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PonledziałelC, dnia 26 lipca 1931
głowach polskich, stara się p. Mackie-

słało, że ...

wprowadzać. w umysły drogą. 0krężną. A mianowicie twierdzi, że we

wicz

•

Francji, w Belgii, w Polsce i w Niemczech myśli się o sojuszu wspólnym
przeciw Rosji, Jest to wł~ś~ie, j3;k na
pokaz, polityka z wyobraznI. a nIe ~a
gruncie rzeczywistości.
Nie ~a Clenia podstawy do twierdzenia, Jakoby
we Francji lub w Belgii myślano ~. sojuszu z Niemcami przec~w . RosJl, a
próba. osłaniania tym ur~Jemem .p.odsuwań ~o.~uszu Pol!'lki z NIemcamI Jest
bałamuctwem politycznym.
.
6. - P. Studnicki mówi, doslowm9,
że przymierze pOlskO - niemieckie jest
potrzebne na to, bv siła zbrojna Ni~
Dobrze się stało, że ~en. Władysław downie w r. ub. spisek nacjonal.-soc.ia- wschodzie, w szczególności zaś o u- miee nie pozostała bezczynna w raZIe
Sikorski wywołał wilki z lasu, zazna- listyczny na Ślą.sku, odkryta w rozpra- nieruchomienie Francji i sojuszu pol- zatargu Polski z Ro~ją.. Ktoś inn~ p?czając w toku niedawnych rozważań
wie chojnickiej w ub. m. robota pod- sko _ francuskiego na wypadek ude- wie, że przymierze polsko - rosYJs~{le
o możliwościach i kierunkach starcia ziemna na Pomorzu i w Wielkopolsce, rzenia WSChodniego Niemiec, nie ma- jest potrzebne na to, by siła zbroJTIa.
zbrojnego w Europie, że w Polsce nikt, mają wymowę niedwuznaczną i bardzo ją. w sobie ani źdźbła stanowiska przy- Rosji nie pozostała be~czynna. w rapoza bardzo osamotnionymi jednOo- dobitną. A także na gruncie między chylnego dla Polski.
zie zatargu Polskie z NleID:caml .. <??a
5. - Myśl o sojuszu Polski z Niem- poglądy będą błędne, a ~leg dZlejOW
stkami w świecie pisarsko - politycz- \ narodowym stałe zabiegi dyplomacji
nym, nie myśli o sojuszu Polski z Trzeciej Rzeszy o tzw. wolną rękę na cami, która nie mieści się w ogóle w uczy nas, że nie możemy l1c~YĆ ~.a. poNi~~~. Wywcl~otob~i~~a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ parcie ani tu ani tam, o~az, ze NIemcy
wystąpienia, oba w
"Słowie
'Vileńi Ro~ja. umieją· się gOdZIĆ naszym kosztem.
Dlatego właśnie potrzebne
skim", p. Cat-Mackiewicza i p. Wł.
krzyżackich
Studnickiego, którzy odpowiedzieli:.
nam są. inne Rojusze, a przede wszyowszom, my myślimy. Pożyteczne jest
stkim sojusz z Francj;;t., który nie p~
zaś nie h'lko potwierdzenie w ten spodoba się p. Mackiewiczowi i p. Studmsób, iż !'zeczywiście zwolennicy takich
ckiemu.
.
T'
poglądów u nas s~ białymi krukami,
Zalel'R h' w pol"ce SOJuszu z . JeI)'!ale t.a.kie prz\' s!<mne.z )r~j , Pl'zv tej
cami jef ~ pewnego 1'0 zaiu dz iwasposobności, uzasadnień, które oni wyctwem politycznym, a zasób u zasa.suwają, a które nie przedstawiają się,
dnień, wysuwan~Y ch na rzecz tej polidalibóg, zbyt pokaźnie.
tyki, nikłością swą poucza, ~e ni? m~
dobrego uzasadnienia dla złeJ polItykI,
1. - Łagodząca wymianka w wyktórej brak też w ogóle zwolenników.
wodach p . Studnickiego, że dawne 0sadnictwo, jak to określa, niemieckie
STANISł.AW STROŃSKI
było w~7 nikiem przyrostu naturalnego,
a nie obiawem imperjalizmu, pomija
istotę rzeczy.
Był nię. niewątpliwie
napór zdobywczy na wschód, który, od
Sasów przez !{rzyżaków do Prus, daT i e n - t s i n. (P A T) W tutejszej
leko z poza Łaby przekroczył i Odrę i
głównej kwaterze japońskiej ocen.iają
nawet doln;;t. Wisłę. Jest to zjawisko
położenie pod każdym względem Jako
nie tylko niewygasłe, ale właśnie w
spokojne, ponieważ odmarsz 3? dywiTrzeciej Rzeszy wskrzeszone w wielzji chillskiej trwa w dalszym CIągu· W!
kim napięciu, jako naczelne dążenie
piątek przybyła tu jedna kompania
pOlityczne narodu niemieckiego, po>japońska oraz pociąg z materIałem
szukującego przestrzeni do życia na
wojennym.
..
wschodzie.
.
T o k i o. (pAT.) Według agenCjI
2. - RÓ\Wl.ież twierdzenie p. Stu"Domei", sytuacja w Chinach północ
dnickiego, ja'wby Polska od pokoiu
nych ponownie się pogorszy~a z ~
torUllskiego w roku 1465 do rozbiorów
wodu pozostawania nadal WOJsk cl:nń
nie była w zatargu z żadnym pańskich na obszarach, z których mIały
się wycofać. Odmaszerował jedynie
8twem niemieckim, iest bardzo błędne.
z Pekinu 218 pułk pod dowód.z twem
Nawet z Habsburgami i ich wichrzepłk. Sun-Czang-Po. Wojska chińskie
niami w Polsce były ciągle kłopoty. A
w Pekinie są o jeden pułk liczniejsze,
dzieje Hohenzollerów, jako następców
niż w chwili wydarzenia się zajścia
Zakonu Krzyżackiego, s;;t. od 16 do 18
Złowrogi cień krzyżackiego gnębiciela niezmiennie unosi się nad Polakami
w Lukucziao.
wieku jednym pasmem coraz wyrapo drugiej st ronie granicy.
Główna k"vatera 37 dywizji pozo>źniejszego kopania dołków pod Polskę
staje nadal w Siyuan, przy czym nie
aż do dołu grobo'w ego rozbiorów.
widać żadnych przygotowań do wy·
3. - Słusznie mówi p. Mackiewicz,
marszu z Pekinu 25. niezależnej bryiż od czasu umowy polsko - niemiecgady gen. Czang-Ling-Yuan i 111. dykiej z 26 stycznia 1934 zmieniły się nawjzji Lin-Tsu-Czena. Chińska 110 brystroje społeczellstwa niemieckiego, jak
gada w Papaoszan umacnia swe poŚWiadczy
dobre
przyjmowanie w
r;ycje. Okopy są również budowane
Niemczech paru przedstawień polw Czang-hsin-ten. Dwa pulki 32. dyskich, śpie\vaków, tańców itp. To prawwizji pod dowództwem Czao-Ten-Gyn
'da i w dodatku prawda, która wszywkroczyły do Pekinu wbrew zawarstkich u nas, bardzo zgodnie, cieszy,
N ajświe~s~e w'iadom,ości o u'y niku śled~tula 1C sprawie ~a.
tym układom.
jako zjawisko 'POmyślne.
Wszystkie
m,achu w JJLalych Świdrach
,""
T o k i o. (pAT.) Ag. "Domei" w dejednak objawy. na które p . Mackiewicz się powołuje, !';;t. z dziedziny sztuWar s z a w a. (Tel. wl.) W związ- li że zamach na płka Koca był dziełem peszy z Peldnu donosi, że 219. pułk 37.
dywizji odmawia wycofania się z Luki i ruchu umysłowego, a nie polityki. ku z zamachem na płka Koca śledztwo spisku .
kucziao, zajmują.c pozycje na lewym
4. - W dziedzinie polityki, twier- toczy się nieprzerwanie, jednak wyniOczywiś c ie całe śledztwo zwrócone
rzeki Yung-ting.
dzenie p. Mackiewicza, jakoby Trzecia ki jego nie mogą być podane do wia- Jest obecnie w kierunku wykrycia br7egu
Oporne stanowisko rady polityczRzesza szczególnie uwydatniała swą domości.
tych, którzy kierowali zbrodniczym za- nej prowincyj Czahar i Hopei oraz podbałość o Polskę, jako wielkie państwo
Jal·. donosi prasa warszaw: :(a, wia- machem.
zostawanie nadal wojsk chińskich w
i mocarstwo, nasuwa bardzo poważne domo już tylko niemal na pewno, że
Prasa zagr.a niczna pouawala zgola Pekinie i Lukucziao agencja "Domai"
zastrzeżenie.
Całe młode pokolenie bezpośredni sprawca zamachu był po
fantastyczne wieści na temat szczegó- tłumaczy wpływami gen. Hsiung-Piniemieckie ,,.,7ychowywane jest _ we- prostu najemnikiem. Za czyje pienią.- łów śledztwa. Pisano np. o 300 areS7:to- na, zastępcy szefa chińskiego sztabu
dług urzędowYCh wskazówek - w podze jednak dokonać mial zbrodni wanych. Są to dowolne fantazje - a- generalnego, który samolotem przybył
jOciach takich, że ziemia daleko poza nie wiadomo.
resztowano
bowiem dotychczas w z Nankinu do Pekinu.
Wisłą. była dawniej niemiecką, oraz,
Ponieważ jednak sprawca zamachu związku z zamachem 8 osób podejrzaTo ki o. (PAT,) Według informaże roszczenia Niemiec do ziem b. rebo- przybył do \Varszawy tego samego nych. Aresztowanych z aresztu śled
cyj agencji "Domei", otrzymanych z
ru pruskiego istnieją nadal, co wpa- w:ieczora, którego. wy~?na~o za~ach, czego przy ul. Daniłowiczowskiej prze- Szanghaju, siły rządu nankińskiego
jane jest w umysły, słownie i obrazo-I me . ul~g~ wą.tplIWOSCI,. z~ mIał on wieziono pod silną. eskortą. do więzie w południowej części prOWincji Bowo, na każdY-,m kroku. Polityka Trze- wspolmkow, ktorzy mUSIeli obserwo- nia.
pei przewyższają 150 tysięcy żołnierz~
i 30 samolotów wojskowych
- ._.~ •
ciej Rzeszy w Gdańsku, ujawniony SIł- wać l.rz.e z dłuższy czas pIka Koca, czy.-

