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ich pięciu, czterech robołników"i wikariusz, b. robotnik i syn robotnika
Po dziesięciu latach
istnienia jest ich 100.000 - Co robią i do czego dążą - Nieoceniony ska rb Francji

broci wyrazie twarzy, p. Guiclet, pierw- ale całego postępu i cywilizacji. Rola dzie 110 tys. egz. oraz "L'Equipe", biją.
szy "jocista", oraz panna Aubert, zaś rodziny robotniczej jest specjalnie ea 21 tys. egz. "Cbrześcijańska Liga.
pierwsza .,jocistka··.
"'ażną. w danym
narodzie. Dlatego Robotnicza" posiada znowuż "Le MonCi przywódcy robotniczej sprawy, "J. O. C." domaga się usilnie, by nie du ouvrier", wycbodzą.cy w 30 tysią.
pełni dla niej zapału i oddania, a przebyła nisdy poświęcana żadnym uboczcacb egzemplarzy.
de wszystkim wiary, potrafili widocz- nym interesom, ale przeciwnie wspienie swoim przykładem, zaparciem się rana pod każdym względem.
Widziałam 30 tysięcy członków ,,1.
siebie, wpoić te wszystkie walory w
Obok też tysięcy młodzieży, licznero- O. C.", zebranycb w gmachu Pałacu
dusze innych, w dusze mas. Ugrupo- dziny wzięły udział w tym kongresie. Sportowego; widziałam ich 78 tysięcy.
wanie ich liczyło w połowie 1927 r. za- A było to zadanie nielada. Proszę po- modlących się na otwartym terenie
ledwi.e 40 osób, dzisiaj, po IQ latach myśleć, że przygotowania do niego roz- ,.Parc des Princes". Widok niezapom"" y trwałej pracy, do "Chrześcijańskiej poczęto już 7 miesięcy temu, że na to, niany. Na twarzacb bowiem tych t yMłodzieży Robotniczej"' należy z górą.
ażeby członkom tej instytucji ułatwić
sJącznych rzesz młodzieży czyta się
100 tysięcy członków, rozproszonycb przybycie do Paryża z najodleglejszycb zapał dla sprawy, której służą., entupo całej Francji. Rzesze to pełne dys- prowincyj, zorganizowano specjalne zjazm dla niej. Ta młodzież, mężna.
cypliny. a zarazem werwy i radości. ksią.ieczki oszczędnościowe, na któl'e duchem i ciałem, kocbająca. swą. pracę
,.Jesteśmy \\'szyscy założycielami ..1.
można było składać od 25 cent. Ofiar- oraz posiadająca jako dogmat życia.
O. c." - Po\ iedział im, blady ze ;. n· DOŚĆ okazała się tak wielką., iż uzbie- Boga i ojczyznę, stanowi nieoceniony
szenia ksiądz Guerin - bo dzięki wa~ rano na ten cel aż 9 milionów iran- skarb Francji.
szemu posłannictwu, oddantu, zapało ków.
Bóg jest w fabryce, w biurze, w
wi, pomnażacie ustawicznie szeregi
Do organizacji może należeć mlo- pracowniacb. Nie wyprą. go już stamnaszej robotniczej rodziny. Zbawienie
klasy robotniczej będzie jej dziełem. dzież od 11-25 Jat. Potem przeChodzą. tąd żadne nawoływania bezbożników
Naprzód, na podbój miliona "jocistów"! do "ChrześcijaI'lskiej Ligi Robotniczej", czy masonów. Katolicka młodzież rozwanej popUlarnie "L. O. C."
botnicza Francji idzie dumnie na podIdeą przewodnią. którą. kierowali
Głównym organem "Cbrześcijań- bÓj świB:ta P!acuj~ce~o nio~~c. ~e sobą.
się założyciele ugruPowania "Cbrz8Ści- skiej ~łodzieży robotni~~ej" jest mie- hasła mIłOŚCI, a me menawIscI l walki
j::nlskiej Młodzieży Robotniczef', było SlęCZ1l1k "Jeun.. esse ouvl'lere" o . nakła.- k.. 1.as.
I. BRIARES
przyjść z pomocą młodym pracowni. . . . . . ",x_w,.~ . . ,
'w ,~~ ..
kom w chwili. gdy opuszczali dom ro'
~···h·~~""",,,..J::"'~~~~~!::::E
dzinny i zupełnie sami przekraczali
próg fabryki. kopalni, biura. Organizacja ta stawia sobie trzy zasadnicze
zfi.dania: 1) zabezpieczyć swym ezłon
kom wychowanie zawodowe, intEillektualne, religijne i moralne, zgodne z
przepisami Ewangelii; 2) bronić interesów materialnych i moralnych mło
dych pracowników; 3) organizować
z ich pomocą ośrodki praktycznego
wychowania, propagandy, biul'a pra~y,
kasy oszczędności, czUwać specjalnie
nad higieną oraz przygotowaniem kobiet do icb posłannictwa jako żony
i matki.
Na zagadnienie rodziny położono
też nacisk
w rezolucjach tegoroczIiego kongresu.
Wycbodzi on b0wiem z założenia, że rodzina powinna być podstawą społeczeńStwa, dla
KONGRES CHRZEŚCIJAJ'Q"SKIE.J MŁODZJEZY ROBOTNICZEJ W PARYZU
l,tórego jest nie tylko źródłem życia,
Na stadionie sportowym "Par<.' des Pnnces" w Paryżu odbyła się uroczysta msza św. polowa

I

KSIĄDZ GUERIN
założyciel
Mlodzi p-ży Robotniczej"

.. ChrzeŚcija1i.skiej

p a ryż, 20 lipca
lat temu, w robotniczej
(:l:!.ielnicy paryskiej CUcby, zebrało się
Vi skromnym pokoiku cztere~h robotników z miejscowym wikarym, b. robotnikiem i synem robotnika. Tych
kijku ludzi, znających do głębi zagadnienia robotnicze, za/ożyło "J eunesse
Ouvriere Cbretienne", pospolicie zwanę. "J. O. c.", czyli zrzeszenie "Chrześci
jańskiej Młodzieży Robotniczej", maję.ce na celu opiekę nad młodym robotnikiem. Organizacja ta obchodziła
ostatnio 10·lecie swego istnienia. Z tej
okazji zwołany został do Paryża jej
kongres, w którym wzięło udział 78 tysięcy członków, a na czele stanęli załcżyciele: ksią.dz Guerin, młody ascetr., ale o jakżeż łagodnym i pełnym doDziesięć

z ok:lzji Kongresu przy udziale 78
wysłuchało również

ofensywa powstańców
. wAragonii

4

kardynałów

Zwycięska

'L,dobyli dwa 'miasta i liCf::,nych
P a ryż. (PAT) Havas donosi z Saragossy: Piąty korpus wojsk gen.
Franco osiągnął w środę na odcinku
Albarracin wszystkie zamierzone cele.
Dowództwo wojsk rządowych wyprowadza do boju coraz to nowe siły l najnowszy sprzęt wojenny. Ubiegłei nocy
powstal1cy pomimo zaciekłego oporu
milcjantów zajęli m . Noguerra, gdzie
wojska rządowe pozostawiły Ilczny
nlateriał wojenny. Ponadto zajęto kil·
ka małycb miejscowości i wzgórz.
Taktyka wojsk powstaliczych polega obecnie na działaniu małymi oddziałami, które dokonują
manewrów
oskrzydlają.cych, co sprawia, że ilości
jeńców są. zwykle duże, ponieważ po-

jeńców

,

ośrodki oporu przeciwnika
poddają się w obawie przed
okrąże

szczególne

niem.
W środę wojska gen. Franco zajęły
też m. T,'ama Castilla, bronione przez
dwa tysiące milicjantów. Ruszono do
natarcia o godz. 10 min. 30. Na skutek
silnego uderzenia na skrzydła wojska
rządowe zaczęły się wycofywać , ściga

ne ogniem pośrednim karbinów maszynowych . Korżystając z rozsypki przeciwnika, wojska [) korpusu zajęły m.
Trama Castilla o godz. 16. Pościg za
milicjantami trwal przez całą noc.
Jak sądzą, podczas tych walk wojska rządowe straciły około dwóch tysięcy żołnierzy.

Wyrok na

tysięcy

.. Ch~ześ('ijafiskiej Mlodzieży Robotniczej". Mszy ~w.
i 50 biskupów. przybyiych na tę uroezy!:.tość z różnych stron
świa ta.

mordercę inż.

Do~ywotnie wię~ienie i
się

utrata praw kary ś'mierci

K a t o w i c e. (Tel. wl.) Przed Są
dem Okręgowym w Katowicach toczył
się w czwartek proces przeCiwko Z6letniemu Edwardowi KopffoWi z Niszowca, który w skrytObójczy sposób
zamordował ' kierownika
el'ektrowni
św. Jerzego w .Janowie, inż. Michała
Skrzywana.
Oskarżony ~ymu1u.ie obłęd, co mu
się jednak niezupełnie udaje.
Tymczasem jednak - według orzeczenia
biegłych symulaCja ta przerodziła
się w stan cborobliwy i odtąd już odbywa się podświadomie. .
Po całodniowej rozprawie sąd ogło-

Skrzvwana

Prokurator donaagal

sił wyrok, mocą którego oskarżony uznany został winnym zbrodni morderstwa i za to skazany został na doży
wotnie więzienie (za mord rabunkowy), przy czym zawyrokowano również utratę praw obywatelskich i honorowycb na całe życie. Ponad to zasą.dzono symboliczna,
złotówkę zgłO
szonego powództwa CYWilnego.
Oskarżonego bronił adw. Wilhelm
Hofmokl-Ostrowski.
Oskarżał prok.
Horodecki, który zgłosił od wyroku apelację zarówno co do Winy jak i kary, prokurator bowiem domagał się
wyroku śmierci. (AJS)

OT:t!!;DOWNm, so!lota, (lnla 21 lipca 1937
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Nowe odroczenie wyborów do Rady Miejskiej w Poznaniu

Dr. med. H. ZI01VlKOWSKI

"Sanacja" boi się "en ecji"
Może

jednak

\" 162 numerze "Monitora Polsldego" poja""iło się następują.ce zarz~
dzenie Hadv Minislrów z dnia 12 lipca
"w spl'awie przedłużenia okresu niezarządzania wyborów dl,) Rady Miejskiej m. Poznania":
"Na podr;:tawie art. 69 ust. (6) ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częścio
wej zmianie ustroju samorzą.du terytorialnego (Dz. U. B. P. Nr 35, poz. 2.i·9)
Rada l\1iniEtrow przedłuża o sześć miesięcy okres, w którym powinny być
zarządzone wybory do Rady ~lieJskiej
m. Poznania.
Prezes Rady Ministrów:
(-) Sła\yoj-Składkowski."
Ow ustęp 6 artykułu 69 v';spomnianej ustawy ma takie brzmienie:
,,\Vybory do Rady Gminnej należy
nie później, niż przed uplywem trzech miesiecy, a do Rady MiejskieJ i Powiato~'ei - sześciu miesięcy
od daty rozwią7.ania dane~o organu.
Minister Spraw \Vewnętrznych W stosunku do gmin wiajskich i miast, nie
wydzielonych z powiatowych zwią7.
ków samorządowych, - Rada :\1inistrów zaś w stosunku do pozostałych
miast i powiatowych związków' samorządowych mogę. w drod:te zar~ą
dzenia okres powyższy pr7.edlużyć o
dalsze sześć miesięcy."
zarządzić

Z tego koilrowego przepisu i"korzrobecnie Rada Mini. trów. Było to
z góry do przewid7.enla.
Na to w dniu 25 stycznia Magish'at
m. Poznania wi<;>kszością. głosów,
wbrew sprzeciwowi trzech ławnik6w
narodowych, należycie prawnie uzasadnionemu, przyjął gremialne (!)
~rzeczenie się mandat6w 25 radm"ch
"sanacyjnych" oraz H icl;l zai"tępców
(nie posiadają.c\"Ch nawet jeszc7.e
Itlandatów!), by Rada Miejr;:ka nie została rozwiązana na podi"ławie artvkułu 50 ustawy samorzą.c1owej, któi'y
przewiduje o d b y c i e s i ę nowych
\vyborów w cią.gu t r z e c h miesięcy,
lecr. na podstawie artykułu 69 ust. 3 o
7.dekompleto\\'aniu Raclv
l\fiejskiei,
który stanowi, że w t~"m "Tpadku wybory winny być z a r z ą d z o n e w
ciągu s z e ś c i u miesięcy, który to okres - według przytoczonego wzwrż
ustępu 6 tegoż art"kułu może być
przedłużony przez Radę Ministrów' o
d a l s z y c h s z e ś ć miesięcy, co teraz uczyniono.
Jak wiadomo, b. członkowie Klubu
NarOdowego w Radzie Miejskiej zaskarżyli odnośne z-arza,dzenie, rozwią.
zujące Radę MieJskę. na podstawie artvkulu 69, a nie 50. przed Najwr7:Rzym
Tryhunałem Administracrjnym. Decyzji Trrbunału ieszcze nie ma.
To strona p 1" a w n a zagadnienia. A
pOlityczna?
D I a c z e g o odsuwa się raz po razie termin wyborów do Rad? l\Iicjskiej w Poznaniu i przedłuża się
wciąż stan wyjątkowy, komisaryczn~7,
pozbawia,ię.cy ludność miasta naszego
samorządu obywatelskie~o? Jedna jest
tylko odpowiedź logiczna: dlatego, że
obóz "sanacyjny" w y b o rów t y c h
się boi.
\V prasie "sanacvjnej". szc7.ególnie
w tej najhardzie.i krzykI iwej, czytamy
co kilka dni. że ze Stronnictwem Nastała

odraczać klęskę,

ale jej nie uniknie

Zabił

- n a d z i e j e "o z o n o w eH.
Kto Jednak choć jako tako orientuJe się w sytuacji, w nastrojach, w poglądach społecze11stwa poznańsk iego,
zdaje sobie z tego dobrze sprawę, że
przy wyborach, które przecież kiedyś
(prawdopodobnie wiosną przyszłego
roku) jednak się odb<;,dą, owe "ozonowe" nadzieje okażą siQ z ł u d z en i am i

,.0

z on ow y m i
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Obóz "sanacyjny" mOże
raczać, ale jej nie uniknie.

klęskę

od-

ni wilin go prz chodnia

. C z ę s t o c h o wa, 22. 7. Józef ną i postanowił zemścić się. Wziął
Bąk, rzeźnik z Myszkowa, będąc na długi nóż rzeźnicki i poszedł na poszujal'marl<u w Żarkach, posprzeczal siQ kiwanie swoich prześladowców. Traf
z jcdnrm z mieszkallców wsi Jaworz- chciał, że właśnie w tym momencie
nik. Sprzeczka zamieniła się w bójkę wracał z fabryki Steinhagen robotnik
i Bąk pobił wieśniaka. Ten chcąc się Pacan, zamieszkały we wsi Mrzygłód.
zemścić wziął sobie do pomocy dwóch
Bqk zobaczywszy idącego, wziąwszy
znajomych i w trójkę na rowerach g() widocznie za jednego z napastnidopędzili Bąka idącego w towarzystwie
ków, którzy go pobili, doskoczył do
znaj<lD1ego l(operka.
Pacana i zaaal mu dwa straszne ciosy
Wieśniacy pobili rzeźnika i wrzuw plecy.
Nieszczęśliwy zalany krwią padł na
cili go do rowu. Bąka znalazł przypadkowy przechodzie!'!. i dopr{rwadził do ziemię. Przewieziony do szpitala w
domu.
I Zawierciu zmarł. Mordercę aresztoZawzięty rzeźnik nie dał za wygrawano.
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Targi futrzarskie

w Wilnie

W i l no. (PAT. W dn .21 bm. odsię otwarcie III MiędzynarodO
wych Targów Futrzarskich w Wilnie.
Targi te są obficie obesłane przez firmy krajowe i zagraniczne, prży CZ!~
ilOŚĆ nadesIanego towaru w roku bIez.
jest znacznie większa aniżeli w latach
poprzednich. Oceniają, że globalna suUla wystawionych w tym roku towarów wynosi ponad 5 milionów Złotych.
\V dn 27 i 28 bm. odbędą siQ w Wil.
Gle 7. aukcje futrzarskie, których 'pod .~tawow\'tn artykułem będą krajowe
s1'óry :t.rcbj~ce i cielQce.
.
Trzecie Międzynarodowe TargI Futrzarsl{ie w Wilnie trwać będą dwa tygodnie, tj. do dn. 4 sierpnia rb.

Wywrotowcy z NSOAB

Tl.'1"tvatva $enMta r~e~nika

Położenie \V

Przyjmuie

I

było

si~

rodowym jest ... "fatalnie", że tak
jest pr7.ede wszystkim - w Poznaniu.
Więc, jeżeli jest tak "fatalnie", dlaczego w takim razie odsuwa się wciąż
termin wyborów do poznańskiej Rady
Miejskiej?
Dlaczego "sanacja" nie
śpieszy się, żeby "endecję" zmiaż
dżyć? Powtarzamy: bo mimo głoszo
nej blagi b o i s i ę "e n d e c j i" w
Poznaniu.
Na jaką korz~rść polityczną rachuje się przy tych odraczaniach? Ma

apec,. chotób skór. wener. i moczopłciowych
l:..ódi, 6 Sierpnia 2,
tel" 118-33

K a t o w i c e (AJS) Sąd Apelacyjny wydał wyrok na drugą partię wywrotowców spod znaku N. S. D. A. B.
(Na7.ional SoziaJistische Deut~che ArlJeiter Bewegung), mocą ktorego zatwierdził orzeczenie w stosunku do
dwóch skazanych na dwa lata, dwóch
_ na półtora roku oraz jednego - na
szesc miesięcy więzienia. P()za tym
z~twierdził wyrok uni€winniający na
pięciU podsądni ch.
Głównemu oskarżonemu Szaffarczykowi obniżono karQ z 2 i pół .ro~u
na 2 łata a 18 - z 2 lat na 20. mIeslę:
cy. '''reszcie skazanego w pIerWSZe]
instancji ()sk. GawJitzę na 2 lata uwo!niono. Pięciu zawieszono wykoname
kary na dwa lata.

