kuehnie Pr7.,y
zdg 9446
Były
tramwaju. dO('hód 960 za n.ooo,Parasole. laski, Oferty Orędownik. Poznań
plutonowy zawodowy ułan6w po· ZRstępców za kaucją na poszczeokregi
Krak6w, Wadow~
g6lne
Tomczak. Poznań. Wierzhipci('1'
paski
zd 9593
Dziewczyna
szukuje posady stangreta lub u·
3'..;1.:..'_ _ _ _ _ _ _ _ _..:z::,d::.....:9~3::.::.;9!
CzySZ,
uczcm'a z dobrymi świadectwa· jeżdżacza koni. Oferty Kurier ce. Bochnia. 'l'arn6w. PrzemyRI.
Sobolo Nowy Sacz.
n 46 971
Szkolna 11.
Motory
mi szuka po~ady. Oferty Kurier PoznaJ1ski zdg 9 384
Dom
Pg28 074·5·25,62lJ elektrycl!.ne. pr:\d zmienny 3-6 pozna6ski zdg 8255
~t()ilola. ch!f'IVY pierwsz~rzędne. -------..::.=:....:..:..:...:..:=:..:....: konny trun"l1li~je. k011z,ole. loży·
Młody
Potrzebny
sad~,. 6 nlOl'l; ?gr~d.oV\'eJ, przy
Skł d
~ka. pa~y kupię. Pluciliski. Po) l
.
pisarz podwórzowy. Tylko b. dom.le"cle. PC;>ZJI:tnHl. "r.oq. Barlkg.
.
a
znali. Kolejowa 1.
zd 9649 b
nIn
zbożowiec po służbie wojskowej bre refereneje uwzględniane bę
wlak. DOPlewo, Poznano zd 9 0,,7 kolomaIny zajazdem. rynku pow.
prowadzacy księgowo~Ć amery- dą.
Zgla~zać sie Kalisz, skrzynka
•
mia8ta. dobra egzYRtencia zapew·
killiską. kasę korespondencie - pocztowa 32.
zd 9 426
Kamienicę
11)Ona powodu wyjazilu. kOJZy~l·
J8. DZIER1:AWY",
Aplikant
pisze maszyną, szuka ~osady od
no('hodc.w/I przy tramwaju, cena me sprze~lam. Zi\'lo"zema Kuner
no miesiecv praktyki poszukuje 1~. ~. wzgl 1. 10: br. gloszenia
ślusarz
15500. spl'zNlaje wla~ciclel.
PoznaliskI zdg 9392·3
•
_
P.atrona.
TI.'Jchętn\l'i ~. Pozna- Kurier Pozna1iskl zdg 8915
wykwalifikowany
poszukiwany
Oferty. Or~do\Yllik. Poznań
PiekarnIa..
mu. względme w sled?,llne Sądl)
•
na ordynarję jednocześnie jako
zd 9 440
Skład
<lo wTdzil'rźRwit>nia. ObJeC'le 1.500 Okręgowei\'o. Inne mieJSCOWOŚCI
Nauczyclelka
dzięrża,wcR, gqścińca. Ma~tnc?ść.
-----....::.:::.::....:.:.:
tanio. Adres zl. G(I~·1l1a 4. Cisowo, ul. Prz!'. nie wł'kl!lczone. T~form. Kurier wychowawczY'fl.i. 5-ty rok na nie. ceglelrua Sowm~, ~oczta ł'oruec.
Domek
zd 9 422
'niczna 4!Ja.
n 46210 Poznanskl zdg 4160
wypowioed:r.ianej POlSa-d-zie. zmieni
zd 694a
kupi". wnlare 8000 zl. Agenel
od 1. IX. Oferty KW'ier P02lTtań·
F' k
"'·rklu('zeni. Oferty Orędownik.
soki 1Jdol!' 9301
ryz)er a
..
I'oznali zd 941i9
•
Ł
potrzebna od zaraz na prowmcJ~
tel. 157-60
Posady
Zgloszenia Szamotuły. ul. Prez.
Dom
"
,
lub zaJ'ocia w aptece lub lab()ra- Mościckieg-o l.
zd 9516
AN
FAKTU
0'0"""
ni!'wyko!i<'zon)', chlew, pól morgi
O'trodu. blis1.;o J'ozfI"niR. spr?p·
W dużym wyborze na sezon letni poleca MATERIAI:.Y M
U
R WY..,..
torilJom poszukuje. Oferty KuStarszego
oam.
- Czarnecki, Star()/eka
k
"
ł'
I'
b" ł
• " I
rier Pozn. zdg 9 401
pana (ią) jako wsp6lnika z go'''ielka. o..1C'dJ p nod Marlewem'l
wełny, jedwabie, a samIły, potna nlane, la e: poscle owe,
tówką 1000 zl. poszukuje sam()t.
zd 9 406
•
bieliźniane, purpury oraz firanki i kapy.
Gorzelnik
na wlaścicielka ksi1lgarni. Oferty
, ,
f
żonaty.
dlugoletnia praktyka. - Orl:downik. Po~ań zd 962ji
Kamienica
Wszystkie towary w iaknajlepszych gatunkach po cenactl scisle abrycznych.
egzaminowany. nie karany.
Ostrowie. II pietrowa. 31 ubika·
Dla sklepów rabaty.
o l
Dla sklepów rabaty.
wszechstrona znajomo~ć przepiPOlowy
ty 28 000. - Otreba. Jarodn. Ki·
Kurier Poznański zdg 9506
były wojskowy. zaraz 25 mie! ......
l i ńs.kieli'o 2.
1Jd 6282
utrzymanie. Majątek Puszczyko~
wo·Zaborze. poczta Kostrzyn.
Kamienica
~
Ogrodnik
zd 9 643
kawaler. lat 26. egzami·
kI acl em. 1I0wa 18 .000 .
l!"
nowany. 8 lat praktyki handlo.
Potrzebna
10.000.r1oc·ltód 2.iiOO.wIiJ' na maJ"ltku w ostatnieJ' po- J'est sl'la z·-.en'ska do wytw. w PoMale"ki, Poznali.
Aleje
k'
1"
•
sportowe. 'V przerwie
wykonaniu chóru ludowego z sa zie ..2 lata poszu!;:uje posa.d~ ~n.al)iu. która .może zastąp,ić wlak
'OWS 'lego" - il. _ _.....;~__
godz. 22.20 ostatnie wiado . .swiątnik GÓrnł'.ch: l~.30 . .o~·kie. na m;lJatek'; - pełmłby rówmez SClClela. KaUCJa .~OO zł poządana.