P. Cal-Mackiewiczowi i Władysławowi Studnickiemu
w odpowiedzi

Jak za

czasów

W Chinach spokÓj

był

Zamachowiec
wvnajętvm zbirem!

_

Shona '"2

a=:

Co

piszą

inni

Dostaną

po łapach

Urzcdowa Polska Agencja Telegraf'icztla rozesłała do prasy komunikat
o n\l~t~pujc;tcej treści:
,,\Viar]omości, które ukazały się w prasie zugl'<lnicznej w sprawie zamachu bom!JO\\'Pgo na pika Adama I{oca nie odpowiadajf\ ustaleniom władz sądowo-śled
czynI."
\V związku z tym "Warszawski
Dziel111ik Nal'odowy" pisze:
"Na l1Iarginesie tego stwierdzania i
nieJll'a\l'd~iwośei informacyj w prasie zagrllll il'l:nrj w sp'rawie zamachu podnieść
nalf'?;Y, że hOI'Psponcłenlami pism zagranin:llyeli w ('ol're są w olbrzymiej więk
:"r.nści Żyd,zi, zarówllo "nasi" jak i zagraniczni. Oni to rozpuszczają po świecie
Jlirpruw{[opodobne wprost
informacje.
1\.1.0 cz)'la prą sI) ;r.ugr.an)czną oraz orienI uje się w slosunkarh dzielinikarskich,
lCl Iwo usla li, l,t6re to Żydki robią "pro paganrlr;".
,.Zllam:v, dobrze 7:namy ich nazwiska! I
kilicl.d dosłaną po lapach."
!Slusznic by im s ic to nalewło!
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Uroczystości pułku