Sprawa wybuchu bomby

swe liqdttuin i ślecbtt. tera~ c~uj

wświdrach

nie ,'uchy 'wojsk Cll/J'ułkiego r~qdu ceut'ł'alnego
\" a r s z a w a. (TeJ. w1.) . A?encja
T o k i o (PAT) Agencja Domei doT o k i o. (P.\. T) Agencja Domei "Iskra" donosi, że śledztwo w SWldra~h
nosi z Fellg-tai, ze tamtejszy garnizon donosi: Szefowie placówek dyploma.iaponski jost \V stanie ostrego pogo- tycznych, m. in. ambasadorowie bry- Małych doprowadziło do zatrzymallla
towia z powodu zaJęCia w środę m. tyjski, niemiecki i sowiecki, odwiedzi- kilIm osób. Ze względu na dobro śledzH iang-tsun przez odn.ział chińsll:iej li ministra spraw zagranicznych ce- . b\"anazwiska ich nie mogą.. być .ogła
29 armii w Rile 1000 żołnierzy z lG lem l)oinformowania ię o sytuacji w siaQ.e. \V ciągu czwartku· prze"sfuchadziałami i 40 karabinami
maszyno- Chinach północnych. Oświadczono im, no kilku 'spośród zatrzymanych, a r~vniei kilkU. świadków.
..
wymi.
że polityka. japońska d~ży do osiągnię
Badania pirotechniczne nad czę
T o ki o. (P AT) Agencja Domei ko- cia lokalneflo porozumienia; polityl,R
munikuje: \Vobec stopniowego wrl\O- ta pozostaje bez zmian, lecz l'ząd ja- ściami składowymi bomby trwają jenywania warunków lokalnego układu pOllSJd nalega, aby zatarg był zlikwi- szcze.
Niezaleznie od dochodzeń prowadzoprzez w}aclze ch il.1 sld e, sytuacja w dowany przez lokalne władze chińskie
Chinach pólnocnj.' ch, wedle doniesień i japollskie bez interwencji trzeciej nych przez sędziego śledczego prow!ldzoile są dochodzenia prokuratorskIe.
z Pekinu, uległa dalszemu odprężeniu. strony.
Jednak japońskie władze wojskowe
w Chinach północm'ch z niesłabnącą
------------------~---czujnością pilnuj~ wykonania układu
przez chil\skie władze WOjskowe.
Z Peldnu dO!lOSZą., że władze japoń
skie przywiązują wielkę. wagę do ruchów wojsl{ centralnego rzadu chiJ1r;:kiego, 7.bliżających siO do prowincji
Hopei i uwaŻ-aj:;t to 7.a pogwałcenie uS111"U'INf, os~c~erc~ej nal)aści na 1nec. K. T!owalsltiego D~iś
kładu zawartego pomiędzy władzami
~ostanie ogloS~O'łty wyroJe
wojskowymi chińskimi i japońskimi z
Ł ó d ź, 23. 7. W dniu wczoraj- były już wpłacone lwmornikowl.
roku 1935. Tymczasem wojska chili., \V rezultacie Mikołajewscy wystą
szym
przed
Sądem Okręgowym w Ło
skiego rządu centralne~o r;:tale posupili ze ·skargą. do Rady Adwokackiej
dzi
znalazła siQ odraczana
kilkawają.
siQ w kierunku północnym z krotnie z powodu chor()by oskarżonego oraz do prokuratora przeciwko adw.
Wielkimi zapasami żywności i amuni- - sprawa z oskarżenia adw. Kazimie- I{owalskiemu. Zarówno w Radzie Adcji, które jnż zostały dostarczone do rza I{owalskiego przeciwko redaktoro- w()kackiej jak też w Urzędzie Proku-.
Pao-ting-fu i Szi-szia-szuan.
wi odpOWiedzialnemu socjalistycznego rat()l'skim dochodzenie umorzono dla
Jednocześnie
dowództwo 29 armii "Łodzianina",
Henrykowi Szewczy- braku podstaw. \Vszczęli oni wówczas
chitlskiej zakomunikowało wczoraj z kowi.
proces cywilny przeciwko adw. Kowalrana władzom .iapOllskim, że 5-tysjpcz"Łodzianin"
\V
dniu 24 kwietnia skiemu, który przegrali, pretensję ich
n" oddział tej armii rozpoczął ewaku- 1D3G r. zamieścił artykuł, w którym po- bowiem wydział cywilny sądu oddalił.
ację Pekinu i bod7.ie zastą.piony przez
ruszając sprawę Chrześcij a11skiego Do-Mimo to "Łodzianin" zamieścił arinne woiska.
mu Odzieżowego, podniósł również 0- t~ kuł szkalujący bezecnie adw. Kowal.
Komunikacja kolejowa pomiędzy szczercze zarzuty przeciwko adw. Ko- !:'kiego, za co redaktor tego pisma zo-Pekinem a Hankow, przerwana z dn. \\"alskiemu. Następnie dnia 11 grudnia stał pociągnięty do odpowiedzialności.
7 lipca, została wznowiona. Uszkodzo- 193G r. zamieszczony tam zostal artySiedzący na ławie oskarżonych Hen·
ny tor w pobliżu Lukusziao zost.ał na- kuł pt. "Tajen').nice kancelarii adw. Ko- ryk Szewczyk usiłował tłumaczyć się,
pl'a\yiony pod osłonę, wojsk japOJl- walskiego", w którym omawiał sprawę żo działał w dobrej wierze, opierając
skich.
niejakich Mikołajewskich, właścicieli ~ię wyłącznie na informacjach ł-Iikoła
domu przy ul. Skrzywana 17. "Łodzia jewskich.
nin" bez żadnych podstaw ku temu zaOskarżenie w imieniu aUw. Kowalrzucił adw. Kowalskiemu
dokonanie skieg-o popierał adw. Zabłocki. Obronę
sprzeniewierzenia pieniędzy na szkodę socjalistycznego redaktora prowadził
klientów.
.
żydowski adwokat Hartmann. Wyrok
Sprawa przedstawia się w ten spo- zostanie ogłoszony w dniu dzisiejszym.
sób, że w swoim czasie Mikolajewscy
zwrócili się do adw. I{owalskiego, poZakończenie
wierzając mu przeprowadzenie wstrzyNieoc~elciwany łł'1/nil~ debaty 'Ił' sp'l'utt>ie. palestyńskiej w anmania
egzekucji
ich
domu.
Mikołajew\V
a r s z a w a. (Tel. wI.) \Vczoraj
gielskiej i~bie gmin
sey wówczas na ten cel wpłacili w go- wiec7.0rem o g-odz. 19 k·omitet strajkoL o n d y n. (Tel. wł.) Debata pale- innych posłów konserwaty'(,vnych 0- tówce 1600 złotych. Adw. Kowalski wy \V \"arszawie zawiadomił t€lefosty!'1. ka, która ostatnio toczyła się w świadczył, że nie może opowiedzieć się przeprowadził sprawę, lecz nie zdążył nicznie pracowników, blokujących od
Izbie Gmin, zakończyła się w sposób ohecnie za propagowaniem przez rząd jej zakOli.czyć, został bowIem areszto- trzynastu dni poznański oddział firmy
nieoczekiwany. Labou!" Party wycofa- zasadą podzialu Palestyny i proponuje wany i uwięziony w zwią.zku ze słyn- "Standard Nobel", iż OSiągnięto porola swój wniosek natychmiastowego wMosek kompromisowy, aby minister nymi zajściami przed katedrą. W6w- zumienie z dyrekcją "Vacuum OU
powołania do życia komisji parlamellkolonii udał się do Genewy bez wiążą czas Mikolajewscy zgłosili się, żąJdając Company" i że w pią,tek o go·dzinie 8
tarnej, a rząd zrez~' gnownl z poparcia cego poparcia izby, która zajmie sta- od adw. Szwajdlera zastępującego rano rozpoczyna się normalną pracę
izby dla zaleceń raportu. Ten zwrot nowisko dopiero, gdy zalecenia rapor- uwiQzionego
adw. !{owalslciego
w centrali w Wars7.awie i w biurach
kompromisowy nastąpił głównie wsku- tu pOWrócą z nad Lemanu. Lloyd ~wrot.u wpł.aconych pienię?zy. Żą?aniu sprzeda~y w Łodzi, S()snowcu, Kaliszu,
t~k pośrednictwa
Churchilla, który George również tajłł podobne stanó- tch me mozna było uczymć zadosć dla Póznamu, Bydgoszczy, 'Vłocławku i
podobnie zresztą, jak Amety l wielu wisko
'
. - - - .tej prostej przyczyny, gdyż pieniądze Krakowie.
. - .

I ŻydOWSkO sodalisłveznv "Łodzianin' ,
przed sctdem

Anglia nie ,h,e ryzykować
wsprawie .Palestvnv!

strajku

-I

.

Numer 167

-

ORĘDOWNIK,

sobota, dnia

~ł

lipca 1937

Sprawa
"Oeutsche Vereinigung"

_.

Strona!

Naiwiększym powabem kwiatów jest -

zapach

Największym powabem k o b i e t y są
czysta i świeża cera i piękne, p u s z ys t e włosy.
Mydło TROPIKA daje z d r o w ą i czystą cere,
.
Krem MIAFLOR udelikatnia cerę,
Lotion MIA wzmacnia włosy i usuwa
oryginalne z firmy

W a l' s z a w &. (Tel. wł.) Rozwię,za
na przez starostwo bYdgoskie "Deutsche Vereinigung" odwołała się od tej
decyzji do ministra spraw wewnę
trznych.

łupież,

•
Henryk ZAK,.,
Poz:nań.

Wobronie własnej

K a l i s z. (Tel. wł.) Wielkie wrażenie w całym mieście wywołał wyrok
w sprawie 17-letniego Rypczyńskiego,
który dnia 4 maja br. zabił sztyletem
Mojsze Kronenberga. Jak stwierdziła
większość świadków,
Rypczyński został napadnięty przez Kronenberga
i
popełnił morderstwo w obronie wła
snej.
Są.d po zapytaniu ojca, czy weźmie
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pod opiekę syna i czy odpowiada za
niego, wydał wyrok osadzenia oskarżonego w domu poprawczym, do .czasu
zaś
uprawomocnienia się wyroku
zwolnienia go z więzienia i przesłania
do domu.

Przepełnione więzienie

c z ę s t o c h o w a.

(ag) Do Piotrkowa zostało przewiezionych 60 więź
niów z Częstochowy, których prze.
transportowano dlatego, ponieważ dom
karny na Zawodziu w Częstochowie
był przepełniony.

Akt

oskarżenia

Ro~p,,.awa odbęd~ie się

przeciw Drobnerowi
na

'ł1,ajbli~s~ej

kadencji sc{dów

p'ł'~ysięglycĄ

Kra k ó w, 22. 7. -

Dowódca 29 armii chińskiej gen. FengJu - Siang.

Wyjazd ks. arcyb. Sapiehy
Kra k ó w. (Tel. wł.). !{s. metropolita Sapieha wyjedzie, o ile dopisze
pogoda, do Białki Tatrzańskiej, gdzie
zamieszka u miejscowego proboszcza
ks. kan. Madeja.

Aresztowanie prezesa
Stronnictwa Ludowego

Prokurator dr
B. Szypuła ukończył już akt oskarże
nia przeciw znanemu działaczowi lewicy, Żydowi drowi Bolesławowi Drobnerowi. Będzie on oskarżony z art. 93
i 96 k. k. Art. 93 k. k. brzmi: § 1. Kto
usiłuje pozbawić Pallstwo Polskie niepodległego bytu lub oderwać jego część
od obszaru podlega karze więzienia na
czas nie krótszy od lat 10 lub dożywot
nio albo karze śmierci. § 2. Kto usiłuje

zmienić przemocą

ustrój Państwa Polskiego podlega karze więzienia na czas
nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio.
Art. 96: Kto czyni przygotowanie do
popelnieni.a przestępstwa, określonego
wart. 93, 94 lub 95 podlega karze wię
zienia d0 lat 10.
Rozprawa przeciwko drowi Drobnerowi odbędzie się prawdopodobnie na
najbliższej kandencji
sę,dów przysię
głych.

Pogrzeb żołnierza armii Napoleona w Poznaniu

doznając

Co

piszą

Jak wiadomo, we wtorek odbywało
w Warszawie posiedzenie Sejmu w
sprawie zatargu wawelskiego. Równocześnie w
sali Resursy Obywatelskiej obradowało kilka organizacyj
"sanacyjnych". Uczestnicy tych obrad
w liczbie około 600 osób udali się pochodem przez ulicę Wiejskę" gdzie
znajduje się gmach Sejmu, w kierunku Belwederu. Przed gmachem Sejmu
udała się do marszałków Sejmu i Senatu delegacja manifestantów, która
wręczyła memoriał w sprawie wawelskiej.
się

*
Ustawa o zgromadzenia,ch

z dnia
11 marca 1932 ". (Dziennik Ustaw nr. 8
poz. 450) powiada dosłownie:
"Artykuł 2 ustęp 2.
"Manifestacje pUbliczne i pochody podlegają przepisom o zgromadzeniach pod
gołem niebem.
"Artykuł II ustęp 1.
"Zgromadzenia pod gołem niebem są
nie dopuszczalne w promieniu Y. km od
miejsca urzędowego pobytu Prezydenta
Rzeczypospolitej, od miejsca posiedzell
Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego przez cały czas trwania sesji, oraz od
wojskowych koszar, magazynów, materiałów wybuchowych, obiektów fortecznych,
placów ćwiczeń i strzelnic.
"Artykuł 11 ustęp 2.
"Wojewódzl<a władza administracji ogólnej mote w poszczególnym wypadku
zezwolić na wyjątek od powytszej zasady.
o ile chodzi o obiekty wojskowe wymienione w ust. I. w porozumieniu z właściwym
dowódcą okręgu korpusu."

*

Pochód manifestacyjny organizacyj "sanacyjnych" przez ulicę Wiejską
nie był zgodny z artykułem 11 ustępem
1 tej ustawy. Organizatorzy i uczestnicy pochodu chyba zostaną ukarani
po myśli art. 25 tej samej ustawy'_1.

komunistyczną, wniosła ponowną proś
bę o poddanie go badaniu lekarskiemu.

kręgi.

śmierć
Koł

złamania

Echa pochodu przed Sejmem

Kra k ó w, 22. 7. - Obrona żydow
skiego adwokata, przebywaję,cego w
więzieniu św. Michała za działalność

Ch o d z i eż. (Tel. wł.) W tych
dniach umieszczono w tutejszym wi~
zieniu 5 młodYCh ludzi narodowości
niemieekiej, pochodzę,cYCh z pogranicznych wiosek Węglewa i U.iskiej Nowej
wsi, przytrzymanych w chwili nielegalnego przekraczania granicy polskoniemieckiej.
Masowa ucieczka młoozieży w wi~
ku poborowym zatacza coraz szerSZ8

śmierć na
prowadzę,

inni

Czy zyd Fensterblau
jest chory?

Udaremniona ucieczka
do Niemiec

Katowice. (PAT) W kopalni w
Siemanowicach wydarzył się tragiczny wypadek. Na jednym z filarów odpadła ze stropu bryła węgla. Właśnie
jeden z młodszych górników krzyknę,ł,
ostrzegają.c swego towarzysza pracy
Wincentego Kurka. Ten odskoczył z
zagrożonego miejsca, lecz tak nleszczę
że upadł

Rekrutacja potrwa trzy dni. Do pracy
w Belgii ma wyjeChać około tYSlę,c wykwalifikowanych górników.

sądowej.

Tragiczny wypadek
w kopalni

śliwie,

(p A T) W Zagłębiu

Dąbrowski rozpoczęła się dalsza rekrutacja górników do kopalń belgijskich.

Obecnie dr Fensterblau badany jest
przez lekarzy sę,dowych, którzy w najbliższym czasie wydadzą swe orzeczenie, które będzie rozpatrzone na sesji

War s z a wa. (ag) W nocy z dnia
20 na 21 bm., po przeprowadzeniu rewizji, został aresztowany prezes zarzą.du
powiatowego Stronnictwa Ludowego na pow. warszawski, Stanisław
Kasperlik.

podstawy czaszki i ponoszę,c
miejscu. Władze górnicze
dochodzenia.

Emigracja górników

s o s n o w i e c.

Podezas prac ziemnych na szosie w Grabionnej, powiatu wyrzyskiego (Wielkopolska), znalezione zostały w dniu 1 czerwca szczątki szkieletu a wraz
z nimi kawałki zielonego sukna z munduru żołnierskiego, część pasa skórzannego, cztery guziki z orłami Napo leońskimi, co wskazywało, że szczątki
należę, do żołnierza armii Napoleona L Szczę,tki Napoleończyka, po uroczystym nabożeństwie, spoczęły w grobowcu żołnierzy francuskich w Poznaniu.
Na zdjęciu ks. dziekan Wilkans odpra wia modły nad trumienką. ze szczątkami nieznanego żołnierza napoleońskiego.

Łódzki

lyd skazany przez powstańców
hiszpańskich na śmierć

Rod~ina . otr~y'lnala

l.l. S. Z.

od

ska~a'łica alar'łnujqcy

będ~ie

telegra'ln -

interwenio'walQ

C~y

pod kołami

pOCiągu

o, 22. 7.

Na torze kolejowym
pomiędzv Kołem i Konin~m niedaleko
wsi Brzózki pocię,g n.aJechał 54-letniego Andrzeja Maślankę, mieszkańca
wsi Brzózki.
Maślanka pasł bydło przy torze kolejowym. Na raz krowy zeszły do rowu kolejowego i poczęły przechodzić
przez tor. Maślanka widzą,c nadjeżdżający w tym momencie pocię,g usiłował spędzić bydło z toru.
Wtem
potknę,ł się i padł pod koła lokomotywy, ponosząc śmierć na miejscu.
Ciało nieszczęśliwego zostało dosło

wnie

zmiażdżone.

Wypadek awionetki

K a t o w i c e. (Tel. wł.) W czwartek
oko-lo południa. na polach dworskich
w Katowicach-Dębie, wydarZYł się wypadek samolotowy. Awionetka warszawskiego Aero-Klubu, pilotowana
przez p. Ordęgę, z pasażerem p. Wiśniewskim, nie mogę,c znaleźć lotniska,
cflciała wylądować na polach. Lą;do
wanie się nie powiodło. Aparat zawadził o obwałowanie szosy, przy czym
uszkodzeniu uległ motor wraz ze śmi
gę. i podwozie.
Pilot Ordęga doznał
kontuzji w głowę i przewieziony został
do szpitala. Towarzysz wyszedł bez
szwanku. Na miejsce przybyła komisja
i bada!.a przyczyny wypadku. (AJS)

Ł ód ź, 22. 7. Według doniesień j~my dalej doniesienie prasy żydow
prasy żydowskiej, paristwo Zandbergo- skiej - jeden z krewnych Zandberga
wie, zam. w Łodzi przy ul. Piotrkow- otrzymał od niego list, w którym ten
skiej 117, otrzymali onegdaj z Hiszpa- donosił mu, iż znajduje się w więzie
nii z siedziby władz powstańczych gen. niu w Burgos, oskarżony o chęć nieFranco w Burgos depeszę treści nastę sienia pomocy wojskom rzę,dowym.
VlT czoraj rodzina skazanego na śmierć
pującej: "Condamne A Mord Influenc
Personnes Apuis Bruno". Depesza ta, łódzkiego Żyda zwróciła się do znanych działaczy łódzkich z prośbę, o póprzetłumaczona na język, brzmi: "Skazany na śmierć. Interwencja wpływo moc. Ma być dokonana interwencja
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
wych osób. Bruno".
Prasa żydowska podkreśla, że BruJak w dalszym ciągu prasa żydow
Naczelny redaktor "Głosu Narodu" ks.
ska donosi, Bruno Zandberg wyjechał no Zandberg jest obywatelem polskim .Tan Piwowarczyk wypowi e dział abonaz Polski w 1928 r. na studia do Francji. i z tej racji przysługuje mu prawo szu- me.n~ Radia Polski ego z powodu jego naOd 1928 r. do 1937 r. bywał kilkakrot- l~ania opieki w polskim Ministergtwie p~S~1 na ks. metropolit ę Sapiehe i
oswladczył to w początkach tego miesią
nie w Polsce. Poza studiami Bruno Spraw Zagranicznych.
ca publicznie w redagowanym przez sieZandberg zajmował się - według rebie organie. Oświadcz e nie to zostało lacji prasy żydowskiej podobno
skonfiskowane przez krakowskie Starodziennikarstwem i w tym cnarakterze
stwo GrodzIde, a teraz dopiero cofnięte.
został przez pewne pismo (jakie?) wyżydowskie
Czy:iby cenzor, k tó ry konfiskowal
delegowany jako sprawozdawca do
oś~·iadczeni e ks. Piwowarczyka,
wycho
Hiszpanii. Statek, na którym jeChał
S o s n o w i e c. (ag) W Sosnowcu dzIł z załotenia, te w Polsce katolikOWI
Bruno Zandberg, u brzegów Hiszpanii w dzielnicy "Na Pogoni" zamieszkałej nie wolno stać w obronie swego arcy
został zat.rzymany przez pancernik po- przez robotników, większość szyldów biskupa i nie wolno nawet ogłaszać, że
si.ę rezygnuje z napaści zażydzonego Rawstańc6w. Załogę, iak również pasaże- na sklepach żydowskiCh została całko
Polskiego na arcybiskupa ?
rów, aresztowano i przewieziono do wicie zamalowana. Sklepy polskie zao- dIaNie
szlwdzi, że się doświadczyło i teBurgos.
patrzył y się w wywieszki "firma chrze- go. Doświadczenia życiowe są, zawsze
Przed trzema tygodniami - cytu- ścijańska'~
pouczają.ce.

Zama Iowane
sklepy

J

~frona

e

-

a

Bo nie ma ugody.•.•
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Najlepsze wyjście

i i mu~i J[ la IÓ[IIUa IWJ[i!~ w!mI

W Odrzywole,

pamiętnym

o d r z y wół,

z tragicznych wypadków - Dwa pytania i dwie odpowiedzi
Ofiara krwi nie poszła na marne

w lipeu

,,~[ając
rozkaz niedopuszczeni" tłumów do Odrzywołu, policja
często krość odpierała masy chlopski e
na dalszą odleglość, dawała /Salwy o-

l\f o t t o:

sit'zegawcze z bt'oni palnej, a kiboy na
niek lórych odrinkach nie odnosilo to
skutl{u,
sytuacja stawała się zbyt
groźną, d08Zl0 do użycia broni do tłu
mu. "kurkiem czego byli zabici i ranni".
(2 ak Lu , 06ka rżenia o zajścia odrzy\Yo].;;J,; :e).
Tragicznym wypadkom w Od1'ZY,,:ole w roku 1935 w listopadzie "Orę
downik" i irine pisma narodowe pośVl:ięcil~T wiele miejsca. Społeczeństwo
polskie zna dokładnie przyczyny zajść
w Odrzywole, Wlc;'C nie będę się nad
njmi rozwodził, pragnę w niniejszej
l,oresporidencji odpowiedzieć na dwa
aldualne pytania: 1) czy w Odrźywole
zmieniło siQ na lepsze i 2) czy Żydzi
w Odrzywole handluję.?
; Pytania aktualne, zwłaszcza, że utarło się u nas ' przysłowie, że zapał
nasz to "słomiany ogiell··.
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie to
tl'zeba przyznać. że w Odrzywole zmienjlo się wiele od tragicznych zajść.
'VYl'osło cały szereg po]s]{ich placówek
handlowych, które daję. zajęcie i chleb
Polakom. Widać to na każdym kroku.
'Vidać
zerokie uświadomienie narodowe i prz€strzeganie hasła "swój do
swego ".
Były wpl'a\,'dzie wrpadki, że nieI-tóre "wojtki" usiłowały wyłamać się
spod solidarności narodowej i , tak jak
7.a c1a\\'n~' ch lat, nadal z Mośkem czy
SI'ulem b~' ć w przyjaciel!"kiej "komitywie", kupując tylko u Żydów. Gdy
nie pomogło raz i drugi upomnienie,
c!lszło do . tego, że w nocy nieznany
!,'J)rawca ,,fakiemu" kilka szyb wyb'ił,
tł; znowu "jakie'jś ciotce, co ' kupiła u
2yda płófhó, ktos nieopatrznie kwasem
~iarczanym zlał. Te środki pomogły.
Dziś J1ikt już w Odrzywole nie zabłądzi
do sklepu żydowskiego.
. Ale pomimo takiego bojk<>tu ldlkanaście rodzin żydowskich w Odl'zywoJe
SIedzi.· Całymi tygodniami przesiedzę.
przed swoimi sklepami, do których nawet pies kulawy nie zajrzy. Co środę
ciągną, Żydy z Nowego Miasta, DrzeWicy, Pi'zysuchy, aby się tylko "przejachać", bo już za dwie godZIny muszę.
zbierać swoje "klamoty" nie utargowawszy ani ,grosza.
I tak jest \V każdę. środę, w każdy
jarmark. Ktoś musi płacić Żydom za
te "przejazd~' " do Odrzywołu? Płacą.
~hyba gminy ż~' dowskie, płacą. bogaci
Zydzi, byle tylko "nasi" trwali na posterunku w Odrz)"wole. wzgl~clnie przejeżdżali si~ na jarmarki. Żydzi poza
t~m liczą. na to, że dawniejsze stosunki "sielskie anielslde" powrócą. Niech
lIczą, ni~ch siedzą, niech jeżdżą.. Wszak
nie poto zginęło śmiercią. tragiczną.
kilkunastu chłopów opoczYllskich, aby
te stosunl{i, o Jakich marzę. Żydzi, powr.ó cily.