stra FiJharmonn Berl1l1skleJ l so- funkCJę strzelcą polowr,ego. w/!l' Oferty Orędowmk, _Pozna1i
Domek
liści (nowe nagrania plytowe z sny rower. fUZJa: Zglo.szema
zd 963<>
no\\')'. dwnmicszk3l1iowy. ilUEym
Niedziela 18 lipca.
Warszawy): 20.00 z doby roman- Brandt;. 'Vagrowlec. Bromslav.:~
._
ogrodem 9.000.- wplaty 6.000.8.00 sYlI'nal czasu: 8.03 dzicnnik
tycznej. Koncert Y ' wyk. Luclmi- PlerackJego 2.
zdg 800)_
Plekarnlę.
wiele - il1nyc'h domów poleca poranny: 8.15 3urlycja dla ,ni:
"'arszawa n. _ 15.00 współ- ly B~rkwicówl1v (fort.), -'}ntonie'
Ab l
zl!prowadzona skladem. mleszk:tMajka. Pozn~". Ratajczaka 10.
a) gazetka rolnicza, b) mUZYKa czesna Jl1ll7.yka fortepianowa
go \\ DIaka (baryton). "aclawa
SO went
mem odc)am na wlasny rachune~
_____...::.z,~ 9535
_ plyty. c) uprawki - pogadano płyh" 16.0Ó muz):ka taneczna w G~iA'era Jakomp.); 20.30 lokalne WS:q. korespondencja polska
g-wąrąncJa P<!7:ąiI an.ą. Tnform,3CYJ
ka: 9.90 tran~mi~ja nabożeństwa "'rk.' Zr~polu ,\'iktora Tychow· wladoJlloSCI sportowe.
~le.mlCcka - . maszyna poszu- lIązl_eh 'VedZlko\\ ~kl. Poznda~ ri,2
D om
z kościola św. Krzyża w " ' ar8z3' skiei\'o: 22.00 wiadomości sporto- Ł6dź _ 835 audvcja poranna .\k\lJe praktykI. po~ady. Refe!,en; Piekary 11.
Z)
m,'l7.aj w·i1Ii. ]0 llhika<,yj. bezpo· wie. Ka7.3nie wygłosi ks. pro!. we 2205 muzyka taneczna (plyk
'1 t 13'00
T
"CJe. Ofcrty KUTler PoznaJIski
C
l d 'k
datkow,. pi()knym ogrodem -:- Henryk Weryński. Po nabożeń.
.
muzy -a z. P y:
.
mo? lWOSCl
z<lg 9069
ze a ni
1:1 000 !<pr7.!,.cłam. -:;- Raczk~w"kl.l.twi0: muzyka poważna _ ply' ty).
"'.cspol6w "Jnstrumen~alnych --: fI)szewski na dobrą reparacje p~
Poznań.
"lelk1" (Tubar, ,,3- 24 ly: 11.00 kapela ludowa po-:l dyr.
Toruń - 8.35 au(lycja od wsi 111'toni 14.4.0 311dYC' J ą, dla d7,)e~l:
Maszynistka
trz"hn'l" zaraz. Snadny. Poznań.
_
_ _ _ _ _ ul 8934
Franciszka Związka: 11.51 sygnał do miasta: a) Gospoda rskie klo· al,." akaCJe w l,ode;l - opOWla- .
....
l'ru a' 1'1 R"nrk .1 eżycki.
ezasu; 12.03 na s.zerokiej równi· poty - ga,,~"a. b) płyty; 13.00 rlanie. hl mU7.yka (plyty); 16.30 .1czyk pol!<kl) l11cJl!leckl -. szuka
..
zd 9 669
nie
-poranek
symfoniczny.
'\'y.
teatr
II
nas
i
u
naszych
sąsiadów
orkie~tra
Filharmonii
Berlińskiej
rosa,"k:
yA'
!?33~ma
KUrIer
Po·
Parcele
kunawcy:
poznafiska
orko
Hmf.
_
fclieton:
14.40
transmisja
z
i
~oliilci
(plyty
z
'\'ar87.aWY);
:.zn::,R::,l::,;/'
:
.::;·I:...,:Z:;::'
.
::g..:..::::::::.....
_
_
_
_
_
_
_
hudowlanenebiN·. uli<,y GóreckiE'j
tramwa.i. ko~(·iół. rlworzpc. kana· pod dyr. "'iktora Buchwalrla 0- plywalni Okręgjwego Ośro,lka 20.00 porAdnik sportowy dla roTechnik - dentysta
liza('ja. Karalus. Poznań. Mar,7.. raz Juliusz Bielikowsk. - śpiew. W. F. i P. W. w 'l'oruniu: 16.30 hotników: 20.15 pieśni orl~piewa
katolik. zdolny. pracuiacy w ope· Kto z firmy Colombus. Poznań
Focha 25.
zd 9580 PI'zy fort. Marian Sauer (z Po- dolcp f,n ni"nte VI' niedziel!) po· ]'}tJi\'~niu"7. i"zumrich (tenor);
znania); 13.10 przegląd kultural· poludni" - plyta za plytn; ~O.OO 20.30 wiadomości sportowe lo· I'atywie i technice poszukuje po· Wroclawska 15
sady. Z podaniem warunków . ny; 13.10 kon('ert rozrywkowy. orkiestra ~310nowa: 20.30 wlado- kalne.
Rowery
~glos7.enia
Kraków,
Zdzi61aw
".'(iiiE.NiiilLii!.~Ą
..D_Z___
Wykonawcy: salonowy zespól Pa- mości sportowe z Pomorza.
II
Proszek, Maly Rynck 4.
kupuje. ten sie nie oszukuje.
. PROPON UJ EMY
•
wla Rynasa, Ludmiła Szrette·
zdg 8601
d 23698
równa - śpiew . .Jan 2,Yllski _
Lwów - 8,:15 biężniczka czar·
500,forlepian. oraz dUl't wokalny: dnsza - potno (płyty): 8,45 s7.la·
M·P OWICZOM .·
po~yc~ki na rok. pewny płatnik l~dward .Ja.ili,ki i )[ikolaj Iwa' kiem kh"yfikRcji grl1ntó,~' po,
w zamian oddam kio~k i procent. nyna:
14.40 lluoly<,ja dla dzieci "adanka: 1:1.00 przeglad filmowy;
H.:lO 'Vroclaw Koncert 1'0'
mantyczny. Koeni/(sw. Chór
Oferty Orędownik. Poznań
staJ'szych; 15.00 aurlycja dla ""i: 14,40 .. St.:lachcic i golibroda"
zd 9520