Przed komisją arbitrażową

katowickiego

Katowice.
(PAT)
Hozpocz~ly
w Katowicach uroczystości miejscowego pułku piechoty.
godz. 9 rano odprawiona została w kościele garni70nowym w Katowicach msza żałob
Ł ó d ź, 25. 7. Wczoraj odbyły tor pracy dyr. Klott delegowany zo- na w obecności przedstawiceili władz
\V
siQ pierwsze narady włókniarzy. stał do roz~trzygnięcia sporu, przez co cywilnych i władz wojskowych.
Przedstawiciele zarządów 5 związków automatycznie jako przewodniczący kościele ustawiono katafalk, obok któzawodowych odbyli wspólne posie- komisji rozjemczej dla rozstrzygnię rego wartę honorową pełnili żołnierze
dzenie, przy czym - jak zapowiada- cia zatargu zbiorowego w przemYŚl? w pelnym rynsztunku Przed nabożetl
liśmy do proklamowania strajku włókienniczym wchodzi w skład tej stwem podniosłe kazanie wyglosił ks.
mjr Bombas, który odprawił również
nie doszło.
komisji.
Haz jeszcze okazało si Q, że szumn6
Nominacje członków z ramienia mszę św. Po nabożellstwie przedstagrożbv lewicowców są nierealne woministerstwa sprawiedliwości (wedle wiciele wojskowości złożyli wieniec na
bec zClecydowanej postawy ogółu ro- wszelkiego prawdopodobieństwa je- płycie Nieznanego POW:'ltallca Wie!lotników, którzy zdecyduję. się na den z sędziów łódzkich) oraz mini.ster- czorem na boisku "Pogoni" odbył siQ
strajk dopiero ,vówczas, gdy komisja stwa przemysIu i handlu, nastąpIą w uroczysty apel poległych żołnierzy
arbitrażowa nie da tego, co się słusznadchodzącym tygodniu.
pułku.
nie robotnikom należy.
Poza tym w charakterze ławników
DzisiaJ w dalszym ciągu uroczystoWohec tego na naradach postano- zasię.dą w komisji przedstawiciele 31 ści odprawiona b~dzie mSi'.a polowa na
wiono wstrzymać wszelką akcję,gdyż organizacyj przemYSłowych i 6 zawo- boisku "Pogoni", po czym nastąpi wrQi tak nie ma widoków dojścia do po- dm·vych rohotniczych: tych pięciu, czenie odZllak pułkowych i przeka7.arozumienia z przemysłem przed ze-I które brały udział w dotYChczasowych nie pułkowi działa z zaprzQgiem, ubraniem siQ komisji arbitrażowej.
rokowaniach oraz "Pracy Polskiej". fundowanego przez huty "BaiIdon" i
\V sprawie wtorkowego zgromadz(lnia,
Zgodnie z zarzędzeniem minister- I{ażda z organizacyj ma prawo dele"Pokój". Na zakollczenie uroczystości
Z(\oi!-IJlPg::> w \\'nrszawie do ResuriólY Oby- ,stwa opieki społecznej główny inspek- gownć do 5 przedstawicieli.
wa1rlsl~iei przez organizacje' "sanacyjne"
odbQdzie siQ defilada i wspólny obiad
crlcm (lajęda stanowiska. wOQec !zw. ~a
żołnierski.
tę,rgp
wawelskiego zamIeszcza "KurIer
I~oznański"
nalltępujące
uwagi, pochodzące z \Varszawy:
(m) .,Po dziwnym posiedzeniu· sejmowym sesji nadzw)'czajnej - zgromadzeZ'l1(unieune oŚ1Viaf1c~e'll;a kOIłlUIlisty Du.elosa
nie w Resursie było nie mniej zastanawiające.
.
P a ryż (TeL wł.) Podczas ostatnich powiedzi DucIosa - grupa komuniWar s z a w a. (TeL wł.) W sobotę
"Po raz picrwszy radykalne organiza- obrad kongresu partii komunistycznej styczna w dalszym cią.gu udzielać b~
rjr "sanacyjne" zwolały swoich zwolenni- w miejscowości Montreuil przewodni- dzie poparcia obecnemu rządowi, ahy w godżillach południowych w hiurze
ków jcszćze w czerwcu, pod pierwszym czący klubu parlamentarnego, poseł pcx:lŁrzymać i rozwiną.ć na dalszą. komisowym Grawermanna (w cenwrażcniem wypadków krakowsldch. Wtetrum miasta przy uL 'Wareckiej) udy udano się na dziedziniec zamkowy i Duclos podkreślił że partia komuni- przyszłość akcję i rolę "frontu ludo- rzędniczka majętności Bielawa,
p.
styczna
gotowa
j-e~t
wstą.pić
do
rzą.du
wego",
To
stanowi-sko
partii
komun
izleżono hole! Prezydentowi, po czym udaIrena Grabowska, odbierała pieniądze
\V
dalszym
ciągu
przemówienia
postycznej
wywołuje
poważne
zakłopota
Ile' się z hołdem pod Belweder. Nazajutrz urządzono manifestacyjny wice na sol Duclos ostro skrytykował politykę nie w szeregach socjalistów i zaintcre- dla majętności. Gdy schodziła na dół.
pl. Pilsudsldego, i w pochodzie pod Bel- zagraniczną w sprawie Hiszpanii i wy- [sowanie w kołach politycznYCh fran- na wysokości drugiego piętra naTladli
ją dwaj mężczyźni,
z których jeden
w(;(Jer brało udział około 4-5000 osób. stąpił przeciwko akcjj finasowej mini- cuskich.
uderzył ją. łomem żelaznym w głowQ,
Rezolucje szły mniej więcej w tym sa- stra Bonneta. Mimo to - według zamym cIuchu, co rezolucje zebrania wtortak, że Grabowska upadła, po czym
kowego.
nieznajomi wyrwali jej z rąk torebkę.
.,Ale po co mobilizowano po raz wtóry
ny pl'zed zalewem. Przy pracach zna.- W torebce były trzy czeki P. K O.
tych samych ludzi w tej samej sprawie?
ły
na sumę 30800 złotych. Gdy p. Gralazło zatrudnienie 1800 ludzi. UzyskaCzy zaszło może co nowego? Czy pojaKraków.
(TeL wł.).
Wskutek no przy tym setki hektarów ży-z;nej lJowska oprzytomniała, P<ldniosła awiły się jaldeś faldy, ldóre by zmienialy
larm. Uprzedzono telefotlicznie PI{O.,
~yllJncję?
C7.y liczono, że w okresie wy- sprzeczki narzeczCllskiej wyskoczyła ziemi.
do którego jednakże napastniCY nie
liJrJni(,l1ia wal,acyjnego sloliry potrafi sic z tl'l-;eciego pietra w I{rRkowie 23-letnia Franciszka 8",ierczykówna.
7Jllobilizować wir.l\szn, liczbp, adherentów,
weszli i nie próbowali zrealizować
Zwłoki
niż poprzednio?
Aresztowano
posługaczke
Skok był osobliwy, bowiem wpadła
B o lon i a (TcI. ",I.) Miasto Bolonia czeków.
"Przed Sejm przyszło -100-500 osób. w ramiolla stojącego na ulicy narze- zgotowało zwlokom Marconiego uro- Grawermana w przypuszczeniu, że poE)r!l'anizatoTZY, -. iccby prz.r.l,ryć widoczne
zostawała w kontakcie z rabusiami.
czyste przyjQcie.
nil"powodzenie, uspaka;jali interpelantów, czonego. OhoJe odJlieśli obrażenia.
Po przyb)"ciu pociągu na dwoże .t\łm p'rzys~ły- tylko- "cl~legac)~", a porzec gubernator Rzymu, ksią.że Gicochód tymczasem zostal rOZ)VHi.zaoy. Gdzież tam!
.
Was z y n g t o n (P AT). Komisja Jonna, który towarzyszYł zwłokom w
ZajŚCia wśród żydów
"Delegację tych
"deleg.acyj" przyjęli wojskowa Izby Reprezentantów przy- imieniu rządu, przekazał trumnę po~arszaJl\owie Sejmu j Senatu ....
deście Bolonii. Uroczyste nabożellStwo
jęła proJekt ustawy, pl'7.ewidującej bu"Byłoby blędem mniC'mać, że tzw: zażałobne za du. ZQ śp. Wielkieg-o wynac!owQ
w
strefie
Kanału
Panamskiego
targ wawelski został już w pełni wyw i l n o. (Tel wI.) W składzie
czerpany. .Wcale nie. Tak jale był, tak kolosalnego pomnika ku czci gen. lazcy odprawił arcybisky,p boloński, chrześcijańskim przy ul. Polowej 7 ku!{ardynał
NasaJli
Rocca.
jest ciągle przedmiotem wewnętrznej roz- Goethalsa, inżyniera, który miał popiła produkty spożywcze Żydówka
grywki rozmaitych czynników w obozie wierzoną. budowę kAnału.
Łubiance
Brocha Gita. Gdy Gita wychodziła ze
"sanacyjnym". Będzie miał też prawdoPonmik kosztować ma 160 tys. dopodobnie oddźwięki na zjeździe legioni- larów i stanowić będzie olbrzyrilią la'V a r s z a w a. (Tel. wł.). Z l\loskwy sklepu, napadła na nią druga Żydów
stów. w Krakowie w dniu .8 sierpnia."
ka, Leja Giefe i obrzuciła ją wyzwinadeszła wiadomość o aresztowaniu
tarnię morską,
widzianą z obu oceaJak wiadomo, po posiedzeniu Sejmu, nów, zarówno dla statków, jak i dla i osadzeniu w więzieniu na Łubiance skami za to, że ta załatwia sprawungdzie przemawiał wicemarszałek Schae- samolotów.
dawnego działacza komunistycznego ki w polskim sklepie.
tzel, obradował także
parlamentarny
ze Śląska, pochodzącego ze Święto
W ciągu kilku minut zebrał się
Klub DYSkusyjny pod przewodnictwem
chłowic
i
b.
posła
na
Sejm
śląski
Kotłum
ŻYdów, który rozsypał kupione
sen. Kwaśniewskiego. Uchwalił on rezomandora.
przez G"itę towary oraz zelżył ją za to,
lUCją następującą: . .
Komandor w obawie przed areszto- że kupuje u Polaków Żydówka schro, "Państwo musi b'yć na przyszłość uH a g a (Tel. wł.) Uhieg-IeJ zimy przy- waniem zbiegł do Berlina po rozwiąza niła się do jakiegoś prywatnego mieEta wowo zabezpieczone przed pod(}bnymi
faktami· samowoli jednostek, jak to mia- stąpiono do robót, zakrojonych na niu Sejmu śląsldego, a po przewrocie szkania, ale tłum usiłował ją stamtąd
ło miejsce z ks. biskupem krakowskim. wielką skal Q, a mająCYCh na celu ode- hitlerowskim do Rosji. Drugi jego to- wyciągnąć. W ostatniej chwili Brocha
W związku z tym wylania się komisję, branie morzu znacznych obszarów po- warzysz, również b. poseł komun i- Gita została uratowana przaz poliktóra ma opracować takie normy praw- między wyspami Schokland i Urk. st.yczny w Sejmie ślą.skim, 'Vieczorek, cjanta
ne, które 11y zapewniły państwu naletny 'Vielkim nakładem pracy wzniesiono Odsiaduje teraz karę wiczienną. we
RozpQdzając tłum, policja aresztowpływ na katedrę wawelską juko pannową. tamę, chroniąca, uzyskane tera- 'Vronkach. (w).
_
wała 9 podżegaczy.
teon narocIu polskiego."
Z powodu posiedzenia Sejmu i zebrania. Hlubu Dysl<usyjncgo pisze krakowski
"Głos Narodu":
W Bagdadzie odbyła siQ wielka demonstracja Arabów przeciw l
"Pp. SchaelzeJ i Kwaśniewski... Kim podziałowi Palestyny.
\V świątyni Haidarkhana odprawiono
jest p. SChaetzel, wiemy. Co siQ zaś t.y- nabożCl1stwo, po czym tłumy Arabów ruszyły w pochodzie z '
('zy h. wojewody krakowskiego, p. sen.
I\WaŚlliewskirgo,
to godzi się przypom- transparentami l1rzcz miasto, wykrzkując gło$no przeciw
Żydom.
łlieć, że p. l\wa śnicwski należy do wyznaJ:lia prawosluwnE'go. Jeśli ci dwaj panowie krzątają się kolo katolickiej katedry,
to - wiadomo, co to znaczy!"
Gdy się przez pryzmat takich faktów
patr7.y w glah nas7,cj "rzeczywistej rze(zywistości". rozumie się wiele rzeczy,
które pozornie pozbawione są logiki.
N olni'llacje cl:llonków kO'lnisji arbitra:ilowej nastąpią Ul prl:lysl:l'yn1, tyyodniu - W charakt erl:le ławników wystąpią pr~ed8twwiciele 31 oryanil:lacyj prl:lemyslowych i 6 l:Iawodowych
robot'l'licl:lych,
w tynt pl'l:Iedstawiceil "Pracy Polsl.:iej"
..
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Komuniś,i trzonem rządu francuskiego

Napad rabunkowy
na schodach

I

Niezwyk skok

Marconiego w Bolonii

Olbrzymi pomnik

wWilnie

Komandor w

Setki hektarów ziemi
wyrwano morzu

I

"..-..
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Próby

założenia

"Ozonu"
wPoznaniu

P o z n a 1'1, 24. 7 - "Kurier Poznań
ski" zamieszcza nastQpującą informac,ję o próbach 7.alożenia "Ozonu" w Pozna n i \l.
],C'll1o!l1or'nik warszaw~kiego kierO\\'llictwa "OZOllU" p. Brunon Sikorski zabi~ga o zorganizowanie na tutejszym gruncie fil ii "sektoru" miejskiego OZN.
ile nam wiadomo, zgłosili
akces: niektórzy członkowie dawniejszego BBWH, kilku notariuszów Qraz
niektórzy lnel'ownicy przedsiębiorstw
gospodarczo zależnych. \Vśród obywatelstwa niezależnego, a'nie hołdują
ceg-o pog-ll)rloln' .,SAllft-\'h~-nl",· -akcja
"OL.UIJU\\ a" 1)0\\ uJzclIiu Ule' .') 1.

°
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'onĘDO\VNII\, poniedziałek.

na nacjonalistów, bo i oni też s~
w zasadzie dobrz~r, a zatym wszystko
jest w porządku . I1Iamy tylko jedno
małe zastrzeże-;:;'" Szanowny autor tego pięknego artyh. .... łu twierdzi, że przeciwnika, stojącego po pr7.eciwne,i stronie barykady i stosu,ią.ccgo metody
gwałtu. należy traktować łagodnie. Bo
propaganda dobroci przede wszystkim
musi trafić do tego "kogo pozyskać
pragniemy". Otóż małe zastrzeżenie.
\Yszelkie zDsad~' nal eż y stosować przede Wsz~'stkim do \ sirbie samego, trafić one mUSZa na,irienv nie do przeciwnika, lecz do "Jasnego ",i a", a dopiero później można wmawiać je in-

dnia 26 lipca 1037
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PowiNłz
Że Dlasz

mi koebana, eo Ty robi!liz w I e e i c,
twarz Dl a t o w ą, gdy moja wciąż świeei?
Odpowiem otwarcie: dla nmie to zabawka,
Twarz odświeża świetnie ŻAKA "PRZEłIYSIJAWKA".
n~'m.
Kto propaguje dobroć i łago
dność nie możJ faUl ziać nienawiścią,
a wlaśnie "Glos Demokraty" do wszystkiego co narodowe zieje nienawiścią!
Cz~-I i zacwijcie panowie od siebie,

bo inacz(,'j boclzie to nie propaganda
dobroci a Z\Y~ 'c zajna l)I'Ol)Cl-gTa nda!

dzieje w Czarnolesie

Pamiątki

po Kochanowskim nisz[zeją!
Dom mieszkalny, który zajmują
obecnie wlaściciele Czarnolasu, jest
tym san1)'111 domem, '" którym tworzył i mieszkał
Jan Kochanowski.
Nad wejŚCiem widnieje herb rodowy
Kochanowskich. Obok domu znajduje
się kaplica, odnowiona przez p. Jeło
'.vickiego, \\' której mieszczą się pięk-

Jak

już donosiliśmy w nocy dnia 20 bm.
zmarł w "'icluniu śp .\Vinccnty hr. \\'0d;dIJsld, znany i zasluiony działacz na ni",iI:' społeczncj i naroclo\\·cj.
1\a zdjęciu
śp. 111' ..\Vincellly \Voc!zi(\ski w mundurze

sokolim.