*

Słollce praży z
żniwa już rozpoczęte.
Na

Lipiec.

południa,

cmentarzu

orlrzywolskim cicho. Miasto umarłych.
Białe brzozy i wierzby rosochate szumię. jakąś tajemniczę. pieśi'l.

Tu znala7.l wieczny spoczynek 24Stanisluw " ToIski i młodziutki
Franciszek GrabarczYk ze wsi Zdrzarki. Inni leżę. na cmentarzu w I{\wowie.
Groby już porosły zielenię. i kwiatami.
Czasem ktoś przynieSie wiązkę kwiatów, z ust wyrwie się westchnienie.
pogrąży się może w zadumie... i znów
ci~za na cmentarzu odrzYwol~kim zapada. Tylko młodzi szermierze śnią
zapewnie o Wielkiej Polsce.
l~tni

Lipiec. Słońce praży. Gorą.co. Tak rJa cmentarzu, tak jak w Odrzywole.
samo, jak wówczas w ten dzień listo- Do listy ofiar poległych w walce o
padowy, chociaż to była późna jesień. Wielkę.· Polskę przybyły nowe nazwiA nad rzekę. Drzewiczkę. krzyż wy- sl<a: śp. Bujaka, Kędziory, Ba.rana obok
ciąga w górę swoje ramiona.
A na ctLlopa Wieśniaka i studentów Wacławskiego i Grotkowskiego.
nim napis wyryty:
"Nie ma ugody, gdzie w jednym
"Kolegom poległym w walce o Wiel- '
kraju żyją, dwa żywe narody". Tak
kę. Polskę S . N. R. 1935/36. 29. XI."
jest. Bo na ziemi polskiej wre walka.
Po Odrz~'",ole przyszedł Przytyk, \Vyrastają. znowu mogiły przybywają
nowe ofiary. Ale walka ta musi być
Mińsk Mazowiecki, Wysokie, Wyszyna,
doprowadzona do zwycięskiego końca.
Brześć a ostatnio Częstochowa. Wyrosly znowu mogiły na cmentarzach.
MIECZYSLAW BRZUCHANIA
Litościwe ręce znowu zasadziły kwiaty

*

Żydzi oszukują skarb państwa
Nowa afera ż?Jdo'wsl~a
kurenc.ji -

'IV Łodzi Ta,. jeuu1.ice skutec~nej
D~itvnatfstęplitvość władz

War s z a w a. (Tel. wł . ) Prezydent
RzpIitej ustanowił nowy sztandar baonu morskiego. Z jednej strony widnieje na nim Matka Boska Swarzewska, z drugiej cztenr krZyże wojenne
oraz godło Pucka i Wejherowa. (w)

Hon-

przedsiębiorca

w dowolnej ilości nabypokrywaj ac całkowicie należności z sum dostarczanych mu zgóry przez kilku fabrykantów zarobkowych, którzy w ten sposób kn'ję. s,,'e
rzecz~-wi te obroty.
Z regul~'. tego rodzaju hurtownicy,
prowadza oficjalnie księgi i całkiem
prawidłowo. ale gdy kOl'lCZV f;ię rok
opcrac~'jny i władze skarbowe wystę
puia z żą rl::ll1iem pokrycia należnych
ponl1tków orl ohrotu i dochodu. kiero,,' n ik oBwiadrza. że wobec niepom~'
glnei koniunktur~' i noniesiom-ch !>trat
pl'7.ecll"if'hiOl'<:t w o likwiduie. Likwidacja nl'Zedf;iębiorstwa nast('pujc VI' tak
szvbJdm temnie i tak gruntownie. że
nic nie nozo~tajp rIo zajęciq na pokr~'
rie należności ~J{flrbowych. RlIm zaś
llrzed!':i('hiorca okazuje sic c7.łowie
kipm !Je?' żaone!!o m<l iatku.
~v l)('''-'lym wypadku l"twiero7.ono,
że po(l<:tawionv
hlldownik. którego
nazwif;ka 7.C w7. g-1~clu na łoczą.ce sir
~lorlztwo r,ie m07emv nodar. wnlacił
(i:W 7.ł 7.alir 7p l(. Q'd\'Ż ' inar7.ei "'ladzp
c::karl~f)wE' wkroC7.Ylv wczl'śniei. a po
lik"'jc1acjj o1{lI7.ałn sic. że za okres 0neran-j nl11p"l1lo sip orl niego około 280
t",· s. 7.ł podatków. którc ocz~'wiście pozoc::tqlv nienokrvte.
Of'7.nviście, że uchYlni::lc f;ię w ten
sno!':óh od nłacenia podatków. przemvsłowcy ż~'tlowc::cv mai;:t możność ko~
kurować z oficiall1l-m
przpmysłE'm i
skutec7.nie 11'0 zWl1lczqr .Tak z nowvż
~zcgo wnio~kowa(o. odrad7anie siC anonimu w nowei formie. h'st. możliwe
iedrnie 7. radi zlwt ł::lQ'onnep-o nostępo
wanill. "'łaśri"-"rh władz, ldóre ZAmif\st kierowania sprawy do władz
pl'Okllrat01'!':kid, i nociąe:ania Of;ZUStÓ ..v
do cdpo\viedzil1lności w\-kazują. niewiao'g-oc1n'l ustępliwość ro rozzuchwala żrdo',"sldch !':pekulantów.

Ł ód Ź, 22. 7. Przed 3 laty, władze
skarbowe podjęły energiczną. akcję
przeciw panoszę.cemu się wówczas w
przemyśle i handlu anonimowemu oszustwu.
Kombinacie te, prowadzone wyłą
cznie przez Ż.I'dów, polegały na tym,
że poszczególni kombinatorzy otwierali mmeJsze przedsiębiorstwa, bez
zgłaszania ich do władz.
Działo się to w 1en sposób. że Ż~-
dzi wyc1zierżawiali fabrykę z urządze
niem. pokr~r .iomu nab~rwali pólfabrrkaty (przędz~) '~'~'rabiali tkanll1Y i nast~pnie sprzedawali w hurcie, WRZYstko ocz~'wiście bez świadectwa przf'm~'slowego,
opłacania
podatków

wa

świadczeń.

Po wprowadzeniu obowią.zku przeclstawiania świadectwa przem~'!':lo\\'ego,
przy nab~'wanju przędz)'. anonimowrv
zOf;tali wyeliminowani. ale .iuż wkrótce rozpoczęto innego rodzaiu komhinacje, polegające na t~-m. że oficialnie
/!łoszone pr7.edc:;iębiorstwo, regularn ie
co roku likwido\vało siC, a na jego
miejsce powstawało inne, przy czym
J.ikwiduję.cv z reguły nie b~'ł w stanie
opl:lcić zaległych podatków.
Obecnie kombinacje ż~-do\Vskie we~złv na nowe tor".
Oli roku wlarl%e
skarbowe zaobser\"owalv. że wobec
stosowanych rygorów. w handlu prz~
d7.ą.. jako też prz~r udzielanin zezwolel1
na urnchamiane fabrvki. Żydzi wvkombino"'ali inn~' !-1p'o~ób u,,'olnienla
f;ię od płarenia pociatków.
Mianowicie zamiast dawnych fikc~Tinych "wlaścicieli" fabryk. obecnie
utworz~-ły się specjalne kadry hurtowników przędzy. Taki hurtownik. z
reguly niedajac~r żadnej gwarancji
materialnej, nabywa świadectwo handlowe II kategorii, uruchamia hurtowy sklad prz!;'dzy
jako oficjalny

przędzę,

Awanturm"k "zdietv. Skruchą

cZ~-llił do śmi9rtelnej choroby svvej
siostry, P1'z~-f;zedł do niei w odwiedziny
pOWiesił Się
w dniu 21 hm. o godzinie 9 rano i bhiZ a w i e r c i e. 22. 7. _ 'V dniu 21 gał ję. na ldęczkach o przebaczenie, po
·
cz.nn udał SI'"y (10 ,"" \"ego ml·eszkaJ11·a.
bm. w godzinach przed po ł udl1low~'ch
1'\ie mog"c sobie darować, JZ ]'est
nowiesił s i ę w mieszkaniu w l a s n y m , " "
33-letni Henn'k Słabosz (ul. Piaskowa sprawcą. nieszczęścia siostry, targnął
6), 7.nany na tutejs?:vm tercnie groźny się na własne 7;~'cie, przez powieszenie.
awanturnik i kryminalista. kilkadzie- Prz~ b~-ły lekarz skonstatował już tvlsiąt razY' karany za różne przestępstwa ko zgon desperata.
(k)
VI' Polsce i zagranicę..
Pr'zYcz\'l1V s,a mobó]'stwa Słabosza
"
!t
- ..
są. dość chal·akter~·strczne.. Oto swe'1
go czasu zrobił on duża. awanturę w
mief;7kaniu swej zamężnej siostry, na
a r s z a w a. (Tel. wł.) Minister
skutek r7.ego popadła ona n-a chorob~ J skarbu wydał .rozporz:;tclzenie zawiel'aserca. 'V ostatnich dniarh siof;tra a- jące pi!;'ć przrni~ów celnych połskowanll1rn ika ta. k się rozchoro". 'ała, ~e niemieckich i dotrcz:,tc~rch przemiału
jPf;t c1ogorrwają.cę...
r.boża. Zarz!;Hlzenie ma 7.wiazf'k z wv']'
.
, . .
k'
.
S ł a b ORZ wlec z:;tr, ze sam SH,' przy- gasnl~clem onwenrJ i genew~kjej.

t

List do redakcji
Szanowna Redakcjo.
Pro.silbym o opublikowanie w "Orędow
niku' wecilug uznania, co nas t ępuje:
Bezprzykladne wystąpienie p'. Hpnry~~
Dembiń.skie"'o na lamach
.,'Vladomoscl
Literackich'~ wy\'ołalo wśród społeczeń
stwa prawdZiwie polskiego obrzydzenie i
wstręt. Nie można sobe wyobrazić.. żebf
w teraźniejszej, smutnej rzeczywistoścI,
gdy chodzi o istnienie niepodległości gospodarczej Polski. o byt chlopa i warsz~at
pracy dla robotnika i inteligenta pOIBk.legO, znajdowaly się glosy polBk le,
kto~e
nam tych praw odmawiają. a przyznają
je Żydom. Przestępstwem wobec N arod.u
jest kupowanie u Żyda lub sprzeda wal1le
mu czegokolwiek. Stokroć większą hańbę
i zbrodnię wobec :t\arodu je.st wyst~powa
nie publiczne w obronie Żydów. a pl'Zcci w
Polakom IV pBeudożydolyskiej prasie. Taka rzecz je6t nie do darowania, bo przecież wszy.stkie antypol8kie artykuły Ź}'
dow.skich pi;;arzy nie wyrządzą takiej
wielkiej szkody, jak je~cn artykuł. pol~kie
go publicy;;ly w rodzajU p. DembmsklCgo.
Takcih mu.;;imy uważaĆ za zdrajców Narodu Polskiego, wrogów Pal1stwa naszego
Nr, 1.
Wobec tego, proponuję: aby ,p rasa narodowa i szczerze polska. J:.ragnąca urzcczywistnienia hasla "Pol6ka dla Polaków"
publikowala na swych lamach na tz\\'.
czarnej liście nazwiska tych od/Szczepicń
ców. Każdy Polak, który w sposób wyraźny i hańbiący Polskę będzie stawał w
obronie interesów żydowskich, a napadał
]Ja polskie, znajdzie się na owej liście. 0:mie.szczene takiego ,.pana" na czarnej 11ście, zakwalifikuje go moralnie w opinii
całego prawdzi wie
polBkiego społeczeń
stwa do świata źydowskiego, a 'Pozbawi
miana Polaka, a więc całkowitej lączności
ze spoleczeń8twcm polskim, które zcrwie
z nim wszelkie stosunki towarzyskie i kulturalne.
!
Tak. jak w ogromnej swej masie społeczeństwo polskie odgrodzilo się od ży
dostwa. nie utrzymując z nim ż&.dnych
stosunków towarzyskich, kulturalnych. a
IV ostatnich miesiącach zawodowych. tym
bardziej odseperujo się i odgrodzi ono od
napiętnowaney:o zdrajcy naszego Narodu,
zaliczonego już do narodu '" ybranego, aby
trądem
żydowskie
mcntalności
nie
zarazi!
innych.
Propanu
ię za tym. obuk
d
b
l d
dl
'
a",nego, ezwzg ę nego, nie po egaJącego dyskusji bojkotu Żydów na każdym polu, bojkot również Burowy żydofilów,
zdrajców Narodu, których'nazwiska b<:dą.
ogła.szane całemu polskiemu społcCZCJ1stwu przez publikowanie czarnych li,:; t
w prasie narodowej i katolLkiej.
Taka.
hańbiąca
kara napel\'no powstrzyma or!
podobnych występów tych nieliczn~'rh
Polaków, którzy, chyba zaŚlepieni i oglupieni przez wlasnych wrogów, stają na
froncie walki, które toczy cale spoleczeństwo polskie z żydostlycm. obok Żyda,
zdradzając swój Naród.
Z pow~~att~IAWSKI
ahs. Pol. Lw.
Gdynia. Bank Rolny

I
Po wy"as"n,'eC'111 konwencJ-'1
'V

f

światem,
najdroż

J an Lewandowski
emeryt. urzędnik Pol. Państw.
lat 63. Pogrzeb odbędzie się w piątek, ~. bm. po pol. o g<Xizinie 3,15
~ z kaplicy przedpogrzebowej Waly Jana ITI na cmentarz parafii Je:i.yckiej,
1:., o czym zawiadamia
w cięr.kim smutku pogrążona
Poznań, Grudzieniec 82.
tona z rodziną. .
przeżywszy

Sztandar baonu morskiego

•

We wtorek. dnia 20 lipca 193i r. rano o godz. 9 rozBtaI się z tym
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, mój
szy mąż, nas? brat. /Szwagier i wuj, Ś. p.

:::s

P a n A jer s z t ok: Nie rozumiem, panie Blumenfurc, co te nasze
tak sze upierają. przy te Palestync:
czy nie lepiej spakowacz manatkes
i wroczycz do nasze Polske?

Qenewsk eJ-

B. JASIŃSKI, Łódź, t t Listopada 5, tel. 157 - 60
W duzym wyborze na sezon letni poleca MATERIAI:.Y MANUFAKTUROWE,

wełny, jed,!a~!e,. aksamity, płótna In!ane, białe: pościelowe,
. blehznlane, p u rp ury oraz fIranki i kapy.

WszystkIe towary w jaknajlepszych gatunkach po cenacb ściśle fabrycznych.
Dla sklepów rabaty.
n l
Dla sklepów rabaty.

~ ~ -świetne. chot tanie ~

bRĘDO\VNT~,

Numer 167

Musimy

żydów usunąć

loliota, nnla: ~l Upl'!: f!ł37

_. - mrdifłł !

l
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•
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"Mazur Urbach z Pabianic rodem ... ", założyciel "konspiracyjnej" szkoły wojskowej
w Łodzi, zdobywca dworca towarowego na Chmielnej, czyli bohaterska rejterada
pod słół prezydialny
Pisząc

art~-k uly

obronna", nie

"Żydzi

3.

nasza

siła

wiedziałem wcale o istnieniu
żydo-komunizującego pisma rn. "Głos Po-

ranny", ani tym bardziej o jego specu od
historii p. Januszu, Konradzie Urbachu,
który zarcagował na moje uwagi namiętną
filipiką osobistą Ilzucil się przy tym pora~ drugi na gen. broni Józefa Dowbol'a~[uśni('kicgo, wygłosił swój sąd na temat
kto ma prawo zabierania glos u w sprawach obrony kraju i sięgnął do bogatego
arsenału fałszów historycznych, aby rolę
Żydów IV wojsku polskim wybielić.
Teraz już nic nie rozumiem. Bo
skącJip on - "łaśnie "psiakość od wieków Ma7.ur z Pabianic rodem" - tak zawzięcie broni Żydów.
Przyzna Pan - panie Uro"ch - te to
jest bardzo po.dejrzane.
Nazwał
pan litwakiem Kościuszkę,
~[ickie",icza.
Tra ug'utta,
Piłsud~kiego,
gdyż ,.pochodzili z Litwy". Pan zaś pochodzi .z Pabianic i dlatego je"t pan Mazur.
ZelaJe siG, że pan świadomie pomieszał pojęcia, ho chyba pan wic, że Lit\\'in a litwak
to zupełnie co innego.
Ale dlaczego pan, panie Urbach nie chce
sir; przyznać do tego. że pan iest Żydem?
Brloby to daleko prostsze, odważniejsze I mówiąc otwarcie - uczciwsze, mazurskie
po . tawienie k,vestii. Komu pa' chce wmówić. że pan jest Mazur? Mni~ to jest zupelnie "wurszt", pani" Ur-Jude, z jakich
pOIYoc1ów nie przyznaje się Dan do swej
J'a.~~', religii. języka i ducha swych przodkow. Ja ]estom prosty grenadier pruski,
barbarzYI1Ca wielkopOlSki, z pod Verdun
Chemin cle Dames, St. Quentin. z hłot~
FI_Hnr1rii. z pod Armontiel'es - zwyczajny
.. ha!1 0ne !lfutter wielkiej rzeźni"', był~' grenadIer 7-go pułku grenadierów królewskich, imienia \Vilhelma I-go, króla Prus.
Jeden z :1icwielu, którzy ocalel z p:ekła
\'f'l'clun, żelaznego orkanu Sommy z 0".\"Ch I. at gtodu i chłodu i nędz}, jeden ze
<;tl'i~ępo",
poznańskich
dywizyj, z wieJu
flutków n nazwie "I\llczm'ln'{ ReO'iment".
T.I-ch samych z pod Mars Ja Tour~ Gravelotto i Seclanu.
.Ja }e,;tem. jeden tych, którzy nie zana rh SIę sweJ mowy i ducha. \Vnukowie
i synowie Drzymały. walczyli razem ze
Inną. przymu~owo, w szarych tołnierskich
llJ unclurarh cesarskiej armii Niemiec, Że
lazna nię·'ć pruska dusiła nas za gardło
g'niolła 2ebra i przywaliła clo ziemi. Do
rorl~onei. oj~zystej ziemi wielkopolSkiej. Z
n le] czerpalIśmy siły, czerpaliśmy moc i
ducha. ~ie ~a w \Vielkopolsce ,ni, mias~eczka l mIasta, g-dzieby do dziś (Inia
11le wspominano nazwy mia ~ta w dolinie,
oloczonego wzgórzami Cote' Lorraine. Nazywa się: Verdun. Tam na zboczu Coles leży w francuskiei ziemi rezerwista
Lamperski. rozstrzelany m'zez Niemców
mój kumpel serdeczny Ż .... renadierów. T~
nie ~ył front ~,antyrosyjski" (terminologia
zolmerska me zna Inkielu wy _ ażenia),
lecz fro~t zachodI?-i, gd~:e m. in. topiły się
I\' orkame żelaza I krWI poznrńskie
Kaczmarek-Regimenty",
"
Ze szcząU::ów, niedobitków krwawych,
~owstawały plutony. kompanie i bataliony
powstańców wielkopolski'. }"';:ialem zaszczyt dowodzić takim wła~ni" batalionem
-:- ja, pro?ty grenadier, aktywny grenacller pr~iikl, p~'zed",o;C'nnv "nie pewny poborowy (U!1slcherer HeeresoflichtiO'er _
według' :Milital'passu), przymusowy ~broń
c~ cesarskich . Niemiec. Przeli panem, pante Ur1!ach. me będę wymieniał moich zasług, me mam zamiaru ani potrzeb v znii,!-ć się do po~iomu pańskej taktyki'i osolnstych :,"'ycleczek, które rozpoczął pan
zełganymI na poczekaniu zarzutami. Na
., ant~:rosy;is!dm" fronc:e, gdzie wertług pour7.en pan~klch nal(':1;alo jc~:>:cze IV s:>:erc~ach al"mii polskirj waJI'/:Yć " nie bykm.
Znam t.I·Jko front przrciwbols7.pwicki, na
kton' na piera ły horcl~' poci worlzą czerwonych kOl1li!'iarzy-Ż~· dó",. Tam byłem. Na
Pomorzu w 1'. lfJ20, ja], równi<'i w MiIisku
~fazo\YiCC'kim. 7:nam Bialystok - gni.azdo,
skąd rozlazły SIę różnr litlyaki a la Litwinow i wielu jeszcze podobnych. sprytniej~zy~h. 0\1 pana ŻyrJÓw. Ale on: przynajmnieJ nIC' udaJą ~[azurów!
Aip 7.Jlam i nie chcę znać pal)skich
pP.odko". alli żaclll~ 'ch .. ~[II·llla(ów" porloJmego ~'atllllkll. Ani oni. ani pan niC' siut.l'li - l\'C'dlu'! jJHI'\sl,icli 7.Hprllniet'\ - w
7.adncj armii znhorcl,rj. IV takim ra:>:ie,
kto z;:JjlllulI'al sip. ćwiczC'niami i wykłada
mi w szkole \\'oj"kuI\'!'i ( kon,"pil'ac~·jl!e.i) w
rnir~cir Lndr.i. którrj byt pan zatożycirlcm?
ZaprllJ1P dla słabego zdrowia najwygorlnrj i na ihrzpiprzniC'j orlllywać ć",ic7.e
n'ia na sali. w zimif' ocz~·"iś(·ie ogrzanrj.
Tam m07.118 .,walczyć·· IV pirl'l"szej linii,
'17. rio ... śmierci!
Zu peln ie lei lerar. rozu III irm dlaczego
pan zdobyl właśnie dworzec towarowy na
Chmirlnrj. Otlr?\\ała sir IV panu żyłka
1\<lncllllWa, dur:li j)mr!ziadó", lI·stąpił w zaloi~ 'c i('Ja .,konspirac:v.inrj ~zkoły
wojskowej". IV której odbYII'aly !Oię walki tak
stra"7.~illf' i knnllvP rp smrói r" nirh pozo::,Lał do dzisiaj w mieście Lu hi!
Kic

dzi,,'nego, że wobec takich wyczynów, ruszył pan "w pierwszej linii" na Kijów.
~fam ".Tażenie, że nawet pai'Iska nominacja nie wiele panu pomog''1, i radzę panu odbyć przeszkolenie pou okiem wielkopolskiego gefrajtra. ~ie 'Jyłoby wtedy
owej głośnej stl'ate'ricznej reiterady pod
st.ół prczydialny podczas je<lne~c z posierlzei'I Rartv MiejSkiej w Łodzi. Jcśli chodzi
o Pl'Opoz' ·c jP. porównana naszych "przodków" - to z wiadomych panu względów

Chaim

naturalnych. .. nie chciałbym pańskiej
kompromitacji. SatysfakcjI' badania l'ótnych "przodków" żydowskich pozostawiam
specjalistom.
Dla rozweselenia CzytelnLów, pomówimy lepiej o pat'tskich wiadomościach fachowych i historycznych. Mam zamiar zamiast kłócia szpilkami. znęcać się na pan u powoli, na raty. Nie lubię geJy l,toś się
męczy zbyt "krótko" ,panie kupiec!
Ja mam czas - ja poczekam, ..