1) przeg],td rynków produkti>w humore.~ka Stani~lawa Bramlow- studentów dUliskich. 15.00 "'ie~
rolnych. 2) .. l"krzynka bronowie· ~kieA'o: 16.30 muzyka z płyt: 20.00 deii. - Naddunajski festiyal mu&
01:ENKI
_
kn" - slllchowisko wopr. .Jul. konC'Nt soli.t6w; 20.30 wiadomo- zyczny. Monachium. - Pieśni o
.
_
Kctlziory (z Krakowa) 3) zdrowe !ici sPOI'towe lokalne: 23.3:> muzy· miłości. 16.00 Koenil!sw. - 'Ve·
i tanie napoje na lato - po~a· ka t3n"C7.n" z plyt: 24.00 koncert sola aurlyrja. Frankfurt. - Kon·
danka dla J;ospodyń (ze Lwowa): w wykon3niu Orkiestry Tadl.'usza cert popularny. 17.00 BuclaJlcs7.t.
Kawaler
16.00
fantazja rumU1lska w wyk. SeredYlis-kiego i 'Wiktor BudzYl'i- Solo 11a tarogato. R. Paris. lat 29. PTT.ystojny. wysoki S'Latyn.
Koncert. 11.15 lUediolan. Kon·
Mandolinistów soki.
inteligentny, średnie wykszta~ce orkiestry Koia
Katowice _ 8.15 Kurt Atter- cert z udz. soli~t6\V . 18.00 Koc·
nie. solidIlY, bez nafogó'w, ożeni .. Hejnal" i zespól gitarzystów (ze
16.30 orkiestra fi1har- berg: symfonia Nr. VI op. 31 Or· nigswlIstl'rhansen. - Piękne me·
si,~ 7. powatnie myśl:\cą, tych sa- Lwowa):
Luksemhurg. - M. tanecz·
mych znlet. która pomoglaby m u monii berliJIskid i soliści (nowe ki('~tra Filharmonirzna pod (1yr. lodie.
do zalożenia int0J'(>~u. Mlode nA)!'rania p!ytowl'): 17.15 .. ~nia· kompozytora: 13.00 co należy na. 19.05 Pragn - Muzyka lekka.
wdówki nie wykluczone. Oferly olanie" - skecz Anrlre l3irau<,au wiedzieć o u<tawie hollowlanpj'! 19.20 Droihvich. - Muzyka roz·
19.35
WiedeJ'i.
o rędo\\' IIIk. l'.oZll;111 Y-U 9 łU
(l.~ Lwowa); 17.30 repOJ'taż z ży· _ pO~!lrlallku: 1.4.40 wYllOczynek rywkowa.
da: 18.011 po,!",i.,rzorpk IHZY mi- ilony robotnika _ po~adankn; _ .. Platnit'l·z" opt. Ziehrara. 20.00
krofonie.
Królewiec.
Wykonawcy:
Mala
14.0
l
1
'
I
I
"
Koncert
sY1l1f.
Wdowiec
Orko P. R. i Lu. ia RomanównR
... C'O ~ y<, lae nn S qs ni. - o· 20.30 L)'on - KOl)rl'l't ~Y1l1f.
20.40
powie'ć:
16.30 Zofia TeJ'fl(~, 01'pr7.r~to5ny . :\8. mipszkaniem. Po·
Sfra~burll
.. Beethoven
i
znali. cÓl'c c zk~. "tal~j pOlladzil'. - śpie,,,. sio,try Bnrskie - rio· ki~stra ])obrindt/l i gitary hawaj- Br:1h1l1s"
koncert
symf.
21.00
sen
ki
.•
Jerzy
CZRPlicki
baryton.
~kip:
20.00
..
,Tak
to
stary
Klappta
f'zukll naJlny cpln mat rymonial.
ll)·m. Oferty Orf'r1ownik, Poznań Ludwik SempoliTiski - humor i z KlancrinR picrw~~y raz autobu- Rzym. - .. 1\~pój milosny" op.
piosE'nki. 'l'ransmi$<ja z Doliny RPm jechali" - słuchowisko; _ Doni7.ettiego. Bruksela flam. zd 9 3-:;7
Szwajcarskiej w \Varszawie. W 26.:10 wiadomości sportowe lo- Koncert ~~ mi. z Ostendy_ %1.10 przerwie około godz. 18.55 nad k I
Hilversum I - Koncert symf. z
Morzem Czerwonym _ felieton; -a ne.
Scheveningen. 21.15 Luksemburg
20.00 Edea Morini - skrzypce,
Krak6w - 8.31i pogadanka dla - Muzyka taneczna. 22.15 Buda·
Wlodzimierz HOTowitz - forte' roltJików;
.. Zasady
hodowli peszt. - KOllcert. 22.::10 Monapian - plyty; 20.35 przeglnd po· p,zczól": 8.45 mU7.yka ch6ralna chium. - Muzyka do taJ1ca (do
Sypialnie
jadRlnie, gahinety. kl1rhnie. naj- lityczny: 20.45 dziennik wieczor· (plyty). Po nahoŻcllstwie: muzy· 2.001. 23.00 Koenigsw. i R. Paris.
- Proszę o .rękę pana córki. Kochamy się oddawna.
w i.!!l,szr '''','bÓl·, Illljniżs7.e ceny ny; 111.00 .. Napój miłosny" - ope· 1<:1 !)OWażlla z "'al'szawy (plyty): - Muzyka taneczna. 24.00 Sztut- A p<)trafl pa-n, mIody czlDwieku. utrzymać rodzinę!
,.haln Melt i". Powali. 'Vroclaw· ra w 3 aktach Gaetano DOlIi., H.OO kursy rlln cudzoziemc6w w gart i Frankfurt.
Koncert
ska 38. Do)':odllP "'i1 I'Illlki splaty. zetti'ego z 11dz. BClliamino Gi~li. Krakowic: 14.40 ('hwila re~i()nal utwor6w Mozarta Griega i De· Zważ pan, nas jest siedem osób.
(:'1) ,
P 18 8SI/,5(; 20 i
'V przerwie lok. godz. 21.30 wia· na: "Ziemia S'ltlcC'ka w pie8ni", bus~yego.
(Everybody's Weekly. Londyn)
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R. Barcikowski S. A.
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szenia