Na nlarginesie

Bvła

taka sobie
demokrata ...

Pamia,tikowa kaplica. w Cz:amoJesiu
ne obrazy, fotel, na którym siedział
Jan Kochanowski oraz różne cenne
pamią.tki.

ód

otoczony jest
prr,epięknym
parkiem o obszarze 10morgowym z doskonale zachowanymi
drzewami, które liczą. ponad 600 lat.
Sławnej lipy,
pod którą poeta. tworzył, nie ma już obecnie. Na jej miejscu jest umieszczony pomnik z odpowiednim napisem, obok zaś leży olbrzymi kamieJl, na którym poeta siaDom

25 lipca
13anlit.o nam TH'z~'l\ro, ale nie wiemy, co io "' laści\yje .lest ta. ńemokra
cja. Stalin w ZSHR twierdzi, 'wpro'mdził usirój c1emokratrczny.
Zupeł
nie to samo b\'icl"llzi siC o ustroju stanów Zjeclnoczoll~'c h, gdzie MUl"Z) nom
nie wolno wchodzić do "białych" ale \\'c.i~cie do dworku. ~c1zie wiflnieje herb
mocno zaż~"dit.onych (w sam~'m Nowym
książąt K ochano\\cski ch z Czarno·la<:>u
Jorku ("nt i pół miliona karbowanrch)
Obok pobliskiego letniska Garbatki
l'eslaurac~".i, gdzie czarni muszą jeź
leży czarująca
miejscowość
Czarnodzić osobnymi tramwajami, a na kolejach mają. specjalnie wn'!zielone , ..ra_ las, miejsce urodzenia i zamieszkania
gOIl.\". Dcmokratvcr.na jest i ta C7(;' .~ć najwięks7.ego poety XVI wieku Jana
Hiszpa Jl i i, gdzie jeszcze nie rządzi ge- Kochallowskiego. Obecnie Czarnolas
Jlerał Franco.
AJe tam wedle na.ido- jest własnością paJlstwa Jelowickich,
i"konalszych wzorów demokracji anar- którzy z wielkim pietyzme.m c1.uwa)ą \
chistów za to, że są. anarchistami de- nad wzorowym utrzymalllem pamlą1110kratrczni "gepi';ci" rozstrzeliwują tek po wielkim poecie.
1, karabinów maszrnowych. A znO'''ll
w demok.rat.,,"cznej Franeji ilekroć nal'odo',"cy Doriot'a robią. zebranie, to im
demokraci Bluma w myśl poszanowania cudzych przekonmi robia grandę,
CI później ,.bezstronny" demokratyczny
rząd dla ś" iotego spokoju, aby nie denerwować demokratów, zakazuje nawet oddawać hołtI Joannie d'Arc ...
Cholera wie, co w gruncie rzeczy
znaczy ta cała demokracja!
Jedno nie ulega wątpliwości. DeJasna Góra polskim Lourdes' - zamokracja tam wszedzie istnieje, gdzie pyta ze zdziwieniem niejeden czytelżydostwu nikt nie przeszkadza wzonik. Tak, Jasna Góra nie darmo od
rem Eitin - IConów w~Tz~'skiwać robo- \\ ieków słynąca cudami P<lczyna w otników, p;dzie ż~' dostwa nie zmusza się statnich czasach stawać się ośrodkiem
do zaniechania lichwy, nie zabrania regularnych
pielgrzymek
chorych,
~ię wywozić dzie\\'czą.t do Argent~"ny
którzy u stóp :Matki Boskiej Często
i nie namawia sio jaknajszybszego wy- cł,owskiej widzą. ostatni ratunek dla
jazdu w kierunku Ziemi Obiecanej. A swego zdrowia, spełnienie się prośby
7.e nie robi się tych wstrętów owej z żarliwie odmawianej litanii - uzdrosympatycznej rasie tylko tam, gdzie wienie chorych ...
jej niema, więc demokracja panuje jePorównanie Jasnej Góry do Lourdes
rlynie w dwóch okolicach globu ziem- coraz częściej słyszy się w samym klaskiep;o na Biegunie Północnym tudzież ~ztorze, w prasie, a kilka lat temu cał
na Biegunie Południowym, jeśli nie li- kiem wyraźnie taką rolę Jasnej Górze
CZ~"ć szczytu góry Ewerest. Poza tym
przypisać
chciala znana powieścio
pisarka, gorliwa propagatorka Lour"'szędzie demol<racja jest zagrożona;
nawet w Francji (ten Doriot!), na\nt des, autorka książki o cudach w Lourdes, p. M. Szpyrkówna, która wygłosiła
w Anglii (tcn Mosley!) ...
Takie oto myśli snują, się pod wra- na ten temat odczyt w Częstochowie.
Przyjrzyjmy się, jak wyg~da Jasna
żeniem
arc~'ciekawego
pisemka pt.:
Góra w charakterze polskiego Lourdes.
"Głos Demokraty", wydawanego sumptem imć pana Karola Sulimy (zawsze
PIELGRZYMKI CHORYCH
w tej Polsce Sulimcz~'ki rej worlziły.
Od sześciu lat przybywają. z "Vara pod rec1akcj::t honorowa (nielada ho- srawy specjalne pielgrzymki ciężko,
nor) pana lJUlkownika doktora 'Yięc beznadziejnie chorych na Jasną. Górę.
kowf,]<iego, hylego prezesa Ligi Obro- Zazwyczaj pielgrzymki te odbywają się
m' Praw Człowieka i Obrzezanego, ro- w czerwcu lub w lipcu, a więc w porze
związanej za działalność nazbyt ant yuajdogodniejszej dla zdrowia chorych.
pańslwową.
'V tym roku, jak i w latach poTa pierwszej stronie hula sobie na przednich, dzięki inicjatywie Sekcji
temat demokracji p. Hulka - Laskow- Pielgrzymki Pań Miłosierdzia św.
ski i pir;'kn~' m st~" lcm zachwala ten co- \\'incentego a Paulo w "Tarszawie,
kolwiek it.leża1\' ,.ramsz", a dalej to już przy ul. Ordynackiej dnia 5 czerwca
furt o Ż,' dach. Że to nie ladnie b\'ć przybyła do Częstochowy VI kolejna
piel~rzymka z chorymi.
antyscmit~, że żvdoznawc~' to cham~" ,
Zazwyczaj przyjeżdża. około 100
co !!>t,,'ierclza polsl{a haranclka, towarzyszka, madame ICrahelskaia, że 8.n- ciężko chorych na noszach, na wózkach i fotelach, specjalnym pociągiem
t~'sc mi ty7.m to trucizna oszszerstwa i
~anitarnym, ze swymi rodzinami i spenie\,-jnności, że wreszcie czlowiek jest
cjalnie wykwalifikowanym personelem
dobn-!
To o. tatnie twierdzenie szczególnie "anitarnym, oczywiście na czele !: le-I
n::\111 pl"it.~·pnrllo (lo smaku. Skoro (,7.ło, karzami.
Pielgrzymka chor):ch gości zwykle
WiE'k jest dobry, więc niema co napaŁ

strzyżonym

ź,

dywa.ł.

Białodrzew liczący ponad 600 lat w parku

Jana Kochanowsk iego;

okaloJący

za nim
park

żywopłot

Bolączką Czarnolasu jest to, że niektórzy wieśniacy, nie doceniając historycznej i kulturalnej wartości pamiątkowej siedziby
po wielkim poecie, niszczą. urzą.dzenia parkowe.
Miejscowe duchowiellstwo ora;>; nauC7.ycielstwo powinno zają.ć się tą
sprawą i odpowiednio wpłyną.ć na
wieśniaków.

Jasna Góra polskim Lourdes
Regularne pielgrzym ki chorych po zdrowie
dwa dni w Częstochowie w Zakładzie
ss. Magdalenek, gdzie też na dziedziń
eu zakładowym chorzy zostają witani
przez 00. Paulinów i wysłUChują. nabożeństwa na swą. intencję.
Następnego dnia odbywają. się specjalne uroczystości poświęcone chorym. Chorzy zostają procesjonalnie
przeprowadzeni do kaplicy z cudownym obrazem i tam wysłuchują mszy
św. i przystępują do Stołu Pańskiego.
Po nabożeństwie w Kaplicy przeprowadza się chorych do krużganków
jasnogórskich, gdzie odbywa się ceremonia nakładania rąk przez 00. Paulmów na głowy poszczególnych chorych. Glównym jednak aktem uroczystości chorrch na krużgankach
jest
udzielenie błogosławieństwa Najświęt
szym Sakramentem każdemu choremu
z osobna.
ŹRóDLO ŚW.