Łajpserdak Z Białegostoku

Dlaczego Fliederbaum nfłzywa się Bzowiecki
Osobliwe
objawy "mimikry" - Żydowskie łgarstwa o Powstaniu
Wielkopolskim - Co na to p. mjr dr Lipiński
J.
\V pierwszych latach odrodzonej
Polski ukazalo się pierwsw wydanie
książki pt. "Organizacja armii", Nazwisko aulora brzmiało Fliederbaum.
Drugie wydanie tej samej książki, pod
tym sam~'m tytułem, było powtórzen'em treści, lecz nazwisko autora
brzmiało: Bzowiecki. I{to nie wierzy,
niech sprawdzi. Może przejrzeć również "Dziellnik Ustaw" nr 28/19 poz. 478,
Jest to zllamiennv "Dziennik Ustaw"
z roku 1919. dozw·ala.iący w Polsce na
zmianę nazwisk. Czytamy nieraz ogło
szenia \II dziennikach tej treści, że np.
Mordche Friedmann chce zmienić naz\visko na Rosner (nazwi:-,ko cytowane
z "sanacyjn-ego" dziennika, a nie na
chybił trafił), Mel'er Gl'abschl'ift na
Marku!", Schulem' Goldenberg na Grap-iewski, Graże\\sld. Gl'abirlski, Gav:lil1ski lub GorZYllski
YV Bialymstok'u Pl'~y ul. Sienkiewicza. niedaleko placu. na któl'I' l11 rozlatuje sig niec!okoJ'Jczoua cel'kle'w prawosla\\.na, znajduje 5ię niecIu?'y sklepik.
Na szyldzie widniało, w cza:;acll gdy
byłem w t~rm mi-e~cie. autentyczne
imię i nazwisko \\laściciela: Chaim
Lajpserdak. Do , łownie: Chaim Łajp
~erdak. Czy szyld wisi jc,.:zcze nie
"'jem i nie o to chodzi. Chodzi o proste stwierdzenie faktu, że ustawa z r.
1919 umożliwiła obywatelom polskim
zmianę naz",isk. Pytanie: Kto korz\'sta z tej ustawy? Komu jest ona .mijWI ęcej potrzebną.?

Prosiłem

o rz{}czową dyskUSję. Spot-

kał mnie kubeł pomyj. Kaid ,v Poznallcz~- k,

mniejsza o to, czy pisuje w dzienniku "sanac~ljnym'·. czy narodov,'ym,
byle napisał cośkolwiek. co s1ę nie podoba Żydom. jest okrzyczany za ,.end(·ka" i antysemitę. Ktoś, kto pisze w
,,\Viadomościach Literackich". nie musi być koniecznie Żydem. Ktoś. któremu nazwisko żydowskie jest niewygodne, zmienia je na polskie. Czy
llnez to przestaje b~-ć Żydem? Ktoś,
l<to pisze w piśmie .. ~anac~·,jnym". musi być .. sanatorem"? W ten sposób dałoby się dyskutować be?: kOllca ...
\Vszelka polemika polega na wymianie zdań. Można i trzeba zbijać
dowodzenia przeciwnika. Ale stosowanie chwytów. polegających na osobistych wycieczkaCh przeciw osobie, któ-

się wcale
określa jako

rej

nie zna, a jej dowodzenia
"bzdury" - to nie jest
fair, to nie jest walka po gentlemel'lsku. To jest taktyka - żydowska.
\,"edług
obwieszczenia województwa w Tarnopolu, nr
A 61, z dnia 6
maja 1935 r.:
1) Józef Barschak. rodem z Tarnopola, zami{}szkały w Berlinie, pragnie
zmienić nazwisko na Schussel;
2) Aron Abl'ahamowicz. rodem z
Brodów, zamieszkały również w Berlinie, wnosi o nadanie nazwiska Hoffmann.
Zrozumiałym jest, że niewany mi
ofobiście p. Fliedcrbaum, autor "Organlzacji armii", jako zamieszkały w
Polsce, zmienia nazwisko na Bzowieclą Zrozumiałym jest, że Żydzi, oby\\ atele polscy. zamieszkujący w Berlinie, zmieniają, nazwiska, brzmiące z
polska po żydowsku, na niemieckie.
Proszę wziąĆ pod uwagę, że nie wymyślam im od zaprzallców. Stwierdzam
po prostu fakt. Taki np. Chaim l,ejpS( l'dak. drohny ;:;klepikarz z Białego
;;;loku, pomimo fatalnego nazwiska,
pozo"tal rzetelnym Ż~' dem. nie łapser
dakiem, Nic znam go osobiście, ale go
cc'nir, i rozumiem.
Kalomia:;f zupełnie nie rozumiem,
d lac7.ego np. Józef Kl'emcner z Brodów
(patrz ol}\\'i eS7.czeni~ jak powyżej) chce
I:az~-",ać ;:;ię N'eugehohr. Rozumiem, że
panom Barschakom i Abral1amowiC?OITI. zamieszkałnn w Berlinie, te nazwiska ich są. niewn;-odne . Ale Nougebohr - czyli "nowon;:troclzony" w
Brodach? Osobliwy wybryk objawu
"mimikl'~-". W naturze spotyka się czę
sto owady albo płazy, naśladujęce liście, gałęzki itp. Jest to postawa i zabarwienie ochronne, dane przez szczo-

°

drobliwą. wszerhprr.ewidującą naturę·
Coś wspaniałego, gdy się p0!11~' śli, że
owe liszki, o\yady i gady, nie potrafią.
myśleć ...
Powiadają, że Mazur
ślepym
się
rodzi. ale wiem. że to nieprawcla. Nie
słyszałem jednak,
aby któn' kolwiek
Mazur zmienił polskie nazwi!?l,o na ży

dcwskie. Szanuję uczciwych Ż~-dów,
którzy ~ą. Żydami i przyznają się do
tego otwareie. Ale nie slanuję Żydów,
którzy w Polsce udają. ... Greków.
Być może, że

za. to, że pan J, K. li, z "Głosu Porannego" śmiał zaatakować generała Mu'nickiego. Wyjaśniłem już raz mój pogią.d na tę napaść, nie jako "endek",
1e<:z jako b. żolnierz armii wielkopolskiej. ' Spotkałem się z twierdzeniem
p. J. K. u., wyjętym rzekomo (nie mia·
łem możności sprawdzić) z ksią.żki majora, Hulewicza. że powstanie wielkopolskie trwało od 27 gt'udnia 1918 do
10 st.ycznia 1919, a więc tylko 2 tygodnie, Pan major Hulewicz był onego
crasu moim bezpośrednim przełożp
nym, jako szef sztabu 3 dywizji Wlkp,
VI Jarocinie, wówczas, gdy byłem adjutantem baonu zap. 11 pułku strz. wlkp,
w Śremie. Według dat, przyjętych
przez MS\Vojsk, okres powstania wlkp.
trwał do dnia 18 lutego 1919 r. Trzeba
bowiem wiedzieć, że "powstaniee" oznacza żołnierza-buntownika, walczą.
cego przeciwko istnieją.cej, uznanej dotychczas "formalnej" władzy, tak, jak
to się dzieje np. obecnie w Hiszpanii.
Ostatni komunikat Dowództwa Głó
wniego \VP w Poznaniu, z okresu od
9-14. 9. 1919 r. włą.cznie, mówi o działa.Jności niemieckich miotaczy min, Q
utarczkach patroli. a ,,13 września ostrzeliwała artvleria niemiecka silnie
okolicę Lipionki". Jest to ostatni kC/muniakt ?: frontu zachodniego, nazwanego pn:y koncu swego istniooia "wielkopolskim". (Cytuję według "Pierwsza
""o,;na polska" str. 161).
Tyle 00 do powstania wielkopolskiego i działal'l wojennych na frOllf'.i'ł
,,,ielkopolskim.

*

"endecy" oburzyli się

*

Samo e,towanie faktów i rlat, " 'edłu~ dziel ' wygodnych autoró'v, bez
znajomości rzeczy, doprowadza nieraz
rIo absurdów. Jeśli chodzi o daty i
fakt~r, radze być
bardzo ostrożnym.
Pnn J. K. U. powołuje się "na kogoś
kto już bezapelac~;jnie powinien być
dla panów "endeków" autorytetetn".
Tego rodzaju zapowiedź jest rzeczywiście groźna. nietylko dla autorytetów "Głosu Poranego". Jest to argument najcięższego kalibnl. MO"'a je!"t
o ujemnej opinii generała Hallera o
generale Dowborze Muśnickim,
,.Generał Józef Haller w dniu 10 lipca 1918 roku w l\foskwie wydał rozkaz
do formacyj polskich na terenie Hosji"
- pisze p. J .. K. U. - w którym pi~
tnn,ie gen, Muśnickiego, że zgodził się
na kapitulację", hallif'bna. 7.drarlą. plamiąc imię tego w'ojska, które dla wal~
ki, a nie dla 7.gody 7. wrogiem było
stworzone. "Tu p. J. K U. o-tuje dzielo majora dra Lipińskie!'!o .. 'Valka.
zbrojna o niepodległość", ~tr. 331. .
Taki rozkaz z dnia 10 lipca 1918 r.,
w~-dany rzekomo w Moskwie przez pol~
skirgo generała, jest rzecz~-wiście ci~ż
kim arg-umentem. Ale iednoi€'st dla.
mnie niezrozumiałe. Generał Haller,
któr~' 10 lipca 1918 r. wydaje taki rozkaz przez 1\furman, przedostaje się do
FI'ancji iuż 15 lipca 1918 roku. prz~' je
żllża. do Paryża, a 14 lipca 1918 r., czyli
IV dniu święta narOdowego Francji,
zjaWia się w biurze pOlskiego Komitetu Narodoweg.o. , Jechał więc z MosI"vy ,przez Murman do Pa~'ża, w
cz.asie wojn~', gdy w Rosji panował
chaos bolszewicki - tylko niecałe 3
doby!
C~-tuję dosłownie z dzieła p. ma iora Lipillskieg-o ,;Walka zbrojna o niepodległość", drugie w~'danie str 364.
\V~rmien iono tam również datę rozkazu 10 lipca 1!)18 roku i cytowan~' przez
p. J. K. U. ustęp rozkazu. Lecz na str.
453 pisze p. major LipillSki: "Już 15
lipca, "" dwa dni po prz)'jei"d7.ie do Paryża, składa gen.
Haller Romanowi
Dmowskiemu, memoriał. IV którym
wY~7.c7.ególnia najważnicj;:;ze spra'wy
organizacji, iakie w formuiacym się
wojsku należ~1 przeprowarlzić".
.
Dodam jeC::7.cze, że wedlu!,! ()dn()~ni
ka n a str. 454 ,.1. gen . Ha 11 1'1'0111 PI'Z'-b~-ło 56 oficerów".
Pro;:;zę więc sobie
wrobrazić, że wedlu g' dat. p. majol'a Lipińskiego, gen. Hallrr iiego oficerowie pobili w roku 1918 rekord świata
pOdróży kolei~
i statkiem. iadac z
Moskw~', prz(>z MurmaIl, czyl 'i Archangielsk no Pan ża. t~-ll,o 3 dob~·. 'l
Moskwy do Archang-iel!"ka je~t około
1000 km, z Archangielska wokół Norwl'j:!'ii do Pal'~'ża, okolo 1·000 km. razem
5000 km .. \V~:>:~ 'stko to odh~' \yało si~
w c7.asie woiny!
Zanim gEm: ITaller "ryj('l~ni sw{lj
rzekomy "ro7.kaz dzienny z dnia 10 lipca.1918 r.". prosimy p. majora Liph't~klego, ah~' b~-ł łaskaw przejrzeć'
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po-

nownie swoje cl7.ielo i w\tlómac7.l'ł rałe.i Polsce rckordow~ ro <'lo szyJ~ko~ci
podr6ż gen. Hr:tllera. Z clatami h'zeha
h.\'(; ostro;i;ll~- m. Przede wszystkim zaŚ
historycy muszę. licz~ ć się' z fakt.ami
i datami,
ADA"I ULHICH
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pansłwowej

podajemy bez gwarancji
Związek Piłki Notnej postanowił:
do wiadolllŚoCi dymisję zarządu okręgu śląskiego,
podkreślając
jednocześnie, te forma podania się do dymisji i samowolne porzucenie agend zarządu podry-

PoIAki

przyjąć

wa..ią zasady organizacji sportu i godzą w
l •• jtywotniejsze interesy
sportu piłkar

Hippika
W czwartym ł ostatnim dnia mIędzy
narodowycb bałtyckich zawodów konnych
w Gdyni odbyły się dwa konkursy: konkurs o n1;!rndę kawalerii polskiej i kon~lIr~ po zc !!'n a lny.
W k :mK ursie
pierwszym
pierwsze
mie jsce zdo;)ył p. Strzeszewski na "Ry$iu ". Miejscami od 2 do 12 podzielili się
ppor. 'Vołoszewski na "Zerwikapturze''.
po,'. ŻelewIOki na "Wizji". por. GuŁowski
na "Troviacie", por. Ęomrowski na "Zbiegu".
W konl,ursie pożegnalnym pierwsze
miejsce zdobył por. Bilwin na "Aree". 2.
por. Zają c zkowski na "Arabie", 3. rtm.
Czel'niawsld na "Celebe.sie", 4. por. Ładoś
na "Blas ku".

Kolarstwo
Popończyk w Rydze.
Z
łotewsldego klubu •. Mars"

okazji 30-lecia
rozegrano szereg zawodów. których punktem centralnym był start Popońezyka w biegu rewa.ntowym. krótkodystansowym.
W biegu tym mistrz P.)lski zajął drugie miej~ce za Łotyszem Lenieksem.
Międzypaństwowe .spotl,anie kolarskie
Niemcy Holandia w Bremie wygrali
Holendrzy w stosun'ku 24 :23 pkt. Na torze
żużlowym bezkonlmrcncyjnym byl holenderski zawodnik Smits.

Lekka atletyka
Finlandzki mistrz olimpi jsk.i na 5.000
m. Hoeckert. nieBpoc\ziewanie pokonany
został
na zawodach w Oern~kQl dsvil<
'Przez szwedzkiego biegacza Sundcs50na
IV biegu :la 3000 m. Sundcsson miał czaB
8:39.8 min. Hoeckert _ :40,3 min.
Na zawodacb we Flroencjj lel<koatlet
ka wloska Testoni ustano\\ ila nowy re ·
kord W!och 'I bicgu n'l 200 m w"nfl,i em
25.8 'ek. Ta sa rna zawodniczka wyuała
skok w dal =-- 554 ctm. Na tych samych
za.w~~~ ~&t !!limpijskj, 'y~lla, Y/Y,-

grała 80 m przez płotki w czasie 12.5 i skok
w zwyt '- 150 ctm.

o

Piłka nożna
'\Ił'ej'ele

d" Iiltl odbIIdzie eie '\Ił' ftsdehodzącą niedz,il'lll V" Łodzi spotkanie pomięuzy
drużynami m istrza Łod7:i i Po.morza. GryfU. z
Torunia. Toruniacy obecnie znajdują Sle '\Ił' doskonalej formie. czego najlepszym
dowodem
bylo wysokie 7:wyciest wo nad mistr~m Poznania HCP. W obecrej fazie Gryf jet't obok war6za wskiei Polonii najpow8ż.,iejszym ka ndyda·
tem do zajecla pierwszeg" miejsca w swojej
irupie. Łodz:anie tymczasem przechodza wy·
raźne llr~ilenie. jak to mil'liśmy m~nO!lć 0gllłdać w czasie zawod6w w ub. niedziel41 z Polonia. Nic wiec dziwnego. że toruni;lC) •• typowani na zwyci,!zce n il'rJzielnego @potk9nia.
Pierw ' ze spotkanie pom ;edzy tYJlJ . ze~potami rozegrare w Tornniu przyni04llo wynik remi~o
wy. \V dals7:ym spotkaniu z pierws",ej grupy
grają w n iedziele w Warszawie Polonia i ncp.
Poza tym w nadchodz!lCIł nied7:lele orlbęrlą
sie na trenie calego kraju naE' t ępujące ~Piltka
nia o. wl'jście do lIgi: w Krakowie. grajlł Podgórze i Brygada. w Lublinie Unia z R04Ievill.
IV Równym Strzl'lec :r; J3nowej Doliny s Revera . oraz w Brześciu śmigly z Ruchem.
'V Zgierzu " narlehodzaea niedziele odb'!d7:ie s ili pierwsze mięrlzymia@towe ~pot.ok,nie piIkarskie pomiędzy reprezentacjami Zg:erU i Pa·
bia.nic. Zgi~rz bll,11l:e reprl'7.er ,towany przez pilkar7:Y Rokola i Boruty. natomiaet Pabianiee
przez PTC. i Sok6ł. Jak sie dowiadujemy
\V
najbli,;,gzych tE'rmin8ch po.dobne spotkania odbywać s ili bedl\ w innych mis"tach prowincjo.nalnych okr~gu ló ,lzk il'go. ~fa te na celu propagandę 8portu pilbr~kiego w jak najszerE!tYID
t~gO lilowa zn"czl'n'u.
Wyjazd ligowego zespolu LT\:S IV n~ ,l c ho
G7:IICą n iedzielc rio Grllr1zia,lzR , ulegol
r ip"l>odziewanie p"zeloten:u Z powo<!Gw techn i czl1łch
proj ektowane zawody dojda do ,kut.:'; oop :ero
w następn'l nirrlziple dnia 1 (!ierpni~ Prtl'('iwnikil'm lodzian będzie Pocztowe P. W I Grudz i ądza.·
.
Zarząd P. Z, p, N, rozpa trywal uch \\'a lę
zarządu ślf\~ldejlo

r,kr. Z\\iązku Piłki :'\oż·
nd. który wl'rc'w zaleceniom PZPN pO$tanowi! podać się do dymisji, a równocze
śnie 3:ażądał od sędzi6w ślCl,,,kicn abw nie
;;~<lzi9Wa.li ża.dnych meczów
pin.are\iich.

skiego.
Do czasu przeprowadzenia dochodzenia zarząd PZPN postanowił zawiesić
wszystkich członków zarządu śląskiego,
obecnych na tym posiedr.eniu. Uchwała ta
nie d'otyczy prezesa śląskich władz piłkar
skich, inspektora Żółtaszka. który na tym
posiedzeniu nie był obecny i o uchwale zarządu o podaniu się do dymisji nie był
poinformowany.
Równocześnie zarząd PZPN polecił komisji rewizyjnej przejąć wszelkie akta zarządu oraz przeprowadzić kontrolę ksiąg
i dokumentów kasowych.
Sędziowie piłkarscy otrzymali polecenie obsadzania wszystkich spotkań mię
dzyklubowych, przy czym w razie odmowy
dani sędziowie zostaną skreśleni z listy
sędziów.

Do Katowic zostanie wy~lany dclc!!at
PZPN, 1,tól'Y przepro~ adzi dochoclzen in
na miejscu. Przypuszczalnie PZPN wyznaczy komi~arza w okręi!u śląskim.
Turniej panamerykański rozegrany w
Dallas (stan Texas) przyniósł zwycięs t wo
drużynie Argentyny, która w finale pokonala. Kanadę 8 :1.

Pitśclarstwo

Wyjaw J)ię6ciany ł6dd:lch do Niemiec. nft
projektowane tournre. zostal już defin :ly"'n ie
zl\latwiony. Ł6dzkie wladz ~ bokseJ'sk:e polip isaly już urnowll z r ,iemieckirn związk j em bokserskim. Pierws~ spotkanie cdblldzie sie w
Stutgarcie w dniu 17 wrze!inia. drugie już nazajutrz w Heilbrow. Trzecie : ostatni" spotkanie rozellrajlł lod7:ianie w 'hill 20 wr~eśn i a
w Karlsruhe. N iemcy w umowie zaMrzegli ~o
bie. te .", ~klad drużyny 16dzkie; mu~zą wchod7:ić znani im doskonftle p i eściane Chm ielewski. Wotniak iewicz i P;.sar~ki.