Oo-ło
1·la.mowy milimetr }ub Jego mle.~ce kDeZLuJ.e:. w Z\\y~za.jnych na iltr~nie 6.ł~~owej 15 scroszy, na .monie redakCYjnej (ł-Iamowej) a) przy kuńcu częśc i
~
_. , redaJkcYJ'ne) 30 groszy, bl na. strome czwarte) ;)() noszy, c) na strome drugie] 60 groszy, d) na Btronie wiadomości lo-kalnvcb 1.- zł. Drubne o'lluszenia
(najwyte.i. ~()() słów. w tym 5 ~s:glÓW1kowych) /Słowo na2'~ÓWkDWe ~l"U!kiEm1 tłustym. 16 g~oszy. ~~de daJeze słowo 10 groszy. Ogłoszenia większe wśród drobnych poczynając
od os~tnl(l] ",,~rony. l·lamowv ~lI'llmetr 00 groszy. Og,łos~enI~ skomp.h~()~\"ane. ~ zaBtTZettem~m mle]sea - od 'posz~~ejró)nego Wypadku 2Q~ nadwjżki. O!!,ł.-"ze-nia do bi~żacego
wyda.ma przyymu)emy ~o ~odZIDY .10.~. a do wyda~ medzlel:ny.ch I l'wlątecznyeh uo p:odzmv 9. ł.!j .II\;DO. O'\'I~zen~a z p<)za. WIelkopoIsk ' przy '!Dujemy do wydań bieią.cych
,11\ \!,o"H1l.. 10. do V1'~'dań medzlel'nych l śWll\tecz·nycb dnIa poprzednIe.~o do 2'ooz. 8. Za błędy d'·lIkarskle. które Ille znlekszta.lC&j~ tre,ści ogIQSzenia.. a.dministracia nie odnowiarlll
()\!'l,.,ąl'n·~ nr7.\-jmll i l'my tylko Ul e>nlatll sc,)tówkl\ ?: góry. J{onto w P. K. O. nr. 200 149.
'
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frontów wojny. Takież tematy były Władzy nie wyzyskiwała dla otrzymyDo wrozkl przY.lezdzah, rzeCZYWi_/ zresztl',!. poruszane zarówno w wiel- wania sutych napiwków, które jej nieście, . r?,,~ni~ż mę~czyźni. I nie tylko kicb, arystokratycznych salonach, jak raz bogaci klienci ofiarowywali. Za jej
przYJezdzalI, ale l przychodzili. I nie i na wszystkich zebraniach towarzv- protekcjI). wchodzili bez oczekiwania
tylko s!lr.ni anrstokraci, ale i z biedoty. skich, k'OllCZąC na spotkaniu dwóch właśnie ci gorzej ubrani - biedota.
RozmaIcI!. W el.eganckich futrach, z kumoszek przed jatkę. mięsną.
Ale ci nie z,ajmowali wróżce wiele
bObrowymI kołmerzami i w wyszarzaGdy ludzie wykwintni i dobrze u- czasu, nie zarzucali jej pytaniami, nie
nych paltotaCh, w prostych kożuchach, brani czekali w poczekalni na zapro- żądali
żadnych przepowiedni
ani
wytartych watówkach.
szenie wróżki, klientów innego rodza- wróżb.
Rozmo,';a z wróżka, tych ubogich
Drzwi otwierała wszystkim jedna- ju, tych gorzej ubranych, poczciwa
kowo slużąca wróżki, tęga, o poczci- służąca przyjmowała zupełnie inaczej. klientów zawierała się zwykle w kilwym wygll',!.dzie kobieta. Bacznym
- Musisz poczekać! - mówiła do kunastu półgłosem rzuconych sło
w,ach, w zwięzle, tonem raportu wywzrokiem obrzucała gościa; wzrok ten, osobnika w ubraniu dorożkarza. ~o.~im~ poczciwego wygl~du jego wła- Teraz nie ma czasu. W
poczekalni głaszanych informacjach.
sCIClelkJ, mial w sobie coś nieprz?jem- pełno jest klientów.
W czasie tej rozmowy klienci wrę
nego. Gość czuł. że nrr.cJlika go na
- Mam pilnę. oiprawę. Jak tylko czali wróżce jakieś koperty czy niewskroś, cz~· ta w .imo Ill .d lach, odkrywyjdzie ten, który tam teraz siedzi, wielkie pakieciki. Wróżk,a odbierała
wa zamiary, w jakich tutaj przybył. wpuść mnie zaraz. Załatwię w trzech je, ukrywała w fałdach obfitych swych
Kobiecina o przenikającym wejrze- słowach.
spódnic. Il1lwm razem ona wydawała
niu nie była rozmowna..
- Chodź! - Prowadziła go w głą.b półgłosem jakieś polecenia swym goGości dobrze ubranych wpuszczała mieszkania ..
ściom i ona im jakieś sekretne wrę
bez słowa na korytarz, <;kinieniem ręGoście, wychodzę.cy od wróżki, nie
czała. paczuszki.
ki pokazy'.... ała wieszak, na którym przechodzili już przez poczekalnię. Od
Załatwiwszy sprawę ubogo ubrany
można powieSić zwierzchnie okrycie. pokoju wróżki oddzielał ję. bowiem osobnik opuszczał szybko sanktuarium
Odczekawszy, aż gość sic rozbierze, 0- niewielki, płóeiemny pokoik, z którego wróżki, wychodził przez pół ciemny
twier:ała drzwi
do dużego, widnego drzwi w~Tchodziły wprost na korytarz. pokoik na korytarz i znikał szybko.
pokOJu-poczekalni.
Było to bardzo wygodne, bowiem słuA służę.ca otwie~ła drzwi poczePoczekalnia
umeblowana
była żą,ca mogła bez kontroli czekajl).cych
kabli i obrzucajl).c czekaję.cych przeskromnie, ale przyzwoicie. Coś pośred- wpuszczać do wróżki tych klientów, nikliwym wzrokiem pytała uprzejmie:
niego między salonikiem w skrom- którym bardzo zależało na pośpiechu.
- Kto z panstwa naj dłużej czeka?
nym mieszczallskim domu, a poczeNa obronę honoru poczciwej służl).
Wróżka
prosi!
kalnil). dentysty. Kanapka i kilka krze- cej powiedzieć trzeba, że tej swojej
sel wyściełanych, pokrytych czerwonym plm;zem, duże lush'o w czarm-ch
Księżniczka
wróżki
ramach i oszklona szafka-serwantka,
- I powiadam wam, jakby czytała jestem wróżkę., mogę ci wszystko
wypełniona porcelanowymi drobj,azgami, sfanowH\T cale umeblowoanie. Na w mojej duszy. Powiedziała mi wszyst- przepowiedzieć.
ko: o czym myśle i z.a czym tęsknię.
Zrobiła sztucznie poważna, minę
podłodze - pstrokaty, dość zniszczony
dywan, na ścianach - kilka oleocl!'u- ,,~1l1-ż twój - powiada - jest na woj- i zaczęła. mówić śpiewnym tonem, janie, ale w bezpiecznym miejscu. Nic kim mówił), zwykle kobiety, przepQków w złoconych ramach.
W poczekalni, w /2:odzinach, kiedY mu na razie ni.e ~rozi: nieprzvjaciel- ' wi.adajace przvszloś~:
- Powróżę ja tobie, panienko pięk
wróżka produkowała się ze swymi skie kule mijaj!). 11:0 z daleka. Niewygód
trochę
cierpi,
ale
nie
wiele.
Ale
...
"
na,
z czoła białego wysokiego, powróżę
przepowiedniami,
siedziało
zawsze
W tym miejscu młoda hrabina Ro- ~ z oczu jasnych, i z us~ jak wiśnie,
kilka osób. Niektóre z nich zachowyc
wały się jak w salonie
na towarzy- stowskaja przerwała na chwilę opo- l ~e złotr ?- włosów, co ~le sł?necz~.y
wiadanie.
Zasępiła się nagle, jakby, mI ~osam.\ po ml.eczneJ sZ~Jce WI.lę..