BARBARY
Po południu chorzy udają się jeszcze do cudownego źróJla, znajduią
cego się niedaleko klasztoru w kościele
św. Barbary. Źródło to według legendy
miało wytrysnąć w 1430 r., ki.edy po
l!apadzie Husytów na Jasną. Górę rahusie chcieli wywieźć cudowny obraz,
ale nie udało im się to, bo wozu, na
któn'm znajdował się Obraz, konie nie
n~ogły uciągnąć. \Vówczas rozgniewani
raubriterzy zrzucili z gniewem Obraz
na ziemię, profanując go. Ponieważ
święty Obraz był rozbity i ubłocony,
Paulini chcieli go obmyć, a wody w
pobliżu nie było. Stał się cud i nagle
\\ oda wytrysła. Odtąd źródło to jest
odwiedzane przez licznych pielgrzymów, którzy zabierają. w specjalnyeh
~Iaszkach wod~ ze ~ród~a. przy kościele
8W. Barbary, uzywaJą.c Jej zwłaszcza. do
leczenia oczu.
.

..DNI CHORYCH"
. 1"'1
Spoleczelistwo ezęstochowskie z eS:IQ ofiarnością katolickich uczuć charytatywnych śpieszy z pomocą swym
chorym braciom w Chrystusie, przenoSH},C ich z wagonów do przejazdó",',
tóżyczając honorowo pojazdów, opiekując się chorymi, podczas ich pobytu
w Częstochowie. Specjalnie uczuciami
miłosierdzia odznaczają

się

członko

wie miejscowego ,.Sokola", Hallerczyków, Str. Narodowego i P. C. K.
W Czę·stochowie funkCjonuje specjalne ,.I{oło Przyjaciół Chorych", którp- urządza. także co roku "dzień chorych" dla mieszkańców m. Częstocho
,,:y i okolicy. 'V tym roku "dziell chorych" odbył się dnia 11 lipca rb., skupiają.c 100 ciężko
chorych, którym
dzień ten dostarczył nowych sił i po.ciech dUChowych na długi czas.
Dodajmy, iż następuje już swego
rodzaju speCjalizacja pielgrzymek chorych. Oto w połowie lipca przybyła na
Jasną Górę pielgrzymka kilkUdziesię
ciu niewidomych, zorganizowana przez
"Zjednoczenie pracowników niewidomych w Warszawie".
CUDA N A JASNEJ GóRZE
Ktokolwiek był w klasztorze jasnogórskim, ten widział zapewne liczne
vota, zawieszone w podzięce.za doznane łaski i cuda przez wiernych w kaplicy Matki Boskiej, widział też na
wspaniałej kracie gdai1skiej, oddzielającej prezbiterium od reszty kaplicy,
kilkanaście kul eudownie uzdrowionych paralityków, którzy pozostawili
je na pamię.tkę i dowód wielkiej łaski,
jakiej tu doznali.
Na stropie bazyliki jasnogórskiej w
t1,w. wielkim Kościele wśród licznych
fresków dobrego malarza szm~dzkiego
Karola. Dankwarta znajduje się kUka.

·S frona t

-

bnEDOWI\"II{, ponkdziafeK, anIa ~n lipca 1931 -:-:- Nu1'I'ler 16t ~

Według nauki Kościoła, cud jest to
Kroniki jasnogórskie na przestrzeni
l<ilkuset lat notują. cudów wskrzesze- zdarzenie lub czyn nadzwyczajny, nie
nia umarłych 33, cudów uratowania od wywołany siłami natury, lecz pochodzący bezpośrednio od Boga; innymi
śmierci w kopalniach, na MorzU i rzek.ach - 52, cudów przywrócenia wzro- słowy: jest to zjawisIw w obrębie świaku ślepym, 'słuchu głuchym, mowy nie- . ta zmysłowego, zdziałane w celu objamym, chromym i kalekom władzy w wienia ludziom woli Boga, ujawnienia
członkach 236, cudów uzdrowienia Jego potęgi, stwierdzenia Jego Najwyż
szej Opatrzności nad światem.
!1kiemu w 1564 r., uchronienie od stra- kalek, sparaliżowanych i furiatów smej śmierci w ogniu Zofii Pokrzy- ZU8, a więc najwięcej ze wszystkich
Cuda bywają. dwojakie: pozorne,
wiń s kiej. Freski Dankwarta
nie są. kategoryj cudów. Dodajmy do tego czyli fałszywe, i prawdziwe."
aziełem
fantazji malarskiej, a tylko bezlik ła8k, jakich w ciągu stuleci doDzisiaj, w czasach, gdy najwięksi
ujęciem w piękno formy artystycznej
znali wiel'm od Pani Ja.snogórskiej uczelli, twórcy nowego, wspaniałego
znajdujących się
w opi~ach kronik to zrozumiemy czym jest Jasna Góra świata fizyki, jak Jeans, Edingthon,
klasztornych faktów historycznych.
dla na::.zego narodu.
3 w Polsce prof. Czesław Białobrzeski
głoszą. prymat ducha nad materią, odCCD W NAUCE KOśCIOLA KATOHISTORIA CUDÓW JASNOGÓRSKICH
LICKIEGO
\'. ieczna nauka I{ościoła o cudach raz
Mamy już przecież zebrane i oprajeszcze doznaje tryumfU, bo nawet
Czymże jest cud w nauce Kościoła
rowane przez o. Aleksandra Łazińskie Katolickiego?
mędrca
szkiełko i oko" pokornie ją.
go, paulina z Jasnej Góry, "C,uda i ła
"Cudem nazywamy - mówi cyto- uznaje ...
~ki zdziałane za przyc~yną Najśw. Mawany o. Łaziński w swej pracyOby, jak w Lourdes, tak i na Jasnej
ryi Panny Częstochowskiej" (nakła wszystko to, co przeChodzi granice Górze rodacy nasi w słodkim obliczu
dem Jasnej Góry, rok 1930, str. 317 i 10 możliwości ludzkiego działania, każdy Matki Bożej ·mogli znaleźć opiekę, osło
i,ustracyj).
fakt, albo czyn, którego przyczynowo- dzenie cierpień, utwierdzenie wiary
Ograniczymy się tylk.<> do tak cha- ści cała wiedza i mądrość świata wy- oraz radość i ilpokój w najciQźszych
STEN.
rakterystycznej dla naszych czasów tłumaczyć w sposób naturalny nie jest bólach d()czesnych.
statystyki... cudów na Jasnej Górze.
w stanie.
wieczną rzeczy pamiątkę mają głosić chwałę cudów jasnogórskich, a więc historię wskrzeszenia przez Ma tkę Boską. umarłych,
a wiQc ratowanie tonących na morzu,
uratowanie rozbitka na Morzu Bałtyc
kiro , wypędzanie złych duchów, przywrócenie zdrowia vValusiowi Żerom

fresków, które na

rzemvs

Czemu

włókniarze są
stan

ez WI o OW

calą trudność problemu włókiennicze
go. Jeśli przyjmiemy, że w włókien
nictwie w okręgu łódzkim, liczą.c razem z zatrudnionymi w przemyśle
,.anonimowym", pracuje około 150.000
osób, to conajmniej połowę tej liczby
należy
uważać
za półbezrobotnych,
pracujących po kilka dni w tygodniu
(od pewnego czasu wydawnictwa statystyczne liczby te skrzętnie ukrywają). Jedno jest pewne, że od szeregu
iat pNcent częściowo zatrudnionych
(bez specyfikacji po ile dni w tygodniu
pracują.) w przemyśle wlókienniczym
była największa, wynosiła bowiem od
27 pct do 52 pct, podczas gdy w ogóle
w przemyśle procent cześcio\,"o zatrudnionych VI' ostatnich łatach wahał się
od 13 pct do 31 pct. Dalej musimy brać
pod uwagę i liczbę bezr{)botny.ch. 'Secile oficjalnych danych, obecnie w okręgu łódzkim stan bezr{)bocia wyraża
się liczbą ponad 53 tysiące, a fal(tycznie bezrobocie jest niepomiernie \Yiek~ze, biorąc pod uwagę tylko włÓk
niarzy.
W tych warunkach bez wielkiej
przesady możemy stwierdzić, że jedna
trzecia część włókniarzy pracuje normalnie, takaż część jest półbezrobotna.
a pozostała, trzecia część, pracy nie

ma i mieć jej rychło nie będzie, nawet
\\ ówczas, gdy inne przemysły zaczną.
się rozwijać i zwiększać stan zatrudnienia.
Sprawiedliwość narodowa wymaga,
aby żadna z gałęzi przemysłu nie była
bez własnej winy upośledzona w stosunku do innych. Nie jest winą. wlóklliarzy. że pracy nie mają i mieć jej
jeszcze przez kilka lat conajmniej nie
b ~ dą. To też włókniarze nie tyllw muszą. być zró,ynani pod względem wysol; ości
zarobków z innymi gałęziami
przemysłu, ale w miarę wzrostu
zatl udnienia, w wyniku ożywienia życia
gospodarczego i zaniku bezrobocia w
il:nych gałęziach, powinni otrzymywać
tyle. aby nie czuli !1ię zbyt pokr2,';-w07e11i w stosunku do ciężkiego przemysłu, górnictwa czy przemysIu metaiowego.
Żądanie

25 pct podwyżki. jak to już
jest tylko zrównaniem
"Iókniarzy p·o d względem skali zarobków z innymi zawodami wielkich 0" ' ykazaliśmy,

środków

w.ciąi nap't@d •..
(h_alt,... dod'J~ sił I energjl,
odjy,.,I.. nie obeląż.jlle żn
I..dka. OTom.ltyn. n. zimno. to
Idea lu Y napój odł,ywczy I orzeź
wl'Jltey dla luryst,.. Bardzo
,.Iwy do prsyrzlldz.nla na .,,clcClce • praklycznym OT~'
misie (uczelnie zamkn";l,. kubek
bakellto,.,y do nabycia
,.,raz • OTomaJłY"II).
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specjalnie upośledzeni? - Zatarg czy choroba? - Trzeba działać!