Strzelanie
Staraniem Oddziału Powiatowe&,o Związku
Strzelectwa Sportowe,o odbyly sili na 6trzelnicy w Kole uwody strzeleck :e z bron ' wojskowej i broni nl31okalibrowej 8 m :str:tQ@lwo pow iatu kolskiego. Do za\\'od6w nanllly ; Związek
Oficer6w Rezerwy. Policyjny Klub Sp.)rtow1
l Kolejowe Pnysposob ienie Wojskowe.
W strzelaniu z broni wojflkowej
p;erweze
miejsce .zaj~l _p61 PoliCJ'jnel<l Klubu S pOr-

towego, uzyskuiac og61em 426 p. Dla drutyny
punkty ulobyJi Gąsiorkiewicz _4.:ntoni 93 P. Zablocki 85 p.. Domin ik Kubiak 83 P.. W. Glecewicz 83 p. l Stefan Galazka g2 p.
Drugie miejsce zająl ZE'Ep61 "';willzku Oficerów RE.'zerwy uzy~kujl\c og61ern 402 p. Rzeszowski T. 89 p., Kluge Przen,yslaw 81. Wiś
niewski FI. 82 p., I{aurzel Fr. 74 P. i Gn~ki
J. 70 p.
Trzecie miejsce zajęlo Koleiowe Prz)'sposobil'T'ie Wojskowe 13;4 punkty).
W strzelan iu z broni malakalihrowei pierw.
sze mieisce zająl zesp61 Związku Oficer6w Rezerwy, uzyskujac og61em 776, 2. KolE.'jowe przy6posobienie Wojskowe 686 p.. 3. Policyjny Klub
Sponowy 631 p.
Komisj,! sedziowską tworzyli pp.: R~zow.
ski. Golc i Rutecki.
W ciąku na dchodzacej soboty i niedzieli 00bedą się na strzelnicy ŁKS za wody strzeleck ie
o m istrzostwo klubu. w kt6rych startować mogli ",'szyscy czlonkowie I,KS.
Zawody odbędą f:ie w korkurencji Kbk. i Fla.
odleglośc 50 m
tarcza 2OX14, broil malokali·
browa dowolna. ilo§ć strzal6w 60. po dwadz;ieśc i a z każdej P07:ycji. sto.ja ~ . Klec"llc i letac,
plus 15 strzal6w p:óbnych. OpIat!! wpi~owa 50
gro_zy. broń i amunicja na m iejscu. Dla zawodn ików. którzy upla~uja si,! na pierwEzym
miejscu i pięcin dalszych prz~widywane I\a nagrody. próCz tego przewidziana je6t nagroda
prezesa klubu. Zawody powyuze beda jednocześnie imprezą Q odznakę 6trzelecka WSZystkich trzech kla~.

Szermierka
Włosi zdobyli mistrzostwo świata. W
Paryżu na turnieju o mistrzostwo świata
w . . drutynowej
klasyfikacji
pierw~ze
m.H!.!3Ce w florecie zdobyli Włosi, pona.WI~J.ąC sukces z olimpiady. Drugie miejsc'e
za J ęla Francja równf\ ilością, zwycięstw a-

le gorszym

BtO

unkiem trafiell 2) Austria

ht?l'.a pokonała Kiemców, zaj~ujących

J.

mlOlsce 9 :5. Wiochy zwyciężyły Austrię
14:2 a Kiemc6w 13,3.
Inne wyniki: Kiemcy:;..;; Jugosławia 9:().
Belgia - An::rlia 13:3. Węgl'y - Czechosło
wacja 13 :3. WIochy - CzeChosłowacja 9:0.
Francja - Angia 9:3. Francja - Niemcy
12:4-. WIochy - Austria 14:2. FranCja AU:1tria 12:4.
Tytuł mistrza świata we florecie drut yn~wym p~ń zdobyła drużyna 'V~gier przed
NIemcamI, Danią, i Anglią. Wyniki waż
n,i.ej'zyrh spotkań: \Vęgry - Dania 11:5.
~Jemc_~ - Anglin 12:+. Wę'!ry Angli'l.
12:2. Niemcy - Dania 9:7.Wę!n'Y -- Niemcy9:7. Dania - Anglia 8:8 stosunek trafień 81.58 ldlu Da.Qii
'
-
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sonota, dnia 24 lipca 1937

_ do szpitala j,:Joznańskich, gdzie ~a~a,d.an?
Kalendarz rzym.-kllt.
od nieO'o dowodów dokumentów l Jaklchs
Piątek: Apolinarego b.
tam je~zcze papierków. Dalsze wędró\Yki
Sobota: I\rystyny P" Ku· nie daly też rezultatu. Tymczasem atan
nepJndy
rany coraz się popgat'.sza i każda c.h\\'~la
Kalendarz 5 owi ńslrJ
decyduje o zdrowiu Krusprz.aka. . N.lew1~
Piątek: Ż. jisla.wy
domo kogo tu potępić. Zyd jest wlmen. ze
ni~ ubezpieczył pracownika. b~.dzie za to
Sobota: Lllbomiry
ponosi! odpowiedzialność, ale Jak wytlu·
Słońca: wschód 3,~8
maczyć postę-powanie szpitali. do których
Piątek
zachód 19,58
się zglosi! chory. Dla nich ważniej.,zą rzemin. czą są przej)isy biurokratyczne niż zdrowie, czy życie ludzkie.
•
Bezlistosne znęcanie sIę nad konml W
ubieglym tygodniu przybyla na plac dworcowy w Andrzejowie komisja przeglądowa
w której m. in. braI udzial iIlBpektQr ~ódz'
kiego TowarzYBtwa Opieki nad ZWierzę·
Piotrkowska 91
tarni p. Wocalewski. Komisja dokona~a
TELEFON redakcU ł administracJi 173-55 między innymi szczegółowego
zbadania
stanu zdrowia koni i przydatności ich do
Administracja "Orędownika" w LodzL
pracy, przy czym rezultaty oględzin wySzant prenumeratorów prosimy przy padly wpr0lSt rewelacyjnie.
płaceniu
prenumeraty żądać pokwitowaZ pośl'ód BtU pięćd7..iesięciu poddanych
nia oryginalnego z pieczęcią "Orędował badaniu - 16 koni zakwalifikowano Jako
ka", Za wplaty bez takiego pokwitowa- chore, opieczętowano na miejscu i oddano
nia administracja nie odpowiada. O wy- pod opiekę miejscowemu lekarzowi we!epadkach niepunkh.alnego dostarczaaia rvnarii. a winni znęczania się pociągmę
"Orędownika"
prosimy zawiadamiać ad· ci 'lostali do surowej odpowiedzialności
ministrację.
karnej. Jeden z pośród koni zdysk walifikowany został jako zupelnie niezdatny
NOCNE DY2URY APTEK
do pra'cy z powodu starości i wad fizyczNocy dzisiejl\Zej dyżurują a.ptek.: Steltel Li·
nych. Prócz tego jedenastu właścicieli koni
manowskiego 3i, Jankielewicz (Zydl. Stary Ry·
za podobne wykroczenia w stosunku ~wYc~
flek 9 Stanielewicz. POmOl"tlkR \)L Borko~ki.
zwierząt
zastal ukaranych doraznyml
~awlłdzka
45. Gluchowski. Narutowicza 6,
Hamburg i S-ks. GI6wna 50. Pawl"m;ki Piotr- mandatami karnymi. Ogółem więc ponad
10% \voźniców pociągnięto do odpo'\'iebt\-ska 307.
dzialności 7.a znęcanie si~ nad końmi i
Telefony !traty lHIźarnej 8, pogotowia miej·
8kiego 192·90, pogotowia p. O. K. 102·40, pogo· brak oDieki.
Opodatkowanie sublokatorów. O.rgatowia obez!,ieczalnl 208-10.
nizacja lokatorów i sublokatorów zamteresowana jest mocno nowym projektem
TEATRY
władz skarbowych.
w kwestii opodatkoTeatr Letni - (ul. pjotrkOWEKa 94) - "Miwania sublokatorów.
Jość w kwadracie".
Vlładze sl.arbowe wycl10dzą z załote
KINA
nia, że w wielu wypadkach sublokatorzy
Mimoza - ,.Rok 2000".
nie wynajmują mieszkali na własne naOświatowy - Słońce .,Zaledt\·ie wczoraj"
zwisko wyłącznie dlatego, by zataić swój
,.Co\\·lloy-bohater" •
stan majątkowy, a co za tym idzie, uchyPalace - .. Sobo~t6r Jacka Mortimera ~
lić się
od płacenia podatków w odpo"Ciotka Ka rola".
wiedniej wysokości i z tej racji zamiePrzedwiośnie ,.Dzieci Ezc~ścia".
rzają również wprO\vadzić
specjalny poRialto - .. Dziewc~ z Prateru".
datek dla sublokatorów.
Stylowy - .. Dodek na froncie".
Wysokość podatku.
zgodnie z projektem, ol,reślana byłaby na zasadzie deKOMUNIKATY
klaracji głównego lol<atora, który zoboKomitet niesienia pomocy biednym na- wiązany byłby do zawiadamiania właści
rodowcom. przy zarz. akr. Str. Nar. w Ło wego urzędu skarbowego o podnajmowadzi, niniejszym zwraca się z gorąca, prośbą niu mieszkajl sublokatorom.
do czlonków'i sympatyków o łaskawą poTępienie pośredników macher6w.
Mimoc w naturze lub gotówce. Ofiary na ten mo zaostrzenia. nadzorll J niedopuszczacel przY.imuje sekretariat Str. i\ar. IV Ło nia pokątniarzy, pośredników i macl1edzi, ul.' Piotrkowska 86.
rów do sądów i Ul'zGdów, kombinatorzy
ci w dalszym ciągu grasują, zajmując się
Z 2YCIA ORGANIZACY.J
najprzeróżniejszymi sprawami,
nie zawZ POlskiego Towarzystwa Krajouaw- sze dozwolonymi, a często również doczego. W dniu 2',3 bm. odbędzie sil: wyciecz- puszczaj~ siG oszustw w stosunku do
ka na trasie: Lutomiersk (tramwajem) osób, które im zawierzaj!\ swe interesy.
~likołajewice Wodzierady-Lutomiersk
Ponieważ
w ostatnim cza ie stwier(pie.szo ca 10 km.). Koszt wycieczki dla dzono,
że machery
tego rodzaju doczlonków zł l,iO dla gości zł 1,70. Zapisy puszczają się szantatu, jak to miało
przyjmuje sekretariat w dn. 23. bm. w miejsce przed kilku dniami z pośredni
godz. od 1&-20.
kiem Majlechem Konem, który wymusił
l T
a dzień 1 sierpnia br. je6t przewi- spore sumy od rodziny aresztowanych
dziana wrcieczka autobusowa do Koła i aferzystów podatkowych Flajszhakerów,
Konina. Przybliżony kObzt wycieczki od 5 obecnie władze postanowiły przeprowadzić szczegółowe obserwacje w celu wydo 6 zł.
łowienia wszelkich pOdejrzanych osobniBliższych informacyj i zapisy na wycieczkę przyjmuje sekretariat
Oddzialu ków, grasujących dotychczas w instancjach sądowych. i administracyjnych.
ŁÓdz·kiego P. T. K. we wtorek dn. Z7 lipca
br. IV godzinach od 18-20-ej.
ZE śWIATA PRACY
Obietnice były, a bezrobotni nadal bez
KRONIKA MIE.JSCOWA
Zachorowania na choroby zakaźne. W pracy. Jak to podawn liśmy kilkakrotnie,
czasie od dnia 11 lipca do dnia 17 lipca związki zawodowe robotników sezonobr. zgłoszono do Wydziału Zdrowia Pu- wych podjęly akcję o podwyższenie plac
blicznego Zarządu Miejskiego w Łodzi o 20 proc., rozszerzenie robót do 6 dni
i przyjęcie dotychczas pozostających bez
nast~pujące przypadki zachorowań na chopracy 430 sezonowców, którzy zatrudnieroby zakaźne:
ni byli w roku ub.
Dur brzuszny 33 przypadki (w tygodPierwsze dwa żądania odrzucono; trzeniu poprzedmem 2'5 przypa(lków), plonica
cie natomiast zarówno Prezydent Mia.10 przypadków (5), blQnica 3 przypadki (3), sta Godlewsld, jal, i Min. Op. Społ. Koodra 19 przypadków (33), róża 7 przypad- ściałkowski obiecał w nnjkrótszym czasie
ków (11), krztusiec 5 prznadków (i), gozałatwić przychylnie.
rączka Jlolo~owa 7 przypadków (5).
Dotychczas jednal, bezrobotni ci nie
Ogółem zanotolYano w tygodniu sprazostali zaangażowani. mimo obietnic. dawozda "'czym 87 przypadków zachorowań nych delegacji zWIązkowej, chociaż od
na choroby zakaźne. w tygodniu poprzed- czasu interwencji upłynęly już 2 tygodnie.
nim 8J6 przypadków. W tymże tygodniu
O ile chodzi o akcję strajkową, jaką
sprawozdawczym zanotowano 5 przypad- sezonowcy uchwalili. to ta na razie jest
ków pokąsań przez PBY. Osoby te podda- wstrzymana. Związki obserwują rokowane zostały szczepieniom pasteur'owskim.
nia włókniarzy i z chwilą nieosiągnięcia
Zdrowie ludzkie i biurokracja. W war- porozumienia i zapowiedzi strajku w
sztacie Zyda Szlamy Goldberga (Nowo Za- przemyśle włókienniczym sezonowcy na
rzewBka 3) pracował od dłuższego czasu
2-3 dni przed tym rozpoczną strajk, liTadeusz Kaspl'Zak. Zydowski praco da wca cząc, że prowadząc akcję wspólnie z
włókniarzami, zwiększają swe szanse.
nie uważaI oczywiście za stosowne swego
I tam już działają. W okresie żniw
pracownika ubezpieczyć w Ubezpieczalni
zanotowano kilka wypadków strajków
Społecznej. Przed miesiącem Kasprzak w
robotników rolnych w majątkach na teczasie pracy ukluł się szyd-lem w palec.
renie województwa łódzkiego.
Ponielyaż do rany dostał się brud Kasprza.Tak ustalono, strajki te mialy pozornie
kowi zacz~ly zagrażać poważne komplikacje. Udal się wi~c do lekarza. Koszty jed- podłoże wylącznip I'konomiczne, chodziło
nak przeprowadzenia operacji były dla 'i,y- o zaplatę zaległych zarobków, równodOIY/;kiego pracodawcy za wYBokie wyolał cześnie jednak podejrzani agitatorzy rozwijali propagandę wywrotową, a nawet
wi~c Kasprzaka do pogotowia Czerwonego
IV nil'których wypadkach propaganda ta
Krzyża, gdzie palce zoperowano. Tymc7.asem rana się nie goila, kość zacz~ła ule- Jloprzrdzila wybuch Rtrajku, co wRlw.zuje,
;>'r l1ył on nast~pstw('m agilacj i.
gać gniciu trzeba bylo koniecznie pr7.epl'OWładze 7.l\ostrzyly obserwacje,
celem
wadzić pOl\'tó1'n[1, opel'acj~.
niedopuszczenia
<.lo
propagandy
wywrotoGoltlherr. nic chcial dać pipni~dzy na wej na wsi.
dalsze Icczen ie. \\'i~c 1\ Mprza k rozpoczął
w~drólYl\~ po wszystkich szpitalach i poSYTUACJA STRAJKOWA
gotolYiach, prosząc Q pomoc lekarRką. Byl
Strajk malarzy pokojowych. W dniu
w Ubezpieczalni ~poleczne.i, odpowiedzia- wczorajszym w inspektoracie pracy odno mu że nie mogą go poddać leczeniu,
była się konferencja w sprawie zawarcia
p(\~ieIVaż nie jest ubezpieczony. Udał się
umowy zbiorowej dla malarzy pokojoLipiec
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\vych. Po dlugich debatach porozumienia jednak nie oSiągni.ęto, a wó,,:czas
przedstawiciele zrzeszema pracowlllk~w
malarskich oświac1cz,yli, że wobec n~e·
ustępliwego
tano\\'iska . cechu pr7.~dslę
biol'stw malal'sldch proklamu.la. strajk, by
w ten sposóh poprzeć swe żąda~ia. S~r~]~
ma być poc1.i'!ty jesz(lze w d~JU d1.1S1~J
szvm. Obecnie w malarstWIe pokOJOwym zatrudnionych jest kilkuset ludY.i
ze \\'zgl~<iu na środek se:wnu.
Eitingon nie chce rokować. J ak po·
dawaliśmy, w fabryce Eilingona na oddziale pończoszniczym i d~io.nym pr~eJ
paru dniami wybuchł strajk okupaCyjny
i mury okupuje około 750 robotników.
Inspektor pracy podjął akcję mediacyjną,
jednak firma oświadczyła, że nie podeJmie żadnych rokowall d?póki robotnicy okupujący fabrykę me opuszcza,
murów.
Strajk Okupacyjny. W dniu wczorajsr.ym w tkalni mechanicznej Birencwajga
(I('opernika 53) wybuchł strajk okupacyjny 120 robotników. Przed kilku t~
goclniami 2yd fabrykant zwoła! cZQSć
robotników,
zobowiązując
się
przyjąć
wszystkich z powrotem z chwilą wznowil'nia produkcji na szersr:ą skalę. ObE'cnie istotnie przyjął część zwolnionych Zl!
wyja,t1dem dwóch, którzy mu się nie podobali. Robotnicy stanęli w obronie wydalonych i rozpoczęli okupację.
W żydowskiej fabryce M. Prywesa (ul.
Południowa 52)
wybuchł wczoraj
strajk
okupacyjny 100 robotników, którzy domagaja, się na eżności za urlop, której to należności żydowski fabrykant
nie wyplacił i nie chce wypłacić.
Okupanci domagaja, 8ię również honorowania. umowy
zbiorowej i wyrównania stawek.
PRĘGIERZ
Polaka się wyrznca, tyd zostaj .. Drukarnia Baranowskiego, mająca swe zakła.
dy przy ul. PiotrKowskiej 111 uchodzi za
firmę czysto polską i wykonuje p.rzewatnie roboty na zamówienie firm polskich.
Zdawało " by sie więc, że z tel(o choćby tytulu zatrudnać będzie tylko pracowników
Polaków. Tak jednak nie jest. OkaZUje si~,
że w drukarni
BaranolVekif.-Sl'o pracuje
dwuch Żydów, jeden, Maie.r J,apaport jako
metrampaż, Jrugi, Adam(l) Sochaczewski,
jako kanceli<;ta. Niezwykll\, butę i pewnoŚĆ siebie okazuje Rapaport, często mię
dzy nim a pracownil.ami Polakami dochodzi do SCYRyj na tle jegQ zadlOwania. Niedawno, jeden z zecerów z06tał wydalony
z pracy. Jal. mówią mię.lz" .,oba, pracownicy. stało eię to za przyczyna, Rapaporta.
Czy zarząd drukal'ni nie uwata, że raczej
należalo usunąć Żyda niż Polaka. tymbardziej, że jeat on źród lem ciągłych zatargów?
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KRONIKA WYPADKóW
Tragicl.na śmter~ robotnika. W Antoniewie pOll ł.o<.lzią przy ul. Kielczewskiej
w c7.asic wl\lIoszenia budynku jednopiętro
Wtgo wskutek zawalenia sie wadliwie ustawionego rusztowania przygniocionych
zostało trze'cll robotników, 8. mianowicie
27-letni Roman Wójcik, SI-letni Antoni
Pałęza i 49-letni Feliks Kolasa.
Wójcik i
Pałęza wyszli \\ zględnie obronnl\ ręką, doznając jedynie obrażel1 zewnętrznych, natomiast Kolasa uderzony belką w głowę
doznał pękniGcia czaszki i zmarł.
Zamiast pluskiew. 30-1etuia Danuta
Borczyl, (Wawelska 5) zamierzając wyniszczyć pluskwy
w swym mieszkaniu,
nabyła nowy środek, rzekomo bezwzględ
nie skutl'czny, świece dymnI', wydzielają
ce gaz, który niszczy pluskwy.
Borcz~' kowa
współnie z "5-letnią Antonin!\ Mokrosińską, przystąpiły do zagazowania mieszkania, a nie znając przepisów, uległy same zatruciu i znaleziono je
nawpółprzytomne
w zagazowanym nHeszkaniu. ~7ezw3ny lekarz udzielił zatrutym niewiastom pomocy.

KRONIKA PABIANIC
Kino Oświatowe - "Bandera".
Kino Luna - .,Fedora".
.
Z ruchu narodowego. Kolo Stropmctwa Narodowego w Mogilnie u~'ządzlło .w
niedzielę ub. w sali parafla)ne.J zebra me.
Przy udziale okola 100 luclzl cleka~ve aktualne rt:'feraty wyglosiIi prelegepcl z .Ło
dzi i Pabianic na temat komum~mu l o·
becnej sytua.cji w Polsce. .Zebram u~h.wa
hli jednogłośnie rezoJucJ~, potępla]l\,c9,
zhrodnieze wysta,pienia Zydów . z żąda
niem odebrania Zydom praw pohtycznych
i gospodarczych. Żebranie zakończono odśr;iewaniem "Hymnu Młodych".
Samochód zderzył się z wozem. Przejeżdżający samochó dciężarowy ul. Grobe·lną zderzył się z \yoz~m Jaegra Wł.,
z Nowejwoli·Zaradzynskle.l. Na szczę
ście poważniejszych skutków nie było. Tylko koń został lekko zraniony. Samochód zaś nie odniósł żadnego szwanku
i pojechał dalej, tak że nie zdołano nawet
stwierdzić numrru rejestracyjnego.
Więcej ostrożności pp. właśc. kiosków.
, iejeden łatwowierny wlaściciel ki?sku
nie chcąc sobie sprawiać dużo pracy l fatygi pozostawia swój towar na noc w kiosku, z czego korr.ysta chętnie przy każ~('1
sposobności "klientela" nocna.
Ostatme]
nocy odwiedzili złodzieje kiosk przy ul.
Zamkowej, wlasn. p. Dalkowskiego, zam.
przy ul. Niecalej i skradli papierosów na
sumę około 200 zł.
2ydzi handłują nadal

w godzinach zakazanych. Przy dobrej obserwacji zauważyć można wychodzQ,cych klientów z niejednego sklepu żydOWSkiego z boczneg.o
w~rjścia, czy też nawet z frontu w godzil1f\ch zakazanych. Zydzi nie przestrzegaj9,
przepisów i handlują, kiedy im siEl
podoba. Dowodem tego jest znów Zydów:
ka Konopicka Marta przy ul. Zamkowe]
77, która pociągnięta została do odpowiedzialności za. prowadzenie handlu w godzinach zakazanych.
Nie wolno zamiatać chodników bez nprzedniega polania wodą. Nie wszyscy
właściciele lub dozorcy nieruchomości pamiętają, że przed zamiataniem chodnika i
jezdni nale1y koniecznie teren polać wodą.
Jest to przyczyną unoszenia tumanów kurzu, który daje się dokuczliwie we
znaki mieszkallcóom. Poza tym właści
ciele i dozorcy narażają się na niepotrzeblle mandaty, jakie policja na winnych
przekroczenia odnośnych przepisów ma
prawo nalda<.lać.
Tumany kunu na głównej ulicy. Już
niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę odnośnym c7.ynnikom na konieczność dopilnowania, ażpby o tatnio bardzo liczne, z
uwagi na główny trakt, przejeżdżaj. ul.
Zamkową samochody przestrzegały przepisów jazdy, nie rozpryskiw. ku wielkiemu oburzeniu przechodniów błota na obie
strony je7.dni. Obecnie pragniemy zwrócić uwagę, by wladze ukrÓCiły swawol~
szybkiej jazdy samochodów przez główną.
ulicę Zamkową. Samochody, nie wyła,cza
jąc autobusów Łódzkiej Kolejki Dojazdowej, jcżdżą z wielk!\ szybkością, unosząc
za sobą tumany kurzu.