skim przyjęciu. Spotykały tu przecież odbiegła myślą. od rozmowy.
; B~dz!e~z ty szczęśl,twa, pamenko,. w
znajomych, prowadziły z nimi ożywio
N . . . .'
. w· d . ł C) mlłoscI Pokocha Clę krasny młodZIan,
.o l COZ CI .Ieszc~e po 1.e Zl~ a. którego ty pokochasz: odda ci swoje
nI). rozmowę, dZieliły się wrażeniami.
Rozmowa w poczel,alni wróżki przy- ~low, ke;chana, bo mme te; ~llezwykle serce i o twoją. rękę poprosi rodziców.
lI~tereSuJe - nalegała kSlęzna Bały- A będzie to, będzie oficer wspaniały, w
pominała nieraz żywo wykwintne zebrania towarzyskie w najarystokl'a- kma.
...
mundurze gwardyjskim z orderami na
-: Powle<;lzlala nll - ~aczeła ~Yol!10 piersi. Ujrzysz go i pokochasz, a on
tyczniejszych salonach. Brak było tylko służby, roznoszę.cej tace ze słody hr~bl11a - ze koło. DY~ltra kl'ązy .Ia- spojrzy na ciebie i seroe jego oomrze
kas brunetka. I WIem, ze to prawda! w piersi z miłości do ciebie panienko
czami i chlodzą.cymi napojami.
'
Rzadko zdarzało się, że któryś z go- Na pewno prawda! Dymitr intereso- piekna.
wał się nj~ jeszcze w Piotrogradzie.
Roześmiała się dzwięcznie, wesoło,
ści nie przylą.czał się do ogólnej rozmowy. Nie chciał zwracać na' siebie u- Wypierał się, ale wiem, że się ni:;l. in- aż jej Tania zawtórować musiała, bo
wagi. Siadał w naj ciemniejszym kę.cie, teresował. \Viesz, ciociu? TI). śpiewacz- śmiech młodych iest zar-aźliwy'i łatwo
ką z "Domu Ludowego". Ostatnio się udziela.
zasłaniał się gazeta lub tygodnikiem,
chętnie
chodził
na przedstawienia,
- Cóż wy tu. śmieszki? Coście sowziętym spośród leżę.cych na stoliku
bie zabawnego opowiedziały? - zapypism. Jeśli to była kobieta, nie pod- chociaż dawniej nie lubił muzyki.. .
- No, to co z tego, miła! - uspo- tał stary ksi:;tżę, wchodzę.c do pokoju.
nosiła welonu, zakrywajl).cego twarz.
- Ach, wujaszku! - odpowiedziaTakie ukrywanie się nie wiele po- kajała ję. księżna. - Interesował się wielka
historia.
Ilu
to
kobietami
inteła
witaję.c się z nim Wiera. Ze
magało. Zwykle bowiem ktoś z obecnych poznawał starajl).cę. się zachować resujl). się mężczyźni! Teraz wyjechał zm:artwienia się śmiejemy. Z niepoko.lu o ukochanych, co odiecl1Rli daincognito osobę. Gdy tylko wezwana na front i zapomniał o niej.
ł
' wyjec
. h a- leko! N'
. h a,
- On WYleC
a l e l. ona
d'
przez służącą. w przestrzeganej kolej- . I.e ga .a~ głupstw, . sroko ności do pokoju wróżki
niknęła
za Ja. Wyjechała z wędrownym teatrem.
frontu i u- s~arclł.lę. ~sI.azę. - .Dymltr. w be~drzwiami, stawała się tematem roz- Jeździ ten teatr w ·nobUżu
· dl '01'
pIecznym mIeJSCU - nIC mu nIe grOZI
mów pozostałych gości.
rzę. d za prze d ~~WI:ma
a z merzy. Borysa, dzięki Bogu, też udało mi si~
- To dyrektorowa K. Oczywiście Na ~e'Yno ta sPle"aczka spotkała SIę dobrze ulokować. Sa ludzie w Rosji,
'i ona interesuje się losami armii z D\ mltrem .
.
którzy maja powód do zmartwienia
- . ~Ie ga~a.l .głupstw, Wierka! o swych bliskich. Ale nie Wy ale nie
wtrącała nawiasem któraś z pan.
.,
- Co pani mówi, księżno, - dziwi- PrzecI~z :!?yml!r. Cle k?ch~! Nje ma wy!
r?ku, . Jak J~stescle .;0 sl';1ble - wtrą- Życie jego nie jest w niebezpieł,a się druga. - Przecież nie ma nikogo
. . . czellstwie - odparła hrabina - ale
na wojnie. Jej mą.ż nie wstąpił do ar- clła sJę do 1<~zmow, .Tama.
~ Co ty WIesz, mOJa mała, o.mlłoscl
czy to wszystko?
mii, a brat pracuje w intendenturze. "
- Ech, gadać z ,,,,Tam i nie można!
- Ale kapitan Z. w zeszlym miesią męzczyz:n! - ~est~1ll1ęła hrabllla.
. ~ NIe powmnas wcale ~łysz~ć. ta- Pstro macie w głowie! - obruszył się
cu wy.iechał na front - niewinnie zaklej rozmowy. --:- .oburzyła ~lę kSlęzna. książę. - Nie wiadomo, kiedy prawdę
uważała tamta.
- Ach, tak ... Nic o tym nie wie- - Ach, te ~Z~Sle.l~Ze pan!l>!. Tylko u- mówicie, a kiedy stroicie żarty. Doszu nastawl,a.lę., zelly cos me'p otrzeb- staniemy dziSiaj herbaty, Dario Ale·działam ... Więc ona o niego jest nienago
usłyszeć. .
ksandrowno? - zwrócił sie z zap'yspokojna? ..
.
. --:- I. za tWOI. ch , czasów ta,k był?, taniem do wchodza,cej księżnej,
- Dobrzeiest zawczasu wiedzieć,
- Zaraz podaja.! - odpowiedziała
czy warto czekać na powrót kochan- C10Cl~, l za mOlch .. - roześmIała SIę
.
witaiac się z mężem. ~ Czegó~ to złoka, czy też z góry postarać się o no- hrabIna Re;stowskaJa.
Zapomnwła na. Ch\"lle o ~wych ścisz się na nasze dziewczeta? Opowego!
~D?utn~~ch pI'~e~zuclach co do Wlernowiedziała ci Wiera. o wróżce?
- Podobno ten ,vysol{i tenor z Ma- ~Cl moza: ~~IPzna f.korzvstała z te~o,
- Co? I wy o tei wróżce gadacie?
ryjskiego teatru ma duże szanc;e!
zebv ~mlelH~ t?m~t rozmowy, ktora ~ tei Leili .Nama.ni ... Manai ... czy
- Słyszała. pani, hrabino, że b~'ł tu tak mespodz.lC\\ ame utknęła na przy- .lak tam ... .lęzyk sobie poł.amać moż'" czoraj generał M. i to z wyższego po- krym Plmkcle.
na. . .
'
lecenia. Wróżka przepowiedzia.ła mu,
---: Namaides! podpOWiedziała
- ~łucha.i, Wie~'oczk~! - przy.s~że nasza armia odniesie większy suknęła SIę do kuz:vn~l Tama, gdy kSlęZhrabma.. - Przecież o niej cały Piotroces na austriackim froncie.
na wyszła z pokOJU, wywołana przez grad mówi.
- No i dzisiaj ra.no przyszła wiado- służa.~ego.,~. P~sz.ł~bym i ja ch~tn~e
- Powariowali ludzie, jak mi Bóg
mość t) zwycięstwie pod Przemyślem.
do teJ wrozkJ, .leslI ona rZC~ZywIŚCle miłr! - oburzał sie księ.żę. - Nic,
I tak kręciła się lozmOWa pomiQdzy tak WRZYSj~O clobrz~. odgadul.e.
tv)ko wróżka i wróżka! Temu przepoplotkami z osobistego życia a najnow---: ~o CI .'00 ~rozce, Tałllus~! -:- wledr.iała ślub, a temu śmierć. Poclobszymi wiadomościami ze wszystkich rozesnllala SIC \\ Jera. - Ja, choc me no prz~powiada konice wOjny w naj23)