Ł ó d ź, 25 lipca
gospodarczy Polski
H!usimy traktować, jako zły i przejściowy. Jak najszybciej
powinniśmy
się zdobyć na zasadniczą. przebudowę
naszego ustroju, w przeciwnym bowiem razie grozi nam bardzo poważne
niebezpieczeństwo. Rosną.ce bezrobocie
p~zybie:a takie rozmiary, że
tu ~llŻ
me moze być mowy o naprawie ohflcnego ustroju, bo to nie jest chwilowe
roiedomaganie, ale stajemy wobec zagadnienia: czy nadal trwać przy obecnym porządku (a właściwie chaosie)
gospodarczym, czy też rozpocząć przebudowę od fundamentów, opierają.c ją
na .zupełnie nowych zasadach? W
pierwszym wypadku -dp liczby conajmniej 8 milionów bezrobotnych już wegetujących co roku będzie przybywało
około pół miliona młodzieży,
której
O'.as zacząć pracować, a która pracy
nieznajduje i nie znajdzie, o ile nie
zapanuje nowy porządek.
Rachunek bowiem jest bardzo prosty. W roku 1928 stan zatrudnienia
w przemyśle, handlu i na robotach publicznych wynosił ogółem 874 tysiące
osób. Później w roku 1932 spadł do
558 tysięcy i teraz rocznie zwiększa się
n~niej więcej o 60 tysięcy (ale na wsi
pozostaje i pozostanie bez większych
zmian). Natomiast również co rol(
przybywa, jak to już nadmieniliśmy,
o]<oło pół miliona nowych pracowników, z góry skazanYCh na bezrobocie,
bo z tej liczby zatrudnienie znajduje
bardzo niewielu. Tak czy inaczej nasz
stan bezrobocia wzrasta co roku o conajmniej 400 tysięcy ...
Trzeba więc przebudować nasze ży
cie gospodarcze i to jak naj prędzej, bo
inaczej czeka nas, albo katastrofa polityczna, albo w najlepszym razie powolna degeneracja z nędzy. I taka
przebudowa wcześniej, czy później
rozpocznie się. Nie łatanie ()becnego
zdegenerowanego ustroju zastrzykami,
nie sztuczne podtrzymywanie walącej
.się budowli, ale przebudowa na zupeł
nie nowych zasadach. A wówczas od
:r azu stan zatrudnienia we wszystkich
gałęziach przemysłu zacznie gwał!~ ..
nie wzrastać. Tak będzie wszędzie za
~·yjątkiem ... przemysłu włókiennicze
go! Bo nie łudźmy się, że przebudowa
ta pójdzie po torach ożywienia wymiany międzynarodowej. Przeciwnie, każ
GY kraj będzie ratował się własnymi
srodkami, będzie rozwijał przemysł w
oparciu o własne surowce. I z teg()
"': zględu przemysł włókienniCZY, produkujący w przeszło
95 pet z surowców wwożonyrh do Polski, nie będzie
mógł zwiększyć stanu zatrudnienia.
Chyba .że zdobędziemy się na wła
sne surowce. Ale to nie jest ani takie
łatwe. ani tym bardziej szybkie. Lata
miną,
zanim zdołamy odpowiednio
zreorganizować hodowlę owiec i uprawę, tudzież obróbkę lnu. Co się zaś
tyr.zy namiastek, w pierwszym rzędzie
~r.tuczniego włókna z celulozy, to i tu
produkcja nie beclzie mogła być rozwinięta w ciągu roku czy dwóch w
t~·ch rozmiarach, aby pokrywać poważ
niejszą część naszego zapotrzebowania
na ",'Iókno. I tu upłyną. lata.
Dopiao na tym tle dostrzegamy

Obecn~7

.

Z pieWą Ha us.tac",

przemysłmvych.

Podwyżka

ta zapewni t~T łko połowie włókn iarzy
minimum zarobków, potrzebnych do
utrzymania się na poziomie urzędo
\, ych kosztów utrzymania, obliczanych

ng 46230/1

niezwykle skromnie. Jest to więc ż~
danie bardzo skromne.
Ale pamiętać musimy, że zatargi
włókiennicze mają. inny charakter, ni.ż
w innych przemysłach. Tam można je
traktować jako zjawisko przejściowe,
zwią.zane z obecnym kryzysem ustrojowym; tu należy brać pod uwagę fakt
nadmiernej liczby robotników, niejak()
odziedziczonych po dawnym stanie
włókiennictwa, obliczonego na znacznie większe rynki zbytu. Konsekwencją. tego jest stwierdzenie konieczności
uregulowania tych spraw tak, aby
okręg łódzki nie był ogniskiem stałego
podniecenia. gdzie każdego dnia może
dojść do za targu. Zadośćucznienie żą
daniu 25 pct podwyżki od razu postawi
zaga-dnienie bytu włókniarzy na realnej płaszczyźnie i przekona masy robotnicze, że i bez rozpaczliwego odruchu strajkowego daje się im tyle, ile
tylko dać można.
Że zaś tyle dać można, udowodniliśmy wczoraj. 25 pet podwyżki plac rohotniczych oznacza obcięcie zarobków
fabrykantów zaledwie o 2-3 pct, a takie obcięcie dochodów Konowie i EiLngonowie wytrzymają. Gdyby to zaś
było ponad ich możliwości, jako zbyt
bolesne dla apetytów droga otwarta:
Palestyna lub Madagaskar! Gdy nie
stanie tych panów, to dzisiejsze ich
zyski, rozdzielone pomiędzy robotników, dadzą grubo więcej niż 25 pct
obccn~-\' h z[) I'Dbków.
Il~.

,

Gdy Komisja Rozjemcza ma

rozstrzygnąć

o losie

włókniarzy ...

~im~[~~~y i wiU! WKryni[y i... ~irt~fle ...
I chyba najsprawiedliws~e ~yłoby, g~yby n.a stole obrad konferencji znalazły się
dane o budzecle robotmczym I tych z drugiej strony...
O-I CZYC~1

J{onf~rencje,. roz~owy, narady,
~l ady, CJą.~łe l1le~sta).ace . rozmowy bez
zadnego skutku l Po~yt) wne~o rezulta~u. Sp!·awa zawarCIa n~w~.J u~owy
zblO~oweJ w przemyśl~ :\'łoklenmCZYl!l
a WIęC sprawa pod\\ yzkl plac robotDlo

nie. l~szyła. z miejsca.
. ~~ . dZlen . 2 sJe~'pn ia .\\'.~·znac~ono
ple~" sze posledzel1Je KomISJI Roz)emCz~). Do tego czasu maja. jeszcze zwiąZkl prz~mysłowców. i związki robotnicze mozność odbycJa kilku konferen-

I

Dom. wypoczynkowy "Rodziny Ko!('jowej" z widokiem na
i'odha lai'lsk im

część

miaaLa w Makowie

J c~·j.

Oczrwiście nie naleŻy się spodziewać na wet, by przemysłowcy cośkol
wiek ze swego nieustępliwego stanowiska ustą.pili. Po co? Jest teraz koniunktura strajkowa, a więc sezon w
całej pelni, naturalnie na ramsze Może coś pozytywnego
powie Komisja
RozJemr.za. Może. Ale na wyniki po~iedzenia tej Komisji trzeba poczekać
jeszcze t~'dzień .

CZ~l m sobie tłumacz~' ć nieustępliwe
stanowisko przemys]owców? Natul"alnie ramsze najważniejsza rzecz, chociaż oficjalny powód, oczywiście. cięż
ka sytuacja w przem~rśle włókienni
czym, czem szermują. stale przemysłowcy.
Sytuacja jest pono tak ciQż
kat że niewtajemniczony przypuszcr.~ć
może, iż fabrykanCi pracuia. 7e stratami i jeśli nie zamykaja. fabl·~l k to jedynie ze względów na interes ogóh;ogospodarczy i ze w7.ględów patl'iotvcznych. Raczej należało by - mvśłałb\'
niewtajemniczony - obniżyć 'stawk'i
r?botnicze, by dać możno~ć o.."ją.gnię
Cla przemysłowcom jakiego takiego
zysku ...
Nie jl?st j::-onak :lni tak ci.;'żko ani
tak pa triotycznie. Poprostu interes,
zyskil
Ale z dMl~ie.i strony znalazły si~
potJ'zeby h~ct.zl pracy, głOdująCYCh o~

Numer 169
lat. Nierówna jest waga tego, czego
tego, czego doma-

bronią. fahn'kanci i
gają· si~ robotnicy.