KRONIKA ZGIERZA

Nowe udogodnienie komunikacyjne.
Przez Dyrekcję Łódzkich Elektrycznych
Kolejek Dojazdowych została z dniem 18
bm. uruchomiona dogodna komunikacyjna linia autobusowa między Zgierzem,
Łagiewnikami i Łodzi4. Dogodna komunikacja ta zostala przyjęta. przez społe
czellstwo z zadowoleniem.
Z miesięcznego jarmarku. W środę,
dnia 21 bm. w Zgierzu na placu im. Józefa
Hallera przy ul. Aleksandrowskiej odbył
się większy jarmark miesięczny, na który przybyło oprócz miejscowych wielu
straganiarzy Polaków z okolicznych miast
a zwłaszcza z Łodzi.
M. in. przybyli straganiarze z gotowymi ubraniami, wyrobami porcelanowymi,
fajansowymi itp., a nawet byli już nowi
KRONIKA SADOWA
Słodka spółka.
Onegdaj przed aądem straganiarze chrześcijanie ze sprzedatl\
resztek materialów płóciennych, damokręgowym w Łodzi odpowiadali trzej Ży
skich, bawełnianych itd, I\a jarmarku
dzi bracia lcek i Berek Szylitowie, oraz straganiarze
Polacy stnowili zdecydowaLeib Bresler. oskarżeni o przemyt tlacha- nl\ większość. Przyjezdni gospodarze \II
ryny. Przemytnicy przywozili sacharynę z stosunku do straganiarzy chrześcijan odDzialoszyna. gdzie Ojciec Szylitów ma nosili się bardzo przychylnie.
warsztat tkacki. W marcu rb ... trat celna
tydzi usiłują uprawiać handel " nieskonfi.skowała przemyt a to na
skutek dzielę. W niedzielę, dnia 18 bm. m. in. zosporu między SEy1itami a BrMlerem, któ- staly spisane protokóły Z~'dowi Jakubowi
ry znalazł swój epilog w Sądzie, gdzie Cdnikowi, właścicelowi piekarni przy ul.
wyszła na ja w przestępcza dzia lalność t ySieradzkir.j 3 za masowe sprzedawanie
dów. Sąd na wCllorajszej rozpr'a wie skI! zał pieczywa w niedzielę, oraz FiszIolVi FeldBerka Szylil,a na kar~ 1000 zł grzywny. manowi, wlaścicielowi Sklepu przy ul. 1
brata zaś jego i Braslera na kar~ Tlo 1500 Maja 26, również za gwałcenie niedzieli.
zł gl'zywny.
Interwencja poskutkowała. Jak pokrótce podaliśmy do wiadomości publiczJUDAICA
nej p. Antoni Dobrosz, właściciel domu
Oby Jak najwięcej. W organizacjach przy ul. Aleksandrawskiej 1, wydzierżawił
sjonistycznych żydowskich nu. tercnie Ło ogród owocowy handlUl'zowi 2ydolVi. dzi, szczególnie wśród młodzieży rozpo- '''skutek interwencji spoleczel'istwa chrzeczęto propagandę,
za wstępowaniem do ścijallskiego p. Dobros7. w myśl hasła
kadr przyszłpj armii palestyńskiej, for- "swój do swego" wydzierżawienie swego
mowanych obecnie na terenie PolRld.
cgrouu tydowi wycofa t
W sprawi!' tej spec.ialne okólniki naZ działamości Stronnictwa NarodowewołUją do
wRtępowania
na kllr~y iu- go. W ubil"głą niedzil'lę w lokalu wla~truktorsl,ie
wy t. s 17. p (ofic~r;;;ki{'),
or:\1r. ~mym przy ul. PiłSlldRkil'go 28 o godz. 13
średnie (p()dąficerskip), hy w tpll sposóh
poą przewo<.lnictwem pl'f'ZeRa miejscowego
stworzyć
fachowe kad/'y .wo.iskowe dla koła S. N., p. L. Zaja,c7.kowskirgo odbyło
pr7.ygzlej al'mii narodowej żydOWSkiej.
się zebranie, Ul'zqdzone specjalnie dla goWśród rewi7.joni tÓ\V werbunek przyjs;podal'zy i przedstawicieli włościan z oko,
mowany jeRt z niesłYChanym entu1.jaz- l~cznyclt wsi. W zebraniu przemawiali
mem, a napływ kandydatów jest znaczny. na. tematy spraw aktualnych kol. kol. L.
Życzyć nalezy Zydom, aby w jak naj·
7.ajączkowski i prelegent z Łodzi p. AnWiększej liczbie zasilili szeregi armii t ytoni Belkc. Zebranie Za.kollczono odśpie
dowskiej w Palestynie i opuścili Polskę. waniem "Hymnu Młodych".
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Numer 167

CE±±
Naę'łówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, k-aMe
dalsze słow<J 10 groszy. 5 lkz.b = jedJno słowo,
i \\ z. a
kat<1e 3tanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie mote przekraczać 100 &łów ... tym
5 nagłówkowych.
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=
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1000 _

11

Piekarni,

'.
w pełnym
biegu natychmiast
na wykończen,te dom.u' /sprzedam cena 3000 zł powód
mieszkanie. tania dzierżawa. ko- I2lacę 9'/. lub daD:! mleszkal11~. IW jazd
Adres wskaże' Oredowrzystnie sprzedam. Adres wskaże Gospodarz AntkOWIak. Poznan.l nik Poznań zd 11 049
Oredownik Poznań zd 10969
Pogodna 47.
w 10 73.l
'
Itolonialkę
·
W ~ 'lnik
Dom
.
s o
a
z mieszkaniem
towarem tanio
Poznaniu. 6 ubikacyj. w stanie przyjt:n le .zł .2. 00 ~o .dobrze pro· sprzedam. egzysten.l,tja pewna. _
surowym korzystme sprzedam. - speruJą c e;l.mklow1p me tacp.owca Adres Orędownik Poznań
Oferty Oredownik. Poznań
~yuczę. CIszewskI, Pablamce. zd 10 '844
zd 11352
Zamkowa 37.
n 47160

Skład

-----

nowobudowaJ1Y
niewykończony.
ruchliwym polożeniu, bez dlugu.
got6wką tanio sprzedam. powód
wyjazd. Adres Orędownik. Po·
znań zd 11201

Sprzedam.

nowy dom ek, pól ogrodl;l. bhsko
P9znrulia. ła,dn e .P?lożeme . Wla<;l.
NI.eąlczew skl. Mlmkowo, Poznano
Mmlkowska 17.
zd 11276

Dom

Letnisko

każdego
czasu 3 zł Jz,iennie. Kossarski. Biskupice, p. Poznań
zd 11209

powiato~ym. z powodu staroscI korzystme s~rze<lam. Owczarzak. Wrześma. F a bllró'a 39.
_ _ _ _...;cn-.: 3

Dom

E

7.

SPRZ "~.. DA"'E
I.
l<lH
D

11

ze składem. og rodem Pohierlzi"kach za 11.000.- wpłaty 7.000.O
!!przeda Srnoradzka. Pobiedzi~ka
Kaźmierzowska 4.
zd 11 009 sPTz"dania gospodarka 9 morgo·
_.
wa blisko Łodzi. _ Wiadomość:
ł 6d~ Gdań~ka 92 m 12
Parcele
~

_K

.,

~

~

Willa

nowa. piędopokojow~. przy tram·
waju 14.000.- wpIlIty 11.000.- re·
sztę aDlort.n:acj~ . M~jka. Poznań
ul. Ratajczab 10 _ 4.
zd 11 439
Mrodem

-

."
Walizy,
Torebki,
Nesesery,

n 47 036

Parasole.
paski

laski

Czys Z,

Szkolna 11 .
Pg28074·5·25.62,3

Dom

środzip

8przedam. Doktorczyk. Poznań.
Dąbrowskiego 62 13 i ŚrodA.
Ks. Kegla 1.
zd 11125
Zgłoszenia

"

P()wszoo1Dle przyjmuje
godz. 10,30. w soboty i drli przedświ,,
tecme przyjmuje &ię do godz. 9.45

łd

pIeczywa.
przy szkole. dobrze
malymzapro~ądzon,.,
pokOIkiem zaraz korzyst!1le eprzedam. ~o
wań . SłowackIego 41. skład pl&czywa.
~ 11 319

10

gtjj~~~a~i:Ody."'a~~~~~1cielw'II:~~~

jewsln. Zaniemy~1. Aroda.
n 47167

I

nowy . masY'wny . 2 morgi buraczanej d.renowanej. P1"t.y Jaroci·
nJe tMlio 3800.-. Otre<ba. Jaro·
cin, I01Ubskiego 2.
za 11008

Dom

niewy<koń.czony ogród 00 drzew.
l!Ikład, koło Mosiny tanio. SZO'tek.
Poznań.. święty WOjciilCh 31 - 115.

_ _ _ _ 00 114191c--_ __
Parcelę

Puszczykówko. blisko dworca. las
zatwierdzonElL sprzedam. Oferty
Orędownik. Poznań zd 11454

lt1ekrz

4 morg>i dobrej laJki slPl'OOdam.
Zgtł062leni·a

Orędownik.

zd 115411

Poznań

Dom

dochód l1iO zł mjes1~
v"J>I.aią 1O 000 axrrzed.am. St8JTI isław6ki. PfrZinań Dębiec . Sa·

CZY'!1SZO'WY.

n.ie za

S'J1O'Wa

za

5.

11543

Dom

nowy bez stempla. dwupokojowym mieszkaniem przy tramwa·
ju 5.900 sprzedam tanio. Wędzi
kowski, Poznań. Piekary 11.
zd 1571

Dom

nowy. piętrowy. doch6d 2100,roCZl1le. cena 14 000. WIlIaty 9000.
Cznchorowski,
Poznar\. Święty
Wojciech 30.
zd 11 591

Poznań

R. Barcikowski S. A.

mórg pszennej zi e mi. zabudowa.
k l ' 6 ·00
wp/at"
mem przy o el
1)
,J
Pi k-- I
p2 50bQ'-d . skprzeKda. S.ynoradzkka 4
e Cliuua
o le ZIS a.
azmlerzows a • c:mkierJl·ia m-uiejs'Le mi,a&to W'!Ik,p.
zd 11 400
od zaralŁ do w1C9lZimawJenna. Zg.loezenia A. B:ilerJlaoki, RaM
Sprzedam
k,ów, pow. Osbrów WJQw.
tanio narzęCizia kołodziejskie w
zd 11 ~
c.a/ości tokarnia. Zglf!szenia Ma·
Skład
Ima. Poznal1 Hetmanska 10.
.,
k
zd 11446
ko!onialny prow.mCJa Ryne M bl
prIma egzystenCJa, 0dbjeCie 1.500.
e e
dzie~żawa 45. Posre n~cy wykluwll'roS>t z fabTy1ki dlatego ko- czem. Oferty Orędowmk. Poznań
rzystnie. Magazy1[1. bogato za·
zd 11186
opatrzony. P()IIDY'kaJ. Rymed!: Śró·
D·"
dooki. w'łasna pracO'W'!1Qa tapicer·
nerzawę
ska.
P 28 006.oo,:ro 7~150 mórg obeimę natyclmn,iast
bl.isko Poznania bez lL~rednictwa.
Skład
Oferty OrędO'wnilk . P<>ZIIań
nadający się na każdą branżę w
zd 11288
tym zaprowadzony warsztat
k .
szewski. Adres Orędownik. PoPOSZU UJę
znań zd 11570
d2lieI'Żawy kilkunastu m6rg 'roli
domem mieszkalnym. _
Oferty
Skład
Orędownik, Poznań zd 11388
papieru. zaprowadzony. także na
inną branż~ w śródmieściu tanio
Skład
sprzedam. Poznań, Szkolna 12-4 rzeźnickI. mieszkanIe od zaraz.
zd 11427
Kórnik. rynek. Adres Orędownik,
Po:mań ~ 11 374
kl' I
Sklad • / Ad res
Dn"erz". awa. .
o oma n;v sprze d a~ 6f) 0 z.
Oredowmk. P oznan zd 11403
60 tylko pszenneJ, właŚCIcIela -:
D
żniwo na własność. inwentarzamI
om
objęcie 4.000.- Szymala. ''''rześ'
piętrowy tanio. 8.000,- wolne nia. Miloslawska 2.
zd 10779

śześćdzlesiątmorgowe

żniwami.

inwentarzem

Stolarz
budowlany .poszukuje pra.lct;..~
Oferty Kuner Pozn. zdg 1 ......
•

Bufetowa

z obsługą gośCI. dobre §wiadeotwa. poszukuje ,Posady. - Of~
Kurier Pozn. zdg 11 393

Sprzedawców

k
• 20
na mydło to.alet!>wa z aucJa .•
złotych przYJmuJę. - Zgloszerua.
Łódź. Bednarska 2~ m. 59.
n 47 03a
Bieliźniarka
Z
na bieIkae lrulSką potrzebna. •
.A.ndenoII. PO'1lIlań. Stary Rynek
nr 90.
~ U 586

Kucharka

restavaeyjna II dobrymi liwiad'60bw8aJlli może s·ię ~<J6Iić. Poznań Stn;ełecka 32, m. 1. Jadtodaj
zd 11 600

ma.

Dziewczyna

d . a dł-ol . •
""aJ111 ~
SIlna. zdrowa
01.J
trzebna. ew en tua n 1e z&r &Z'J dloznąń.. Strze lec k a 32,m. 1 • a odaJma.
11 601

za

.

Zdolny

3.500,- pod.r6żuJący. dobrze znan,. w kOoo

Trzydzieścimórg inwentarzem _ lomalkach n,a artykuł Jlaprowa·
objęcie
2.000,wydzierża~i dzony. krótkIe. ZgIOszdem1a15P7r,?sZ41
Nowak. Poznań. święty Marcm Orędowmk. Poznań z
"

22. Znaczek.

zd 11450

Skład

Gospodarstwo

W

przy wpla<;ie 4000 ~Ys.ię·
CY, kupIę. w~l ę dme wyr!zlerzaWlę WIększe. UOkładny OPIS Oredownik. Poznań Z? 11436 ___

30

m(jr~
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Ekspedientka
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:a

-li

,.Haftoplis"

lV~kon.uję

mereż.ke. okrętke d?,lUrkl pl\sOW3.11 le . qekaty~owata- nIe. haJty. Ohcląl!'lInU! ,!uzlkllw
taneczna (plyty).
neczna - płyty.
nadrablarue stóp. Poznano Stary
.
. Rynek 6.
d 23 703
Toroii - 12.15 wykor,zystajmy
Łódź - 12.211 p!!-rę InformacYJ;
doświadczenia poletkowe - poga- ~odz. 15.10 poradmk sportowy 26 JZUKA POSADY"
6.15 audycje poranne: 11.57 Sy. danka z Warszaw" : 13.00 koncert l!,15 muzyka salonowa - płyty;
gnał czasu; 12.03 dziennik po. rozrywkowy - płyty 15.00 lek- 10.20 muzyka salonowa - plytr;
~
łuclniowy: 12.15 wykorzystajmy kie melodie - płyty 15.40 wia- 1.8.00 zespół cyfr; 18.25 audYCja Ug!oszenia do 30 sł6w qla POszu·
doświadczenia poletkowl' _ poga· domo§ci z Pomorza' 1800 Morze lIteracka frag.menty z pro.zy kUJących posady w tej rubryce
da.nka dla młodzieży; U.U orki e- i Pomorze w Iiteraiurz~ pięknej: Alekse-~ Rżewsklego: 18.45 wla- obliczam)' po jednej trzeciej cenie
stra wileńska PO ' dyr Wlarlysła- Czar morza; 18.10 .. Pomorze śpie- domO!icl sporJ?włe hokalne;. ~2·501l0
drobnych.
wa Sżczepańskiego (z ~Tilna); wa" - V audycja. Chór miesza· rozmowa z ra lOS uc aczaml;_,
lG.411 wiadomości gospotlarcze; - ny im. Ch.rystu6a Kr6la; 18.45lmuzYka taneczna - płyty; 23.30 bJ Inni
b
. dl d' . wiadomosc' sportowe z Pomorza: koncert życzeń.
16. 00 T eatr nT
"'10 raźnI
a ZlecI: 23.00 muzyka tanecma w wyko·
S d
śb !
słuchowisko pt ... Kr6lewicz i że- ,.anl·u zespołu .. Smv. try" (trans..er eczn. a pro.
a
brak" (cz ID (ze Lwowa)' 1630
...
I b
h
d
'. mi~ja z kawiarni .. Dwór Artusa".
z,ywICle
o.glc r!>I zl<;6w.
w po-.
,
au. d YCJa
desElym u Wieku
clerP l llc1
K ape l a l·u d owa: 17 ..~o
ch
konkunlowa; 17.50 Tajemnice je'
Lwów - 12.16 konkursowy W Y ' .
llCZCiwf· . religijny, posiad.aJący
zior Puszczy Rudnickiej - poga- ch6w cieląt w zespo/ach R. P. _
14.15 Lipsk - Płyty 14.50 Rr-idO.bre sWladectwę. ! polecema .tu·
rłanka (z 'Wilna): 18.15 wiązanki pogadanka: 14,00 koncert życzeń; ga ... Madamme Butterfly·. teJszego .dllchowlenst\ya proSI o
operetkowe - plyty: 18.50 poga- 15,00 koncert życzeń 18.00 po. 15.00. Lipsk Płyty.
15.10 JakąkolWIek pra~e. bIUrową lub
danka aktualna; 19.0" w rytmie gadanka IlPOłeczna: 18.05 orki e- Koeml!sw. - , Muzyka rozrywko- podobną względmeJaka malą poraz, dW .l. trzy - koncert w wyk. 8tr3 RcrliJlskiej Opery _ plyty; w~' .. 16.00
roclaw - .. Lohen- moc dla rodziców. JIózefa Pflogel.
nd 10990
orko Adama HE'rmam (z Krako· 18.25 poga 'unka aktualna: 18.45 grpl op. VI agnera (w ramach fe- Kozmin. Glinki 2. II.
wal: 19.40 pogadanka aktualna; wiarlon",~ci sportowe
lokalnE'; stJvalu .muzycznego z Beyreuth)
50
19.50 wiarlomoRci sportowe: 20.00 23,00 Muzyka taneczna z płyt.
16.15 'Vlerle(1 - Płyty. 17.15 R7.ym
audycja dla Polaków za granicą: przeT\\'ic o godz. 23.10 "Wróżhy - Płyty. lI.30 Budapesz~ - ,Mu. zł dam temu. kto wskaże stałą
Dzieci polskie z Niemiec na wa· i wYJJalazki" _ monolog; 24.00 zyka cygaIIska. 18.00 .''''Ieden - posade ślusarza. Pośrednicy wykacjach w kraju: 1) Pogn rlanka koncert w wykonaniu orkiestry Koncert symf. 18.10 "liversnm ~I kluczenli. (,ferty Orędownik . PoMarii Pi"arskiej, 2) 'Irnn~misj3 z T3rleu~za SeredYńskiego i mala - :,ruzyka taneczna. 18.4.5 Pnrls znail zd 11368
kolonii letniej, 3) Piosenki w wyk. audycja
PTT - Płyty. 19.00 l\fed\Olan _
chóru mię(lzyszkolnego pod d y r . '
Mu~ka rozrywkowa. 19.35 PraPomocnik
Tadeusza Mayznera - płyty : Katowice - 12.15 wiadomo>ici ga - "Ksi~żniczka słowacka" opt kupiecki kolonialno - delikatesowy
20.45 dziennik wieczorny; 20.55 bieżące: 12 20 życie kulturalne Piskacza. 20.00 Lyon - .. Faust" poszukuje posady za kaucja.przegląd rolniczej prasy (z Wilna); Śląska;.13.00 konc.ert życzeń; 13.15 oP'. Gounor1a. 20.ąO Paria PTT - Oferty Orędownik. Poznań
zd 11369
21.05 muzyka lekk:. ; taneczna w wczoraJsze melodie - plyty; 15,30 'VJeCZÓI' oper. Wledetl - Koncert
wyk. małej orko P. R. z udzia- ~tpourri ~ o,?eretek płyty; 15.43 Bymf. K0l!enhalra - Kla s ~czna
łem Anthel van 'Veck i Adama wiadomOŚCI gleldowe; 18.15 zna- muzyka wlelleńska. 20.40 HllverMłodszy
Astona - refreny; w P1'zerwiel czenie mszyc w przy.rodzie - po- snm II - Trio hawajskie. 21.00 ślusa.rz
poszukuje
pracy
za
ok. Zl.41i przegląd wydawnictw; gadanka; 18,25 .,Swaczyna u Do- Mediolan - Wieczór baśni mu· skromnym wynagrodzel1liem.
22.50 ostatnie wiadomości.
rotki" - audycja dh dzieci; 18.45 zycznych Respighiego. Bruksela Oferty Orędowmk. Poznań
wiadomości sportowe lokalne.
n. - Koncert symf. 21.40 Droit·
zd 11361
wich - Solo na organach WurKraków - 1%,15 kilka infor- litzera. 22.00 Sztokholm - MuzyMłody
macyj; 14.00 koncert życzeń; 15.15 ka taneczna. Budapeszt - Muzy- robotnik, kapral rezerwy szuka
\Varszawa II - 13.00 koncert koncert solistów -. płyty; 15.40 ka jazzowa. 22.20 Monachium _ jakiejkolwiek oracy, z małą kaurozrywkowy - plyty: 14.00 pare lokalne wiadomości gospodarcze Muzyka taneczna. 22.35 Praga _ cją. Oferty
rędownik. Poznań
informacyj; 14.06 wirtuozki pol- (Izba rzemieślniczR): 18,00 poga- Muzyka cygańska. 23.00 Kopen
zd 11414
skie - plyty; 15,00 życie kultu- danka aktualna; 18,15 z twór~- haga Muzyka taneczna (do
ralne stolicy; lli.05 zespół sa lono- ści Aleksandra Głazunowa - p/y- 1.00). Luksemburg - MuzYka ta
Szofer
wy Józefa Stena; 22.00 wiadomo- ty;
18,45 lokalne wiadomości neczna. 24.00 Fraukfurt i Sdnt- 5 lat prakZki. dobry kierowca.
ści sportowe: 22.05 muzyka lekka sportowe; 23.00 z "'arszawy II.: gart - Koncert popula.rny. R. Pa. szuka posa Y. Oferty Kurier Po- płyty; 23,00 "R02kosze letni· .. Rozkosze letniska" - monolog; rlll - Muzyka taneczna.
znańskI zdg 11 083
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branży obuwia potrzebna. 8P11"3"'tna drogerię mieszkani.em Ryązy na w tar~ow a n il!L. dobre świadee
na. Rynek. zaraz tamo wydzler' tw.a. IJoCZCI,wa. Ad'l'e8 wskaże O~
żawię. Zgloszenia Ludwik Gem- down ik Po znań ~ 11 585
biak. Krzemieniewo, pow. Leszno
56
n 46108
Czeladnik
krawiedci tylko dobra da samOoo
zd 11303
mórg hnwe-ntarze kOllllpletne. Gospodarstwo
dzielny na duże eztu:k.i. NowaSprzedam ' I' ku· IWa·tP.łactY.,r. a5cloool
o l:O\\~~kzlt. epozl0nOOOal\ ~~'I'~~ ;;o mórg SlPrzeda. wyo2ierżawi ta· cZYlk. Poznań. Sto R)'ftek. wejparceln zaburl o \"aną,
~
,. .,
~.
ód h
b
S t k P
kóJ
:PJd t1494
chn 'l ~"
ul . ty 'Voj ciech 30.
zd 111 589 mo. pow
Co oro a.
zo e. o- ście Wroni~ka 91.
ą. chl ew i ogr6d. oznań.
IZ/lań. 8więty Wojciech 31 - 115.
Polna - Stefan Tomczak.
zd 11492
Domokrą.!l..d
zd 11 313
17.
LaZALE
~
_.
PoszuknJ·...
potrzebni p!' wsiach: Po~
7
<L
.
y..
nowość codZIennego uzytku. Za.
Sklep
~·k.la.du kol~HJlajlne,go. gdlZie Je-gtt bek 10.- dziennie. Zgłoszenia: mórg. zabudowania. 8 pokoi, zie·
ffilCJseU koscI6ł lub d,wór. ,8'ot6~· Poznań Skrytka 180.
mili huraC'zana 3.000.- WIlłaty. nadający sie do wszelkiej branży ~ą 1.000,-. Otr·ę-ba. JarocUl. KI'
' P 28 449-56.272
sprzeda S Str~tPelk, Grzebienisko. p!,kóJ i kjlchnia. w <!obrym punk; l~ ń'5klegO 2.
7Jd U 621 - _ _ _-=-~~~_'_...;:.._ _ __
powiat za mo u y.
zd 11307 Cle w Zgierzu, ul. PIOtrkowska 4"
p
....ni
od zaraz do wydzierżawienia. Skład
otrzeu
Gościniec
Dzier~awa p.oil}ug umowy. Wia' .
.
.
go. sposia i dziewczyna.. Restaura"ala. sklad kolonialny. 4 morgi _ domosć .udzleh. Juch~a. Grol)o· SpOZY'" CZy trzy. po.k.oJt;. bl!sko S~a· CJa Dworcowa. Jarocm.
sprzedam lub zamienię na gospo. ~.ek, gmma MaJaczewIce. pOWIat r~!!,o Rynku Vif.dZlk!"l"Zpawlę obJE:'
n 46981
darkę ',"alkowski . Grzebienisko SIeradz. poczta Zloczew.
Cle 38QO. s O'WlnS l·. oznań. ul.
powi~t Szamotuly:
zd 11 3061[
I4.\&E
Garncareka 2.
zdg 11531lł40
Bezdzietne
Skł d
18. DZIE RtA WY
małżeństwo poszuku)e B/Utą~a
--,".fr. kucharkę. Odpisy ŚWiadectw W7kolomaIny. .d<;>bry punkt ~aJh
Piekarnia
magania Orędownik, Poznań
dłowy. narozmk.
dla rzutkIego '
Ak uszer k a
zd 11319
kupca egzystencja zapewniona. do wydzierżawienia orł zaraz.
zmiana branży. Adres Orędownik'IOferty Oręrłownik. Poznań
Poznań Strzelecka 2
Młodsza
Poznal1 zd 11 386
zd 11128
przy Święt ok rzyski m gospodyni do prac gospodarprzyjmuje udziela porarły , pomo- czych domowych od zaraz. Zgło·
cy polożniczej
dl! 23342·3 szenia Agentura OrędownikBarcin.
n 471611