Tania u

I

bliższych

miesiacach.

Ot, ta przepoZa to

żeby się sprawdziła!
dałbym dużo!
- W~yscy o niej mówię.,
niej jeszcze nie byłam! Czasu

wiednia,

a ja u
popro-

stu na nic nie starczy! - utyskiwała
.
- \ycale ci to niepotrzebne! _ .
mruknął książę.
Dziwię się tylko
poważnym ludziom, j.a k mogl). wierzyć
w brednie. I to nietylko kobiety, ale
i mężczyźni chodzI',!. do tej baby. I to
podobno żydówka. Potrzebne nam to
plug,astwo w stolicy. WSZystko. przez
wojnę.
Niepotrzebnie pozwalają. Ży
dom-uciekinierom osiedlać się w Piotrogradzie.
- Ale ona podobno świetnie przepowiada! - broniła wróżki księżna..
- Mało jeszcze mamy przepowiadaczy i Jasnowidzów i cudotwórców!
RosjI',!. oni rządzI). - ot" co wam po.wiem. I jeśli kto nas doprowadzi do
zguby - to właśnie oni, ci szarlatani,
oszuści, jasnowidze, szalbierze!
- Do czego dochodzi -- zaczął po
chwili, wy.5apawsz.v trochę złości. Ministrowie, generałowie - do wróżów
jeżdżą radzić się, czy wydać takie a. takie zarządzenie? Czy przeprowadzić
takie a takle zmiany. I nic na to p.()radzić nie można, to przykład idzie z
góry! - z desperacją. machnął rękI)..
Księżna, widząc, że męża denerwuje ta rozmowa, postarała się zręcz
nie zmienić temat. Zaczęła mówić o
liście, Jaki dostała od Borysa, potem o
jakichś sprawach swojego lazaretu.
Ale Tania nie przestała myśleć o
nadzwyczajnej wróżce, która 'wszystko
potrafi przepowiedzieć ..
- Musze koniecznie dostać się do
niej! - postanawiała w duchu.
Miała ona swoje,
czysto osobiste
zmartwienia i niepewności, które pragnęłaby bardzo rozstrzygnąć. Chodziło o Wooda. Wakacyjne zainteresowanie Anglikiem nie przeminę10 - przeciwnie, prz~' brało na mocy, zamieniło
się w pierwszą, dziecinnI). jeszcze miłość siedemnastoletniego podlotka.. Ale
uczucie to nie znajdowało jakoś odksiężna.

dźwięku.

Ostatnio \Vood zniknał z horyzontu. Nie pokazywał się dawno w pa~a
cu Bałykinych. Czy nie domyśla ~ję
wcale, że jest przyczyną smutku i tę~
sknoty Tani? Zimn)' Anglik! Może nie
przyszło mu wcale do głowy, że interesuje się nim "ta niedorosła jeszcze
panienka". Na 'pewno! Myśli o niej,'
jak o dziecku! Nie dha wcale o Tanię
i nie zauważa jej entuzjastycznych
spojrzel'l., jakie mu rzuca księżniczka
prz~' każdym spotkaniu.
A może jednak.:. Może ta jego
flegma, to tylko pozór. \Viadomo przecież , że Anglicy sę. szalenie skryci i nie
zdradzają się nigdy ze swymi uczuciami. Może jednak nie jest mu ona zupełnie

obojętna!

Albo ... kto wie, czy nie inne jaldeś powody wpłynęły na to, że nie pokazuje się u Balykinych, ani na żad
nych innych przyjęciach od dłuższego
czasu? Przecież i on jest oficerem.
Może ... Nie! Przecież nie wyjechałby
Chyba bez pożegnania. Kto jak kto, ale
Anligcy są bardzo '\\Tażliwi na punkcie form towarzyskich!
Własnymi siłami Tania nie mogła.
w żaden sposób uporządkować nurtująCYCh ją wątpliwości.

,A kto poza tym mógłby jej pomoc?!
Nikt!
Koniecznie, ale to koniecznie, musi iść do wróżki!
l
Skorzystała z tego, że przy poże
gn~n.iu zos.tała sam na sam z hrabinI)..
KSlę.Zę WYjechał już z domu, a księż
nę wezwano znów W jakichś sprawach.
--: WieroczkIl., duszko I - błagała
Tama k;uzyn~ę ca~';1jąc. ję. i ścisk~ją.c.
- MUSISZ mI POWledZleĆ, gdzie mieszka ta cudowna wróżka.
'(Cifłg dals~y' nastą.pi).
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Z niepokojem

spoglądaią

Europa znowu z zaciekawieniem śledzi
bieg wypadków w Indiach, 350 milionów
Hindusów, przycichłych chwilowo. na nowo z groźnym pomrukiem zaczyna podnosić głowy.
Życie polityczne

s

Anglicy na n

stroju kapitalistycznego i godzenie się z
ubóstwem.
Pa.ndyt Nehru jedynie zbawienie wiMi w rewolucji socjalnej i większą nit
Anglikom, wypowiedział wojnę własnym
współbraciom
2:
obozów "umiarkowanych" i "liberalnych", którzy przy obecnym ustroju korzystają ze zbyt rażących
przywilejów.
Nehru, nieprzejednany socjalista, ma
ostre wyczucie realnego stanu rzeczy. Celem, do którego dąży i któremu życie

składa w ofierze, to wolność i n~podte
głość Indyj zrówanych na zasadach s0cjalizmu. Zdaje sobie jednak sprawę J;
tego, te
Jedynie hasła narodowe
mog9, stworzyć mu popularność i oddać
w ręce posłuszne rzesze; umie więc wygrywać te psychologiczne nakazy.
Na razie też nie odrzuca jeszcze ca.ł
kowicie drogi układów z Anglią. Dziś
hasłem
jego programu jest skłonienie