'iey\'spółmiernie

większ~' ci (,'żar . gatunkowy

leży
po
stronie ŻądaJ1 robotnicz~' ch i po ich
.t:onic lC'i\' caJa sJuszność.
Dlaczego
. ' I<,)C tnk jc~t, że nie speJnia sir, trch
SłUSZll~'ch i minimalm'ch żądal1? Fabn'kanci maja za sobf!. swój 7.w\'kl"
ego! s tFznl' interes kapitaiist~' c'zn~;,
maJa za soha racje i are;umentv ekonowicznf', lIhrn n e w pipkna szatę intel'~!,ą! .ogólnego, ale i maią. i to naj""51ZnICjSze, interes OSobisty. z którego
nIe chCą uc:; z c7.uplać nic, co stanowi ich
dobrob~· t. co daie im dosyt, możność
uŻ~·\Yania. po siadf\nia i wladan ia.
R?zn1ow\' w sprawie podwyżki płac
nalezalo wi<;>c pr7; C'nicść na wła~ciwa
płaszr7.\'znC' potl'7.eh ż\' cioWI- ch i ich
zasf' nknjania. Rohotnik tai~ wJaśnie
m\,~ji.

l\f~ '

1'ozumiC'nw dosl' onale, że Pl'zeClsiębior."two. aJw istnieć i rozwijać się,
tnusi h\'(~ 1'(~ nto'\'ne. rozumiemy jego
znac7.clli:t w gospodarce narodowei.
Także' !rlnieml' sohie sprawę z tego. żp
przecl!'nr,biorca 7.a pracę, 7.a swój kapi·
tał. mi er musi \VI' nagrodzenie
Robotnik nie .iC' s t ani taki głupi, ani tl'1k ClE'magoglc71w, aby tego nie dOI'('niał. Jak
tam sir;' to nA.z~'\Va w języku naukoWI'm. te'!o robotnik nie wie. ale sprawa jcst (Jeść prosta: rohotnik chce ŻYĆ
po luclzku, najeść się, ubrać się i mieszkać.

Fabn'kant ma dwa samochody i
,,' ile w Kn' nicy, na Jato wY.ieżdża· do
'''łoch, chodzi do teatru, bawi się, robi co .chce, nadużvwa, ma nadmiar tefIO co (lla robotnika jest nieosiągalne
i nie .iest nawet jego m'a,!mieniem. To
samo ma prezes spółki, dyrektor naczelny i d~TektoJ"zy handlowi, administrac~-jni, nndradcy, doradcy i .iak ich
tam n37,Wać.
'
Jak by to w~· glą.dalo, gdyby tak na
stole konferencyjnym znalazły się dane o budżecie robotnika i fabrykanta.
Zestawienie
w~' padłoby
strasznie.
Prawda. że na kariofle robotnik wydajE'> wiecej, niż fabl')'kant, ale to wlaśnie zestawienie mó\vi o tragicznej sytuacji ludzi pracy, których jedynym
bodaj poż~'\\'ieniem są. właśnie kartofle. .. Robotnik raz na miesią.c bywa
IV l<inie czasem raz na rok w teatrze,
nigdv nie w.\ 'jeżdża na WYWC7.a,SY,
rzadko cz.rta gnzete, jeszcze rzadziej
ksiI;łŻkr,. Za dziesięć złotych tygodniowo "'yżrć wraz z liczną. rodzinę., to jest
nielada sztuka, l~tórej końcowym efektem jest gruźlica ...
O to, żeby żyć, żeby co miesiąc nie
u c ieka ć się do strajków, nie drżeć na
myśl,
co bedę jutro jadł i aby nie
być piłką. w rękach ludzi
i klik i
mafii, które bawią. się naszym losem,
wygrywaję. swe interesy, .
Robotnik chce pewności swego bytu, Dość ma tych corocznych rewij
strajkowych w sezonie, kiedy to jest
komuś wygodne i to mu się opłaca.
Robotnik potrafi się wyrzec wieje,
gdy tego zajdzie potrzeba. Pokazał to
niejednokrotnie, był tam, gdzie wielu
fabrykantów nie było, bronił granrePolski i bronić będzie ich zawsze.
Poświęcał życie,
rezygnował i odmawiał sobie zaspokojenia wielu potrzeb,
gdy trzeba było życie Polski budować
przez poświęcenie. Wtedy nie żądał
niczego, ale cierpiał i pracował. Ale
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Warszawa postanowiła wykupić z rąk
prywatnych hi s toryczną Olszynkę Gro,
ch o wsl,ą i po uporządkowaniu terenu pamiętnych walk podczas powstania listopadowego, wznieść wspaniały pomnik-mau7"l eum ku czci poległych bohaterów. N:1
Ldjęci pkrzyż na pobojowisku sławnej Olszynki, gclzie 25 lutC'go 1831 r. powsta(1cy
stoczyli krwawą bitwę z Moskalami.

OnĘDOWNIK, poniedziałeK,

-

ma już prawo wypowiedzieć, że
tak dalej nie wytrzyma, że trzeba mu
dać to, co mu się należy, a czego inni
mają. nadmiar.
Tak myśli i czuje robotnik. Kto
chce się o tym pr7.ekonać, niech porozmawia z nim. I chyba najsprawiedliwsze byłoby, gdYby na stole obrad Konferencji znalaZły się dane o
budżecie robotniczym i tych z drugiej
strony.
Może tak się stanie na posiedzeniu
Komisji Rozjemczej.

dnia 26 lipca 1937

Strona S -

dziś

!lA"
PRAWDZIWY JE
opiera

wszelkim
naśladownictwom i pozostanie zawsze najszlachetniejszq lkaninq

~

~

'I'A" ZWI'''' .tct-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4

Żydowska prasa łódzka, która w związ
ku z procesem przeciwko redaktorowi socjalistycznego , .Łodzianina" z osImrżenia
prywatnego adw. I{azimierza Kowalskiego, rozpisywała się b. obszernie, w skand a jicznych spra \\'ozdaniach z procesu, pozwalając sobie na
karygodne uszczypl1WOŚCI, o wyroku, skazującym redaktora
oszczerczego pIsma, nie zamieściła dotąd
żadnej \\'zmianld.
\Vspółdziałanie Żydów i socjalistów na
odcinku szkalowania ludzi Stronnictwa
Narodowego jest az nadto wymowne.
\V związku z usiłowanym zamachem
bombowym czobwy organ obozu rządo
wego, \Vars'~awska "Gazeta Polska", powiada, że trzeba potępiać zbrodnię jako
zbrodnię,
a nie przeciwnil,ów politycz·
nych za to, że nici zbrodni prowadzą do
środowiska, które dany organ zwalcza.
Dawno nip. spotka I iśmy się w "Gazecie Polskiej"' z oświadczeniem. które bylibyśmy mogli tak oburącz podpisać, jak
powyższe.
Przyznajemy, że to wzajemne
przez nieldóre pisma insynuowanie sobie
związku
z usiłowanym zamachem robi
na nas '''-rażenie opłakane.
Z zadowoleniem czytamy na łamach
organu "sanacyjnego", że mogą się Pola,
cy
różnych
kierunków
politycznych
zwalczać, że jednak nie wolno im oskarżać się wzajemnie bez dowodów, tak samo, jak nic wolno im stosować wobec
siebie terroru.
Na tezy te godzimy się w całej pełni
bez względu na to, o kogo, i o jaką sprawę chodzi:
czy o zastrzelenie Prezydenta. przez jednostk ę falJatyczną w atmosferze potępienia godncgo podniecenia czy
o zbiorowe strzelanie do Prezydenta z
armat; czy o świcży usiłowany zamach
na działacza politycznego, czy o zaginię,
cie generała Zagórskiego, lub zbiorowy
nccny napad na b. ministra Zdziechowskiego, glnłlty dokonane na osobach red.
.l\Iostowicza, Adolfa NowaczYllskiego itp.
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będq zawsze niedości-

gnione dzięki wyłqcz·
ności zastosowania do
ich wyrobu delikatwłókien morwy.

WYŁĄCZNE PRAWO STOSOWANIA WŁÓKIEN MORWOWYCH
DO WY~OBU ZWIJEK P~PIEROSOWYCH ZASTRZ. U. PAT. Nr. 5034.

Taki jest wniosek, wypływający ze
zasady, że potępić należy w ŻyT

słusznej

I ciu
politycznym
terroryzowania

Połaków

się .