skromny cl,1 wym.ag811. lat 45 - iJ~!~~~e ż'd'~~v~1es~~\~~ał~a~~:
własne mleszkame - pozna pana ó . . '
d P
. ' Nadacelu
matrymonialnym. Oferty j~'~remSia If~cho,~~l~a~:;~wlanego
Orędownik. Poznań zd 11471
_ korzystnie sprzeda Dom zleKolejarz
celi. Poznań. Pocztowa 15.

.
...
,
~
.
. ~'czna eamOW'4. z ecy o\\'anll·
b~ykach. c!lysty 1.2.00.- Bartka- posiadaj ąclI 1) 000 got6w'ki. Oferty
wlak. obronca. DOPIewo, Poznań. Orę d o\\ nik. Poomall zd 111 400
zd 114D

Poznań zd 11 30!!

rozebranych używane CZęŚCI podwozi a mleczarskie opony nai!aniej w firmie Autoskład. Po·
znań. Dąbrowskie~o 89. tel. 46-74
d/r 233 9·40

B.etoD:iamię.

czte rrl zie5.tO'i'ie dmi Qlil tn i wdowiec,

Osiedle 'Warszawskie w różnych
:łiealśkc-ol·cśl~eila.chZ""lok.•ozreZnYI·SatnoierndsoP~~nel~ka.

1 080 samoc
-hod6 VI!

Skład

Itawaler

nClol"le' y\':I·kma~4y"0·1!l'r·o· (IrłuWllmubl·ei;c31·ceyjnfaY' t\\'l~ śc i('iel do~~:, POśdl Ubi d6ympa.

Dom

kolonialny zaprowadzony
dobre
położenie m i~ Zikan l l' w PII S-Z' ·7. Y,
kówku. Oferty Orędownik, Poznań zd 10 fl6ó

przystojny. 27 szuka panny. kt6· kolonialny z ładnym mieszkaniem
ra pomoże uzyskać Jakąkolwiek za raz sprzedam. Adres wskaże
~racę. W zamian ożenek. Oferty Orlldownik. Poznań zd 11316
Orędownik. Pomań zd 11341

Wdowa

piętrowy oficyną mieśc~e.

w

~ka 38.Do~~g~45_~~~fs~i spłaty. downńk, pozn: : 11315

ii

Dom

8i~ do

ogłQSzen.ła

Rzeźnictwo

Sypialnie

-.1.

Parcelę
zabudow8Jlą sprzedam okuzyjnie '
2000. Lasek. ul. Piaskowa Korcz.
zd 11 305

Drobne

jadalnie. gabinety. kuchnie. naj- z przepi6o~ym w~ztat.em. pllwji;kszy wybór. najniższe ceny - sko Pozn&JUa "'rydzlerźawlę. dZlerHala Mebli" Poznań Wrocław- tawa 50. KaUCJa 100. Oferty Orę-

wandaty
' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _własne
____
_ _..;._tapicerskie
_ _ _ _ _ z;apr<>wadRzeźnictwo
wne. p<>wiatowe miaeto
P 28 9S8-29.14
Z3Jpęd urzlkd~enie. k.op. wóz .sprzedam DZierżawa 10.-. ObJę..
..
Willa
cLe 4 500.~. Oferty Oredowni,k .
DOMY· P ARtELE. . . . ~ ~oje Iruc.hnią. laa.ienki., wo- P02mań zd 9950
dOC1ą,gI, _ kanallQilLCJa. el'El'ktr,.czOkazJ'al
.ność 14500. wtPlll!ty 1.2 000. Cza·
D Om
chorow6'ki P01Jllań świety ''''oj· Restaurację własnylO urządzestanio
pokoje i morga o~rodu zaraz ciech 00 •
,
w
1.1500 niem mieszkani em. mieście 4000
na sprzedaż. - MatysIak.
'
miesżkańc6w odstąpię. powód obPoznań-Staro~ka Wielka 39.
Dom
jęcie vosady, objęcie wedll!S' ugo10 5Oi)
d
, k'
O d m'k P4
•
, oznan
piętrowy prZY tramwaju, doch~d Y.
s aze nd
:f3'6
Dom
3000 rgą.zme, bardzo koro/stme.
Pobiedziskach. balkonem. 7 ubi- ~~~~ 1w~ty ~~j~~~~wibkl. Po·
Itolonialkę
kacyj. ogród. za 3.500,
WIlła.ty
,
zd 11593'
towarem, urządzenie m. mieszka2.5.00 sprzeda .Synoradzka. Poble·
niem . pokój kuchnia, wydzierżadZlska. Każmlerzowska 4.
. . \vię obj~ie 500 zł. Adres Orę·
zd 11398
o,(EN!ĄDZ
do,,:nik. Poznań
086
gotówkową. zaprowadzoną. polożeme bezkonkurencyjne wygodne "OŻycze

DROBNE

OgloszeDla wśród drobnych: t-lamowy m.llłmetr 30 grcMą·

MEBLI
FABRYKI
ł POMYKAJ
POln~: Rynek ŚfQdeckl

Itolonialkę

Znak oferty napn;ykład: z 18924. n 27ł5. d 1'7VO
I to d.
1 słowo.

T"

Posada

magazyniera. druga woźnego. ';0t6wką 400.- dw6ch stróży polowych 70 _
wolne. Zgłoszenia
r.
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- Cóż chcesz. duszko - zauważył cę, a ja dam pani lJolecenie do księż- lę wahała się. I w te.i chwili stanęła.
Piotr ustąpił bez słowa. Stanęli w Piotr sentencjonalnie - jak nie będzie nej Bałykinij, która prowadzi otwarty jej przed oczyma scena, widziana na
br.a.mie domu sę.siadują.cego ze szpita. się śmiał, to zwariuje... Wiele mu przez siebie duży szpital. Przyjmie ulicy: ranni niemal bez opieki, szeregi
lem i przyglądali się transportowi ran- i tak do wariactwa nie braknie. W panią chętnie i Wyznaczy pani pensję karetek, sznUr noszy; w uszach zanych. Wielu ich było. Źle opatrzeni, takich warunkach pracować... Wi- nie mniejszą. od tej, jakI). pani dotąd brzmiał jej jęk rannych. Usłysz.ała.
w okrwaWionych bandażach, ila pro\'Y'i- dzisz, ilu ich .iest? Jeden na czterdzie- pobierała. Właśnie wczoraj mówiła słOWa Piotra: "i ja jestem kandyda·
zorycznych noszach przedstawiali 0- stu rannych! ! to nazywa się opiek,a mi, że potrzebUje inteligentnej, dobrej tern do ich towarzystwa!". Zdecydokropny widok. Niektórzy leżeli cicho, nad żołnierzem... Ale chodźmy już, sanitariuszki, a więc - pani. No cóż, wana uścisnęła dłOll lelmrza i rzekła.
z moca.:
nieprzytomni z bólu i gorl),czki kona- bo mdłości dostaniesz od tych wido- zgoda? - wycię.gnął do niej rękę.
Nie
od
razu
podała
mu
swoją..
Chwi- Zgoda, doktorze!
ków
i
tych
zapachów
...
jłc na noszach, inni .ięczeli tak przej- A ty?
mująco, że jQki te wwiercały się aż do
- Ja - zaśmiał się - to mój chleb
burzą ~ początek
szpiku kości. Powietrze nasią.kło już
zapachem jodu, chloroformu i szpital- codzienny przecież! Toż i ja. jestem
!(iJka tygodni od rozmowy Smirno- wlenko oraz porucznik Smirnow, peł.
fabrykantem takich umarlaków i kannymi specyfikami.
wa z Greminem minęło spokojnie.
ni nh'pokoju i niepewności zameld<>dydatem
do
ich
towarzystwa
...
Każ
Natasza prz.duliła sic silniej do
Smirllow
nie
pode.imował żadnego
wali
się u generała.
Piotra i patrzyła na tell widok szeroko da chwila na froncie może mi to przy- śledztwa na własn~ rękę, oczekują,c jaGenerał w otoczeniu całej świty wy·
nieść ...
rozwartymi OCZ.\"l11a, w których maloki rezultat da jego rozmowa z Gremi- ruszył na inspekc.ię fabryki. Zaglą,·
- Nie mów tak, Piotrze. - prosiła nem. Nie wiedział, jakie środki przed- dali do wszystkich kę.tów i zakamarWało się przerażenie.
Jak ulica dluga i szeroka, nie mo- cicho - to okropne ... Chodźmy lepiej sięwzię.ł dyrektor, co zdziałał dla ukró- ków. Generał miał chmurną, minę,
stąd ..
cenia nadużyć w fabryce. \V każdym zwracał uwagę na wszystkie, drobiagła czego innego dOJrzeć, .ieno długie
Poszli, zostawiając za sobą. morze bąd:~ rlizie musiały to być środki slm- zgowe nawet uchybienia, zadawał wie.
sznury karetek Czerwonego Krzyża
krwi, łez i bólu, ale z przed oczu Na- teczne, przez jakiś bowiem czas nie le pyt.a6. tak niezrozumiałych i niedoprzyjeżdżają.cych i odjeżdżających, bia.
taszy i duszy jej nie można było wy- prZYChodziły z intendentury żadne za- rzecznych, że trudno na nie było odpo.
łe kitle sanitariuszv i sanitariuszek z
rwać
tych krwawych widoków po- żalenia.
gorą.czkowym pospieChem uwijaję.cych
wiedzieć.
strzępionych ciał, ludzi umierających
- Dzięki Bogu! Wszystko wzięło
Gremin asystował przy inspekcji,
się między samochodami, WOjskOWYCh
na ulicy bez opieki, pozbaWionych ręk, dobry obrót! - myślał Smirnow z ul- ale się do niczego nie wtrącał, pozwa.·
wydających }akieś polecenia i nosze z
rannymi, nosze, nosze... Nie upłynę nóg, zmasakrowanych straszliwie i po- gą. Uspokojeni zupełnie obaj z Buko- lają.c komisji wojskowej na udzielanie
szatkowanych potwornie toporem woj- wym gawędzili sobie wesoło wieczora- wyjaśnień gerterałowi.
ło dziesięć minut, a już ulica cała zany. Stale przed oczyma miała krew i mi w domu, grywali w karty z kobie\Vrócili wreszcie do kancelarii. Gesłana była noszami.
Pełno ich byłO
na chodnikach, na iezdni, w bramach rannych, czuła wokół siebie zaduch tarni, a chociaż Smirnow nie ośmielił narał usiadł przy biurku dyrektora i
domów - a samOChody wcią.ż nadje- szpitalnych zapachów, a w uszach się dotąd na żadne wyznanie, wyda- kazał sobie podać korespondencję z
jazgot jęków i krzyków bólu.
wało mu się, że Natasz.a patrzy naJi
intendenturę..
żdmły i wyrzucały nowe dziesię.tki i
Pozostali członkowie komis.li minisetki rannvch.
Najbardziej jednak wstrząsnęła nią coraz przychylniejszym okiem. Snuł
- Boże, co tego! - szepnęła Nata- rzucona na wesoło uwaga Piotra: "ja więc nieraz w ukryciu miłe marzeni.a sterialnej - drugi generał oraz umunsza zbielałymi ustami - Boże. co tego! sam jestem kandydatem do towarzy- na temat przyszłego życia. Zapisze się durowany urzędnik usiedli na fotelach
Tuż przed Natasza. i Piotrem, pod
stwa tych umarlaków.... " Nie kocha. na politechnikę, skończy rozpoczęta w głębi. Greminowi generał wskazał
murem domu ustawiono nosze, na któ- ła go przecież, o nic ... Ale ten wesoły niegdyś studia, zapewni sobie byt i również krzesło. Członkowie komisji
rych spoczywał blady jak opłatek żoł sł<;>pecznie chłopak był jeJ dotą.d naj- możność założenia rodziny, a wtedy... wojskowej stali TIrzed biurkiem w
nierz. Głowę miał obandażowaną., z bhzszy. z wszystkich ludzi. Ni to była zaryzykuje może zapytanie, czy Nata- służbistych postawach.
.
)P..
lewel rt;'ki potężnie opatrzonej banda- miłość siostrzana, n.i przyjaŹń - tru- sz.a zechce zostać jego żonę..
- . Coś tu nie j~st ·w porzę.dku! - l
Pozostali członko\'lie wieczornych mówił generał, przerzucają.c papiery! I
żami i szmatami została tylko polowa.
dno by przyszło .iej to nazwać. Jedno
Wielkimi, niebieskimi oczyma, aż prze- było pewne, że lubiła i kochała. go zebrall u Bukowvch również uspokoili raportr, skargi! Fabryka nie działa
siQ nerwowo. Naprężona atmosfera dość sprawnie.
zroczystymi od bólu patrzał gdzieś w bardzo.
daJ i cicho pojękiwał.
!{apitan \Vasiljew poczerwieniał
Ustawicznie wl"'acał jej przed oczy niepokoju uległa znacznemu odciąże- Patrz! - wskazała go Piotrowi koszmarny obraz ulicy zawalonej ran- niu. Iwan Pietrowicz. ukołysany pa- jak rak, nie wiedz~c, jaką. dać odpo- stracił rękę...
nymi, pośród których nagle widziała nują.cę. ciszą, powrócił do zwykłej ró- wiedź. Nie interesował się dotą.d zu! obie nogi - burkną.ł szorstko.
Piotra leżącego na uboczu, bez opieki, wnowagi. Pracował spokojnie; a choć pełnie sprawami fabryki, ograniczaSpojrzała z przerażeniem na. ranwzywającego pomocy.
Nikt mu jej robota była znacznie cięższa, niż da. jąc swe czynności ' do podpisywania janego. Koc, okrywający go, łagodnie nie niósł, więc Piotr umieml. Dowci- wniej, nie skarżył się na przepracowa- kichś papierów. Surowa inspekcja:
opadał w miejscu, gdzie winny być kopny sanitariusz wołał do niej "kaput", nie, póki toczyła się ona normalną. ko- spadła na niego całkiem niespodzieleją.
Spokój męża wpłyną.ł też doda- wanie.
lana i równo układał się na noszach. machał rękę. na Piotra i śmiał się.
tnio
na
Zofię Wasiljewnę.
A ponie- Pozwoli pan generał, że ja udzie.
Zdrętwiała. .
Wzdrygnęła się.
waż od Piotra przychodziły
ostatnio lę wyjaśnień - zdobył się na odwagę
- Boże! Boże!
Coś musi robić. Te obrazy niepodobre wiadomości - wycofano go z SIi1irnow, wiedzę.c, że jego koledzy nie
- Hej! - krzyknął nagle Piotr ze
koić ją będą zbyt ciężko, a przy tym
okopów i przydzielono do oddl':iałów potrafIą. tu powiedzieć ani słowa.
złością. na któregoś sanitariusza - czv
- Proszę, proszę! Cóż pan ma tu
nie widzisz. że bandaż . nieszczelny'? trzeba przecież pomóc nieszczęśliwym technicznych, pracują.cych w pewnej
ofiar?m wo.iny. Wszak między nimi odległości od frontu, - więc w domu do powiedzenia? - niezbyt zachęca.
Przecież on pływa we krwi!
są Ojcowie i bracia jej znajomych i
Spojrzała
w tym kierunku.
Na przyjaciół. .. wszak między nimi mo. Bukowych panowała atmosfera pogo- jąco odparł generał.
- Przed kilku tygodniami istotnie
chodniku utworzyło się spore, krwawe że być Piotr ... A zresztę., brak jest lu- dy i zadowolenia.
Natasza poświęciła się całkowicie zachodziły w~'padki pewnych niedobajoro. Białe nOSze nasię.kły krwią, dzi· I'ozumieję.cych cudze nieszczęście
pracy na nowym stanowisku. Spędza- kładności.
Zwracałem się nawet do
jak wodą, a bandaże, którymi opatrzo- i śpieszą.cych z pomocI),.
la
w
szpitalu
całe
dni,
a
często
nawet
pana
dyrektOl;a
w tej sprawie. I muny był ranny stanOWiły jakąś bezCoś musi robić!
i. noc~. Praca je) ~yła cicżka, daWała. S2ę stwierdzić, że od pewnego czasu
kształtną i krwistą, masę.
Nie naradzaję.c się z Bukowem do- Slę meraz powazme we znaki, ale stosunki siQ popraWiły fabryka działa
- Czy to on jeden?! -- odkrzyknął
. sanitariusz.
Spojrzyj pan tylko, ilu wiedziała się, gdzie odbywa siQ kurs dzie\yczyn~ ni~ .uchylała się nigd,v od ~prawnie, a towar. W~:Chodżą.cy stą.d
ich tu ... W'szyscy prawie tak samo san.itarny i zapisała się na niego. Ni- trudow. Slły JeJ podtrzymywała swta- Jest w całkowitym porzą.dku.
- Tak, tak! - burknął generał. A
komu prócz Piotra nie mówiła o tyl11. domość, że jest pożyteczna, że na SWYID
wyglądają., a nas ilu?
Ręce możnaby
Po powrocie z fabryki chwilę tylko stanowi~ku w~pełr~ia dobrze powie- jakąż pan daje gwarancję, że nadużyurobić po same łokcie, całemu nurzać
rzone .le] obowll).zkl.
cia nie będą powtarzały się nadal?
siedziała w domu, a potem niepytana
się We krwi, a ... a tacv zaWSze będę.
Jeśli miała wolnv wieczór, spędza- Jestem przekona'ny panie geneprzez nikogo dokę.d idzie, - zwłaszcza,
- wskazał nosze przed nimi.
'
Leżał na
nich mężczyzna może że i Piotr był zajęty jakimis sprawami la go w domu, pomagaję.c Bukowej w rai e...
znikała
na
wieczorne
godziny.
Z
g?spoda!stwie,.
gaw~dząc
z
!w~nem
.
Nie
pytam
o
pańskie
przekonacz.terdziestoletni o sumiastym wąsie i
mocno zarysowanej szczęce. Na pier- całę. pasją. zapoznawała się ze sztuką Plet~'owIczem l Smlrno:vy~, I?"';Ję.c z ma, tylko o to w jaki sposób wypełnia
wszy rzut oka wyglądał jak góra bo- opatrywania rannych, pielęgnowania n~mI .w karty, lub sZYJą.c Jakles dro- pan swe obowiązki. InterwenioWał
ich, niesienia im pomocy i znajdowa- bIazgL
. .
pan. u dyrektora? To nie jest droga
leści, tyle na nim było bandaży i poła
w tej nauce dużo zadowolenia i
.Na.d domem w~s1ał~ atm?sfera s~o- słuzbowa! Powinien pan złożyć rawijaków. Gdy przyjrzeli mu się uważ
nie, dostrzegli, że kona. Z rozwartych pewne uspokojenie. Już po kilku kOJU l. za~owolen.la.. NIkt I1le spodZl~- J?ort, zawiadomić swoje władze przeło
szeroko ust wydobywało się ciężkie dniach zwróciła na swoją. zręczność wał SIę, ze, w te] CISZy ~omadzą SIę ~one. Od tego p.an tu przecież jest,
uwagę
lekarza prowadzącego kurs, chmurx, ktore l.ada chWIla wybuchnę. zeby władze wiedziały, czy w fabryce
rzężenie, krwawa piana ściekała mu
wszystko jest w porzą.dku! - perorona brodę, oczy miał zamknięte, twarz t.ak, że coraz częściej wzywał ją. do po- w grozną, przeCIągłą burzę.
Pewnego dnia najniespodziewal1iej wał generał.
wosk owę.. Próbował ruszyć ręką, coś mocy, gdy sam opatrywał rannych,
gwarzył z nię. przy tym serdecznie i uw świec~e. do f~b.ryki. zjechała wojsko- Wydawało mi się, panie genechciał rzec, wyprQżył się 1. ..
wa komulJa mmlstenalna.
raie . ..
czył.
- Kaput! - spokojnie zauważył
Pewnego wieczora, gdy kurs dobieNikt s.iQ ł e) nie spodziewał. G~'emin
- Ach. cóż mnie to obchodzi, co się
gadatliwy sanitariusz próbuję.c dźwi gał już kOllca, zapytał nagle?
ud.awal, zt} ~. J~gO zaskoc.zyła. ta mespo- panu wyd~Wało!, Dla mnie istotne są
gnąć z noszy sporego drągala. -- Ta- I cóż pani zrobi po ukończeniu dz~e;vana "lZY ta. Uwazny ].edn~k ob- f~kty, a n18 panska fantazja. Powikich jak tal11ten zmarły jest tu du7.o.
sel wator, śledzę.~ 7,ach?wal1Ie SIę .dy- men pan znać służbę, poruczniku! Wie
kursu?
Musimy bardziej zajmować się takimi
- Ja. ... pracować bedę w szpitalu .. rek~ora w ostatmch ~n1ach. zauwazył- pan, jak,a jest droga służbowa. Jeśli
jak ten, zdrowszymi. "Vyleczymy ich
bY..Jedna!{ ?ap.ewx: o. ze .?ddawx:a o.cze- pan ją. pominął na pana spada odpoi znowu pójdą na front, za matuszkę jako sanitariuszka...
kUJe
on JUz. tej .WI~yta~.]l,. - WIęceJ, że wiedzialność. Pan jest wspólwinnym
- Nu, ładnie, ale jak pani to zroRosje ...
czeka na mą. meClerpl~wle.
." tego, co się tuta.i dzieje!
bi?
Przecież
ma
pani
zajęcie,
którego
- A tak, tak, pó.idziesz bracie, pójGener~ł,
przewodmczl1:cy
komIsJI,
Smirnow poczerwieniał. Krew mu
dziesz - mruczał do kulejącego i stę nie może pani rzucić?
eleg~nckI, ~zpako\~aty Jeg~mość,. w uderzyła do głowy. Całę. siłą. powstrzy_
kają.cego
żołnierza t.ylko wpiuw
- I:lQd~ przychodziła do szpitala po muaurze z. lIcznymI ord~ra1111, mówlł!- maI wybuch. Gdyby pozwolił ollieść
naucz sie chodzić!
pracy. .
..
cy po rOSyjsku z zagramcznym ak cen- się nurtując m '0 ucz'
UclOm p
Hzuciwszv tell dO\"cjp zaśmiał siQ
, palnę.lby
-:- NIC, tak. nle mozna. Wyrzucą. tem i wtrącajQ,cy do rozmowy wiele prosto w tw:rz gt
rz
hałaśliwie; Natasza odwróciła się ou
panH~. z pra.cy 1 ze. E>zpitala! a przy tym cudzoziemskich słów, - kazał zawe- raIski mundur I ę P e.branę..w gen?niego z niesmakiem.
za~le ~oble pallI zdrowle. Poradzę zwać całą. komisje wojskową.. Emery- wi~će' rMz ar a~, m~ znającll: .me
- W takiej chwili dowcipkować ..• pal1l co mnego. Niech pani rzuci pra. towany kapitan WasiIjewj lekarz
J P ACiQ.g Pda~t~~s\Q.p~r.l.am.lntl.
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158 godzin trwogi na samolocie - Uratowani - Czy odnajdzie sie miss Earhart?
Mając