Indyj przechodzi w
tej chwili kryzys, jakiego dotąd jeszcze
nie bywało.
_ Mrowie agitatorów przebiega
kraj
wzdłut i wszerz, nie pomijaj9,c i najmniejszych ludzkich osiedli,
nawołując ogniście do "wojny święte",
z_ Wielk9, Brytani~
Przed paroma tygodniami zwabione
podstępnie w z&3adzkę oddziały wojsk an
gielskich zostały w bestialski sposób wymordowane przez sfanatyzowaną. ludność.
Wodzem Hindusów jut nie jest ascetyczny Mahatma Gandhi, podziwia.ny
przez świat cały myśliciel i idealista, którego tycie stanowi jedno llieprzerwane
pasmo ofiar i wyrzeczeń.
V/ylądowali
Michałem Łowickim
Dziś na czele ruchu wolnościowego Indyj stanął przewodnicz9,cy Kongresu NaKie każdy wie, że pierwsi Polacy wylą li tureckiej, zwiedził zwyczajem ówczeroąowego Pandyt Jawaharlal Nehru.
dowali w Ameryce już we wrześniu roku snym, wiele slolic europejskich a co dla
Wzgędnie jeszcze młody, liczy bowiem
1608. A bylo to tak:
nas, Polaków, najważniejsze, był i w P()lłS lat, jest
Pierwszy transport kolonistów angiel- sce, gdzie zapoznał się ze szlachcicem poltypowym przywódcą tłum6w,
skich przywiózł do Ameryki kapitan John skim l\Iichałem Łowickim.
urok osobisty, siła perswazji i dar pło Smith, czlowiek dość niezwykły, życie boPodróż do Ameryk byla wtedy przedmiennej wymowy zjednywują mu coraz wiem jego było burzliwe i pełne przygód: sięwzięciem dość ryzykownym, pełnym
liczniejsze rzesze zapalonycl:). zwolenni Kapitan Smith brał udział w wojnie wę długich, bo aż 6 miesięcy trwających ni.eków.
gier&ko - tureckiej, był kilka Jat w niewo- bezpieczeństw. Na ryzyko to godzili się
Według jego autobiografii, wydanej ostatnio w Londynie, od 25 lat nie zaprzestał on walki o wyzwolenie swej ojczyzny.
Wlelokrotnie ujęty przez władze, przesiedział w więzieniach łą.cznie blisko dwanaście lat.
Choć piętnuje on i potępia bezwzględ
nie akty terroru (gwałty, których ofiarą
padli niedawno tołnierze angielscy, nie
były dziełem jego stronnictwa).
Pandy t
-ehru ostentacyjnie przyjmuje udział we
wszelkich nawet najjaskrawszych manifestacjach.
Tak jak Gandhi, dawny jego mistrz i
przyjaciel, przyswoił on sobie gruntownie
kulturę zachodu.
Pochodz9,c z
fenomenaJnle bogatej rodziny
nanki pobierał w Anglii, pocz9,tkowo w
Harrow, później w Cambridge. Równiet
jak i Gandhi został przyjęty w poczet palestry angielskiej, ale wyrzekł się bły
szczącej kariery i poświęcił się duszą i
ciałem
sprawie niepodległości
swego
kraju.
Od roku 1916 począwszy, był prawą
ręką Mahatmy.
Razem z nim organizował kampanię biernego oporu i podlegał
tym samym, co on, prześladowa
niom.
Ale od paru lat coraz bardziej pogłtt
biaj9,ce się różnice w poglądach i metodach działania otworzyły przepaść nie
do przebycia między nim, a Mahatmą.
Gandhi w gruncie rzeczy zawSZe był
skłonny
do układów z Angl ią. OtrzyZWYCIĘZCA MIJA l\fETĘ
mawszy dla Indii autonomię, zadowolił
Bernard Rosemeyer zwycięża w doskonalym czasie na wyścigach automobilowych
się obietnicą, iż z czasem przekształcone
o puchar Vanderbilta.
one zostaną na Dominium Wielkiej Bryum ii.
Tymczasem ogłoszona nowa konstytucja, to tylko lokalny samorząd, przy
czym Anglia zastrzega sobie prawo
wglądu.
Pandy t Nehru i stronnictwo
wolnościowe dopatruje się
w tym akcie
złej woli i głębokiej obrazy.
Zanim Nel1ru otwarcie i jawnie prze- W An.glii jednego roku tytułem podatku spadkowego ~ap'a·
eono 89 milionów funtów s~terling6w
ciwstawił się Gandhiemu, którego nigdy
czcit i poważać nie zaprzestał, musiał
Na podstawie prastarego angielskiego tów. Największą spuściznę ostatnich lat
stoczyć ze sobą
prawa testament i ostatnia wola zmar- pozostawił po sobie znany właściciel
długotrwałą i dramatyczną walkę
łej osoby musi być opublikowana. Ze staprzedsiębiorstwa żeglugowego, sir
John
wewnętrzną.
łej rubryki ostatnich testamentów, proEllerman. Pozostawił on po sobie majątek
Jednak musiał on odstąpić od niektó- wadzonej w dziennikach angielskich, czy- wartości 27 milionów funtów, z czego dla
rych zasad, wyznawanych przez gandhi- telnicy
dowiadują
się o wysokościach
skarbu przypadło 14 milionów funtów.
stów. Odrzucił mianowicie surowo naka- sum i majątku, jaki pozostawił spadko- \V Londynie panuje przekonanie, te o'zywane
przez
Mahatmę:
ascetyzm, dawca.
becnie najbogatszym człowiekiem w An'Wzgard'} ciała, a takte uznawanie uSkoro zmarły pozostawia rodzinę, to glii jest 85-letni przemysłowiec Józef
Wówczas jasnym staje się przeznaczenie Ranks, którego majątek jest oceniany na
spadku. Inaczej jest jednak kiedy umiera 30 milionów funtów.
starsza bezdzietna wdowa lub też rentier z Oxford Street, który w swoim dziwactwie i zaskorupieniu
ostatnią wolę
poświęca uczczeniu ptaszków.
Bezdzir>tne wdowy są przeważnie trow Japonii jeden dzień w roiku poświęco
skliwe o byt wiernej słutby, oddając jej ny jest pamięci "zmarłych", - tzn. popsuw posiadanie wszystkie skarby. Niejedno- tych i rozbitych lalek.
krotnie zdarzało się że poważne sumy
W Tołkio w dniu tym odbywa się nawet
przeznaczyli spadkodawcy na utrzyma- speCjalne
nabożeństwo za "dusze" tych lanie ... kanarka lub pielęgnację pieska.
lek. W "klinice lalek" na dużym stole uloWysokość spadków jest dowodem zamotności
społeczeństwa
angielskiego. żone sa, kawaleczki potłuczonych lalek,
Niemal codziennie zdarzają się w kolum- nad którymi kapłan buddyjski odmawia
nach ostatnich testamentów przykłady modły. W tym czasie chór dzieci odśpiewu
spadków wyratających się sumą 50-60 je tałobne kantyczki, błagając o spokój dla
"duszyczek" popsutych lale/k.
tysięcy funtów. Suma ta na nasze stoW roku Ubiegłym odprawiono w Tokio
sunki jest ogromna. Prasa dopiero jednak wówczas zajmuje sie szczegółowo modły tałobne za 12 tYSięcy lalek.
spadkiem, kiedy suma dochodzi pól miliona funtów. Takie fakty zdarzaj9, się nawet dość często parokrotnie w miesi9,cu.
Do rejenta udaje się w takich momenW Rzymj,e, Mediolanie i w Turynie Ultach specjalny wysłannik redakcji, który
przeprowadza szczegółowy wywiad na te- iIlBtalowano olbrzymie stacje telewizyjne,
mat wartości majątku i utyteczności których uruchomienia dozorował sławny
wynalazca Marconi.
Stacja telewizyjna w Mediolanie jest
<
podatkowe w konsekwencji
TO l\'IA BYĆ CYGARO?
tYCh. licznych !lpadków ściągają znaczne przeznaczona na użytek prasy. Natomiast
A jc~nak jest to specjalne "cygarko" 1&- opła.ty lIkarbowe. ~ ubiegłym toku bud- st&cja rzymska. i turyńska będą. pracować
tetowym kwota
uzyskana z podatku głównie na ucsługi rządu, wojska i maryjąr:~~\'Ie, zĄpalo-ne ;0& ",!Y8 taw ię YI St.
~~ 1Iivn~ ag ~ilionów fUA- ;o,a.r!lU.
.' .Pi~g (K§l~

Wielkiej Brytanii do przekształcenia. m..
dyj w dominium. Gdy ten wielki krOK
na drodze do wyzwolenia będzie jtrli
miał za 80be" nie spocznie, to rzecz pew~
na, a w jakim wówczas tempie poto~
się wypadki, dziś przewidzieć si~ nie da.
W katdym bądł. razie Anglia, która. Wl
Gandhim nie widziała człowieka., zdol~
nego do podwatenia jej potęgi, ,; pe~
nym niepokojem odnosi się do jego na~
stępcy.

Pierwsi· Diacy w Ameryce
na czele już w 1608 roku

oni tam z

anarek

troską

spadkobierców

Modły

l

spa'~~~dze

za

'7zm~rłe"

przewatnie ' wszelkiego rodzaju a.wantur-.
nicy, nie mający nic do straceniL Lu<hi8,
ci jednak niezbyt musieli być odpowiedDf.
do pracy w Ikolonii, skoro kapitan Smith'
zwrócił się do towarzystwa fin ansujs,cego.
wyprawę "Virginia CooDipany of Lond.c>n"
(z niego to wzięło naZ'wę jed:rto ~ mia.st
amerykańSkich, a nawet jeden ze stanów
Ameryki PÓłnocnej) z prośbą o przy\słanie
ludzi zdatnych do pracy pioniel"Skiej, a.
więc przede WS'Zystkim rzemieślników, ~
miejących wyrabiać szkło, dziegieć i ług;
potrzebni te:!; byli zdolni cieśle do budo.,
wania domów, młynów i tartalków.
Na wezwanie "Virginia Coonpa.ny o(
London" zgłosił się stary majomy kapitana Smitha, Michał Łowicki, który po zwer..
bowaniu kilkunastu Polaków, dobrych
rzemieślników,
wybrał
się
tagJowcem
"God Speed" (Szczęść Bote") do AmerY'ki.
Polacy nie zawiedli pokładanych w
nich nadziei, pod ich bowiem sprawnym
kierownictwem rozpoczęto budowę pierwszej w Ameryce huty szklanej, wyrabiano
potaż, smołę, budowano waI\Sztaty. Pracowitość ich sprawiła, te Ikapitan Smith innym ich stawiał za wzór.
Takich właśnie pra.eownikÓ'W potrzeba
było w Ameryce. Na.stępne transporty liczyły coraz więcej Polaków. Z czasem te!
zakres ich pracy r07JSzerzył się, zaczęto 1>0wiem ich używać do walk z IndianaJlDi.
Ciężka to była słutba, wielu bowiem
Polaków w czasie walk poginęło lub też
umarło na choroby, trapiące raz po raz kolonistów.
Koloniści ci godnie reprezentowali h~
nor Polaków, postępowaniem swym przy-!
nosząc niemaly zaszczyt narodowi polskiemu, który i dziś w Ameryce jest reprezentowany i godnie i licznie.
- W r. 1908 nie wiedzieliśmy jeszcze o
tym, te Polacy wraz z pierwszymi kolonistami angielsikimi przybyli do Ameryki.
Dzisiaj sprawa ta stała się dostępn9, głów
nie dzięki pracy p. Mieczysława Heimana,
który zajmując się tymi sprawami, wiele
nieznanych faktów wydobył na światło
d:zienne.
Imię Michała Łowickiego nie powinno
zg.inąć w niepamięci. Powinno na zawsze
być między nazwiskami polskich bohaterów w Ameryce, winno być między nazwiskami takimi, jak Kościuszko, Pulaski,
Krzyżanowski, Karga, Wardziński i inni.
Michał Łowicki bowiem to "ojciec Polonii
amerykańskiej" - i za takiego winien być
uwatany.
330-ta rocznica wy111dowania pierwszych
Polaków w Ameryce winna być odpowiednio uczczona i miesiąc wrzesień pOWinien
być miesiącem uroczystym i niezapomnianym nie tylko dla Polaków z Ameryki, ale
dla całego narodu polskiego.

s

laleczki

Trzy stacje telewizyjne
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NIE BOI SIĘ NAS?
Kotek śpiący na skrzynce listowej, zdaje
się istotnie nie zauważać piesków. Zdziwi~
lo je to tak bradzo, że zapomniały szcze~
kać i tylJko niespokojnie podskakują i zapewne - s kO'Ill.J ą. Nic d~iwnego; pies
i ~.ot, ~ jakby ogi~ń i woda!.