ki, pracując prnez krótki okre6 w jednym
ze szpitali Czerwone~ro Krzy.ta - ale po
pewnym C1:uie rzuciła dotYChczasowy zawód, zapisała się na studia i została nau-

22 lata, ustalIlawia kobiecy rekord
na. samolocie. Był to pierwszy
jej wyczyn, który odrazu zwrócił na mło
dziutką lotniczkę uwagę sportowej opinii
St. Zj:edn.
SUKCESY
"Latająca nauczycielka" w niebieskim
kapelusiku, z kędzierzawą czuprynką,
smukła, drobnych kształtów i o bardzo delikatnej cerze - szybko wzbija się pod
niebo sławy lotniczej. Od roku 1923 - już
jako pilot z licencją międzynarodową, pasjonuje się trudnymi i niebezpiecZ'Ilymi

wysokości

czycielką.

Kto wie, jakby się ułożyło życie Amelii,
gdyby nie traf, który ją, zetknął z lotnictwem. Kiedyś mianowi cie jeden z kolegównauczycieli zaproponował jej jako rozrywkę - jazdę samolotem. Ten zwykły wypadek zadecydowal, aby w życiu Amelii
Earhardt nastąpiła rewolucja: rzuca swoją
pracę i całkowicie oddaje się lotnictwu.

OSTATNIE ZDJĘCIE AM. EARHARDT
Powyższego zdjęcia bohaterskiej lotniczki
dokonano na kilka godzin przed tragicznym odlotem do ostatniego etapu lotu.
Przed dwoma dniami prasa doniosła:
H o n o l u l u. (PAT). Ministerstwo marynarki uważa, iż nie ma już żadnej
nadziei na odszukanie Amelie Earhardt.
Lotniskowiec "Lexington" otrzymał rozkaz zaniechania dalszych poszukiwań i
powrotu do San Diego.
Los dzielnej Miss Lindy jest więc uważany za przesądzony. Czy jednak nie ma
choć by małego prawdopodobieństwa uratowania dzielnej lotniczki? Teoretycznie
nadziej'ę taką mieć można.

Świadczą o tym przeżycia portugalskiego lotnika Veige da Costa, który w czasie
lotu z Lisbony do Nowego Jorku musiał
lądować na Oceanie. Dramatyczne sceny,
jakie przeżył lotnik ze swym towarzyszem,
tak opisuje da Costa:
"Groźna chwila nastąpiła. Johansen osadził z brawurą maszynę na falach Atlantyku. Kabinę wypełniła w tei chwili woda
aż po kolana.
ZATONIE, CZY NIE?
. Chyba nie. Zakłady Junkersa gwarantowały 20 godzin utrzymania się na powierzchni wody. Noc zapadła, ciemno.
Nareszcie zaczęło świtać. Byliśmy przemoknięci do nitki i wyczernalll. Trzeba
było umocować drzwi kabiny drutem i
sznurami, aby wytrzymać napór wody. Teraz dopiero zauważyliśmi, że prawe skrzydło samolotu jest uszkodzone, lewe zaś złamane. Cały nasz prowiant polegał na
paczce czekolady, reszta zamokła i była nie
do użytku. Do 'Oicia mieliśmy dziewięć litrów destylowanej wody.
F ALE WYSOKOŚCI 5 DO 6 M
PODRZUCAŁY SAMOLOT JAK PIŁKIi
Nie traciliśmy jednak odwagi. Według
naszych obliczeń ląd znajdował się w odległości kilkuset kilometrów, na linii kursu
okrętów, płynących do Halihxu. Czekaliśmy.

Tak przeszedł dzień. '. po nim noc, druga noc, 20 godzin upłynęlo, a nasz wrak kołysał się jeszcze na morzu. Może wyratujemy się? Znowu dzień - i nic. Na horyzoncie pustka. Żadnego zbawcze/w dymku.
Miałem przy sobie rewolwer. Postanowiłem zastrzelić się, zanim morze wciągnie
nas w swą otchłall.
Trzeciego dnia wyjrzało zza chmur słoń
ce. Pogoda dodala nam trochę odwagi i
otuchy. Aeroplan trzymał się jeM:cze na
wodzie, nie wszystko 'więc było stracone.
RATUNEK MUSIAŁ PRZYJŚĆ I
Szukają nas chyba.
Głód i pragnienie dokuczały nam 00raz baTrlziej. Noc, ~nl.\Vll dzielI. Słońce
schowało się, deszcze.
Piąty dzień mę
czarni. Kiedy się to skończy?
Szóstego dnia nae' ranem ujrzałem
okręt. Halucynarja? Nie. to była rzeczywistość. Ale okrl;t oddalił się. A więc koniec? Byliśmy już 11 kresu sil. Zemdlałem. Ocknąłem się r~no. 'Vtem okrzyk.
Okręt!
Okręt!
Z Norweskiego statku
"Belmoira" wysłano łódź, która zabrała
nas na zbawczy pokład".
Czy szczęście c10piRujące dotąd miss
Earhardt nie opuści jf'j i w tei opresji,
podobnie jak da Co~1a i Johansenu?
LATAJĄCA NAUCZYCIELKA
Amelia Earhartlt urodziła się w Athinson (Kanzas) 24 lipca ]898 r. Od najmłod
szych lat wykazywaln wielki~ zamilowanie do sportów i temu nawet pragnęla się
oddać w przyszłości. Z różnych jednak powodów, a przede wszystkim za namową
matki, poświeciła się zawodowi pielęgniaI:-

lotami we mgle, racze.i na ogół unikany"
mi przez lotników. MT r. 1928 wraz z 'W.
Stutzem i nawigatorem E. Gordonem na
wodnopłatowcu "Friendship" dokonuje gło
śnego przelotu nad Atlantykiem. W 4 la
ta później sama jedna przelatuje ocean,
zmuswna do lądowania nie w Paryżu jak zamierzała - a w Irlandii. Nutępne
lata przynoszą nowe sukcesy: kobiecy rekord długości lotu i przebycie trasy Meksyk - Nowy Jork bez lądowalIlia (3550
km). Ostatnio Amelia Earhardt była profesorem aeronautyki na uniwersytecie Latayetta w st3lllie Indiana .
.wIELKA PRZYGODA I ZŁOWROGI CIER
1 ezerwca Amelia Earhardt wystarttlwała z Miami na Florydzie do gigantycznego lotu wokół równika. Start mógł się
zakończyć tragicznie, gdyż samolot w kilka chwil po wzbiciu się w powietrze omal,
że nie runął na ziemię. W ostatniej minucie lotniczce udało się zapobiec katastrofie i dotrzeć po 16 godz. do następnego
etapu, którym było HO!I1olulu. Kiedy zaś
po dwóch dniach chciała ruszyć w dalsz~
drogę, wydarzył się nowy wypadek, wskutek pęknięcia opony i związanych z tym
wstrząsów rozlała się benzyna z przepeł
nionego zbiornika i samolot nagle stanął
w płomieniach. Tylko dzięki natychmiastowej pomocy ogień ugaszono.
Urwiste i dzikie s-ka!y Nowej Gwinei
były ostatnim l~dem, z którego następny
skok trzeba było odbyć przez ocean i przebyć
przestrzeń 7000 mil nad zdradliwą,
"wielką wodą", oddzielającą lotniczkę od
zwycięstwa. Mimo nieprzychylnych warunków atm<lsferycznych Amelia Earhardi
J

wystartowła.

Od tej. chwili nic nie wiadomo o loeie
nauczycielki", która zaginęła
olbrzymiej przestrzeni oceanicznej. Na pomoc bohaterskiej lotniczce wyruszyło 6 okrętów wojennych, kilkadziesiąt samolotów i tysiące ludzi. Wszystkie
stacje iskrowe świata nadsłuchują, dzień
i noc sygnałów Amelii Earhardt - ale
Pacyfik milczy.
Wielka przygoda pokrywa się złowro
gim cieniem.
"latającej
gdzieś na

W Ą1: MORSKI.
Ale nie ten straszny (i... ogórkowy) kryjący .. iI; w
głębinach,
lecz
swawolne przedstawicielki
płci
~ięknej zaba wiają,
się
w węża
morskiego na pla'
ży w Long Beach.

Muchy bez

Zew z
"Urzędowe"

skrzydeł

Na jednej z wysp w południowej częjei
Oceanu Indyjskiego. jeden z badaczów
przyrody odkrył nowy gatunek much. Nie
posiadają ;:me zupełnie skrzydeł, poruM:ając się tyllw po ziemi. Poza tym są całko
wicie podobne do normalnych much. Sposób ich życia , jest również ten sa:m.

Wołynia

kilometry - Pomóżmy mówić ludności wołyńskiej po polsku - "Głód"
gazet polskich

Na Wołyniu malo jest dróg bitych, ale
te, które są, możną. nazwać dobrymi. Równolegle do nIch (tuż obok) zwykle biegnie
zwykła polna droga. Dziwne mi się zawsze
wydawało, dlaczego chłopi tak st8!rannie
unikają szosy, skręcając na "gruntową"
drogę, gdzie ignęli zupełnie w tumaną.ch
kurzu i Ildzie na byle "kosohorze" wóz
niemiłosiernie rzucał w bok. Otóż okazuje
się. że chłopi ruscy boją się o eałość
swoich wozów - "ho na kamieniach roztrzęsie się". Ciekawe, że wjeśniaĆ'-Polacy tego się nie ogawiają.
Jedną z "bolączek" drogowych są na
kresach drogowskazy. Jechałem np. drogą, na której co pewien czas spotykałem
trzy drogowskazy i mimo, że odległe
<lne od siebie były o prawie gOdzinę drogi
- o dziw'O! wskazywały niezmiennie te same 15 km. Miejscowi przyzwyczaili fiię
do tych "urzędowych" kilometrów i pokpiwają z nich sobie, ale turystów wprowadza
. to w błąd.
Dziwiły mnie nie~miernie, a wiell1 Polaków oburzały poprzek<ręcane na ruskie
brzmienie volskie· nazwy miejseowości,
wypisane na tablicach przed każdym osiedlem. Znam wiele miejscowości na Wołyniu takich, które urzędowo brzmią po polsku, a które sołtysi-Rusini z"'uSlZczyli i takie właśnie nazwy polecili we Wg' na tablicach umieścić. Nanrzykład: wieś Michałówka (od Michała) na t.'blicach: Michajłówka Cl\.fi ch al po rusku Michajło),
Srebrno - Sribno, itp. Mało tego, ale np.
ta sama Michałówka posiac:a urzędową
pieczątkę sołtysa z tą, samą zr'Jszczoną nazwą, nie mówiąc jut o tabliczkach przy
wozach chłopskich.
Koło leśnictwa Liceum Kr?:emienieckiego Michałówka są, l'U.9ko-polskie napisy
orientacyjne. Mamy tu osła\"i')n) uniwersyte t ludowy dla Husinów Liceum Krze_
mi.enieckiego, .0 ~tóryl1' spoleczel\s~w~ po!Skl~. wyraża SIę Jako o ośrodku tajne] agItac)1 ukraińskiej, bo pl/.robcv-.,akademicy",
chodz§c ,.Ii l!~Y.ta.mi" }ł0 jY.siach pobliekich

podobno wcale nie pracują nad zbliżeniem
obu narodów. Sam słyszałem jak wieczorem śpiewali oni m. in. "Szcze ne wmerła
Ukraina i zemla i wola ... " (Jeszcze nie
umarła Ukraina i ziemia i swoboda ...).
Obok, przez drogę jest leśnictwo, którym administruje inżynier-Rusin, b. oticer armii ukraińskiej, znan'· z tego, że
w czasie urzędowania rozmawia I» rusku.
A przecież Polacy na kresach muszą
być, jeśli nie faworyzowani, to otoczeni
conajmniej taką samą opieką, przez instytucje i organizacje społeczne, j .. ką, mają
Rusini. Spójlrzmy jak ta "równość" wygląda tam choćby w dziedzinie szkolnictwa.
Wiele dzieci polskic:l musi chodzić do niepolskich szkół, pop uczy je religii. W czujmy się w dolę naszych rodaków, co w niektórych wsiach są nieraz odosobnieni
wśród
Rusinów. Czują się Polakami,
jeżdżą do dalekich kościołów katolickich,
ale jakże często rozmawiają u siebie w
domu po rusku. Dlaczego? - bo nie sły
szą mowv ojczystej, bo nie mają co czytać
po pols·ku. Dużo się robi, ale wiele jeszcze
pozostaje do zrobienia I Najgorsze są, mał
żeństwa mieszane, bo prawie zawsze wówczas dzieci są chrzczone w cerkwi, a czę
sto i śluby Odbywają 8ię tam. Pod wpły
wem agitacji popów, ziemi w wiano nie
oddadzą katolikowi, a my wiemy co to jest
głód ziemi u chłopa. Wieleby tu m<lglo
zdziałać radio.
Te właśnie odosobnione
rodziny ):olskie, Słuchając choć raz dziennie mowy ojczystej, czy też muzyki narodowej, jakżeż bliżej czułyby się społeczeń
stwa polskiego. Ale ~dobyć się na radio
ciężko im. Warto tu zaznaczyć, te np. na
Wołyniu doskonale słychać czeskie niemieckie i bolszewickie s~acje (nawet ~a detektor), podczas gdy pob~iski Lwów wprost
fatalnie słyszy się.
Do .bib.li~tek nieraz daleko, zresztą, na
czytallle ksIążek jest czas w zimie taTaz
woleliby gazety, ilustracje polskie. 'Gdym
W jednej wsi pozO$ta.wił takiej właśnie ro-

l

I

azinie, paczkę "Orędownika" i "Ilustracji
Polskiej" aż oczy się im roziskrzyły z radości. Jak mi opOWIadali, ruskie organizacje, znając ten "głód" ich, rozmaitymi
sposobami starają się dostarczyć im swoją lekturę. Jedni się obronią - a inni?
Społeczellstwo polskie cale musi zrozumieć. że każda stracona. dusza Polaka na

W ukołach wołyńskich uczą Żydzi. Oto
nauczyciele ze szkół w Troczynie. Na fotografii tej widzimy tyl!ko dwóch Polaków,
którzy widać stracili jU2 odrazę, jaką ma
kaMy prawy Polak do Żyda i wybrali się
na wspólną wycieczkę.
kresach wschodnich to ciężki cios dla narodu. Liczne kolonie niemieckie i czeskie
są w o wiele lepszym położeniu, bo tworzą zwarte osady, podczas gdy najczęściej
Polacy są, rozrzuceni pc wsiach ruskich _
a więc. b~zustannie narazeni są, na wyna~
rodowIenIe. Trzymają SIę tam oni rodzinami.
. ~ ajp~lnJejszą sprawą, jest przyzwyczaJenIe OSIadłych tam Polaków do używania
"na ~odzień" mowy ojczystej - a to może
zrobIĆ tylko kościół katolicki i szkoła polska. Dość już tworzenia z funduszów społecznych ukraińskich uniwersytetów łu
dowy~h! Pol!,-c:y- na kresach jomagajią si~
polskIch szkol I polskich kościołów l Z. T.