..

p.,

wszelkie próby

Jak to było we Lwowie
Co mówi naoczny świadek
II.
"Mus7.ą

opaść

ohydne opary 0szczerstw - pisze p. J. K. U. w "Głosie
Porannym" - kalumlliatorstwa. bajek
wyssanych z palca" itd. MQwa jest o
zachowaniu się Żydów we Lwowie
lX'dczas walk z Ukraińcami. Wystarczyła p. J. K U. krótka
notatka z
"Przewrotu w Polsce", broszury napisanej przez posła socjalistycznego, a
więc nie "endeckiego", na którą. się
powołałem, aby korzystając z okazji
znowu uderzyć w znienawidzonych
"endeków".
I przystępując do analizy tego 0świetlenia drogą. logicznego rozumowania, wobec sprzeczności informacyj
uczestników obrony Lwowa, tak prosi,
aby wraz z nim (p. J. K U.) pomyśleć:
"Ucieka ze Lwowa po przegranej
r e g u I a r n a armia ukraińska, wkracza zwycięska, r e g u l a r n a armia
polska" i akurat wówczas bohaterscy
"kramikarze" żydowscy mieli podjąć
się obrony tyłów "ukochanych" mołoj
Ców ukraińskich."
Po czym następuje przypomnienie,
że Żydzi
lwowscy stanowią. jedną z
najstarszych gmin izraelickich na zien~iach polskich, i że "przecież bunty
Chmielnickiego odbywały się ' pod hasłem walki 7.e szlachtą. polskę. i Żyda
mi", - A wice:
Z wielu cudów - nowy cud
Z szlachtą. polską - lcków lud ...
Jak to brlo we Lwowie ...
W poprzednim artykule radziłem
"specowi" historycznemu z "Głosu Porannego, aby pisząc o wojnie nauczył
się· terminologii wojskowej i nie ośmie
szał się wyrażeniami w rodzaju front
,.antyrosyjski" itp.
Aby dyskutować o wojnie, trzeba
orientować się w sytuacji, nie łgać i
nie pisać nonsensów. Sarn zapał i dobre chęci nie \V~' starczą. Każdy kto
potrafi myśleć logicznie, wie dobrze,

że

pamiętnych

'JOni grozy we lwowie"

walki we Lwowie, nie były ćwicze
niami w ogrzanej sali, podczas których "regularna armia ukraińska" uc;eka po przegranej ze Lwowa, wkracza zwycięska regularna armia polska,
a żydowscy kramikarze bronią. ustępu
jąCYCh mołojców", jak pisze p. J. KU.,
usiłując su~erować
Czytelnikowi, że
tu coś "nie klapuje", nawet w krótkiej
l'uln.tce socjalistycznego posła.
Przypomnę więc Czytelnikom fakty
z obrony Lwowa, nie według żydow
skiej "Chwili", lecz wyjątki z pamięt
n:ka naocznego świadka ówczesnych
\\ ypadków, śp. Franciszka Salezego
Krysiaka p. n. "Dni grozy we Lwowie".

przebrali Żydzi tutejsi, wysyłając telegram iskrowy do - Wilsona i do biura syjonistów w Kopenhadze ze skargą
na Polaków, że mimo ogłoszonej przez
nich neutralności Polacy po drugiej
st.ronie frontu rekrutują Żtdów i
zmuszają ich walczyć przeciw Ukraiń
com. Jest to oczywisty fałsz i nonsens,
ale jest w tym metoda."

co

MÓWIĄ. INNI śWIADKOWIE
O ZACHOWANIU Sl~ ŻYDÓW?
Oto wyciąg z protokólarnego zeznania jednego ze świadków, przesłucha
nego przez władze wojskowe (str. 138):
"Wiadomo mi jest z całą pewnoHANIEBNA ROLA ŻYDÓW
ścią., że w templach żydowskich, mieNa str. 65 tego pamiętnika czytamy: szczą.c~ch się przy ul. Żółkiewski.eł
"Żydzi tutejsi (czytaj lwowscy _ . (koł.o s,w. !ana), oraz ~rzy Cebu~neJ
PJ'ZYp. red. "Orędownika") coraz ha-I znaJdUJę. s~ę składy br~n.l, pozosta.J~c~
niebniejszą. odgrywają. rolę, coraz jaw- tam dla uzytk.u ludnos.cl zyclowskleJ.
n.iej odkrywają. karty. T. zw. milicja Po.za t~:m s~~lerdzam, ze wszyscy ży
żydowska pelni, jak stwierdzono, slu- ?Zl. męzczyznI (chłopcy !lawet) yzbrożbę wywiadowczą dla wojska ukraiń- .Ie111 są. rzek?m:o dla celowo s~e.l .obroskiegoJ za co też pewnie w nagrodę 0- ~y, fakt~cz111e ..Jednak brol~l te) uzywatJ'zymała pozwolenie na zaaprowizowa- .Ją. prze,cllv wOłs~om polsklr;t1. oraz b.e~
nie ludności żydowskiej. Cale furgony bron.neJ lud~oSCl naro~owosCl. polskIe],
jadą. pod osłoną Ukraillców po środki 7.amleszkał~.l po ~amteJ . strol1l~ front.u.
żywności i zwożą. je do miasta. Lud- ~a pOp~;c.le s'yol~h tWle~'dzen poda.1ę,
r.ość polska cierpi głód, Żydzi mają. ze OSobl~c:e w~dzlałem Jak z templu
wszystkiego pod dostatkiem, a zbytnie przy koscIele sw. ?ana w. dn. 10 bm.
zapa.sy sprzedają bo bajecznych cenacJi o 11,3~ w polud~le wybIcgła ban~a
ludności chrześcijańskiej. Naftę sprze- uzbrOjonych ŻY?OW, a udawszy SIę
dają. po 60 koron za 1 litr! Oni i na w stronę 'Vysoklego Za.roku, rozpoczę
tym wielkim nieszczęściu, które spa- la. gwał~o\Vną. strzelal1J~ę. \V~'acaJąc
dlo na Lwów robia. znakomity
ge- z tamte] strony krzyczeh ŻydzI: ,,1st
'.
" s c h o n gut!" Poza tym wid7.iałem ososl:eft".
"Nie dość na tym, z kół Jegiono- hiście na K~akowskim Pl'zedmieściu
wych nadeszły tu wiadomości, że Ży- Ż,~da,. strzela]ą~ego z rewollV~ru do cydzi w dzielnicach, w których toczy się VI ~lne.1 lud~oś.cl. Mam takz.e pewne
walka, wskazują. Ukraińcom, gdzie wl.adomoścl, ze sklepy kato~lcl{ie polkryją. się legioniści, a na walczą.cych sl\l.e rabowane sę. przez Żydow."
naszych zuchów leję. z okien wrzącą
O pogromie żydowskim 1 co z tego
'.'.'odę, skutkiem czego oddział legionizrobiła prasa żydowska w następ
st6w na Zamarstynowie musiał się cof- nym numerze.
lll,!Ć.
Miarę
wszelkiej przyzwoitości
ADAM ULRICH

&±
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CZY prezes P,ALu Jest takte pInii torem 7
Kto od kogo

ściągnął bajkę:

bracia Grimm od Sieroszewskiego czy Sieroszewski od braci Grimmów?

Nazwisko pana \Vacława Sieros1.ew- bajek w całości. StwIerdzam przeto
skiego, prezesa Polskiej Akademii Lite- kategorycznie, że fabuła, motywy, akcja
ratury stało się ostatnimi czasy dość w Obydwu - poza drobnymi dodatkagłośne.
Pan prezes - być może - z mi Sieroszewskiego, nawiasem mówiąc
racji swego wysokiego stanowiska a mało wartościowymi i nic nie znacząszczególnie z racji wrodzonego impul- cymi - są zupełnie te same.
su, bojowości i troski o matkę - ojczyDo jakiego stopnia skopiowano z
znę lubi zabierać głos w sprawach dla
oryginału braci Grimmów niech świadkraju ważnych, doniosłych i krytycz- czą. następujące urywki:
nych.
\V bajce pt. "Inwalidzi" str. 69 p.
JC'st to bardzo ładnie z jego strony. Sieroszewski pisze:
,,\\'i<:c tak zrobim~- : ponieważ podŻe nie zasklepia się sam w sobie, nie
milczy lecz obserwując bacznie sto- murowanie jest wysokie i wdrapać się
sunki ojczyste, w chwilach ciężkich na nie trudno, niech pod ścianą stanie
niesie narodowi zawsze i zawsze bez- osio!, na osła skoczy pies, na psa kot
a na kota kogut. Ten opowie nam
interesownie swą światłą radę ...
\V enuncjacjach swoich prasowych wszystko co zobaczy a wtedr, jeżeli to
jest zawsze głośny, ważny, bezkompro- są zlodzieje, niech na komendę osioł
misowy, śmiały a mocny i stanowczy. rrknie ile sil starczy ,pies niech 8z.cze'ka, kot miaucz~r a kogut gdacze .... "
Głos jego br7.mi w takich wrpadkach
W bajce pt. "Die Bremer Stadtmuniby surma bojowa, a treść jest rozumie się - osobliwa j niesamowicie oryginalna, jak przystało na wodza
duchowego pewnej części społeczeń
stwa.
Oto powody, cUa których postano-

~'

wiłem bliżej zainteresować się życiem
i dziełem pana prezesa:

\V dorobku literackim może się
'Vacław Sieroszewski
poszczycić
trzeba przyznać - niemałą. ilością
pisanych książek.

p.
na-

Pragnąłem osobiście zapoznać się
))Iiżej z tym dorobkiem choćby dla tego, aby poznawszy wielkie dzieło pana
prezeM, l1ł1brać dMl tym większego

szacunku, o ile nic uwielbienia i powiQksz)r ć t~· m samym wielkie, być może, grono oddanych mu wielbicieli.

Leż)' przede mnę. piękna
kS1ążka,
zatytułowana: "Bajld" z ilustracja-

mi Zofii Stryjellskiej, w)·d:>na pl"7.ez
Instytut \Vydawniczy "Biblioteka Polska" w \-\'arszawie. (Roku wydania nie
podano.) Autorem jest szanowny prezes PAL-u - \Vacław Sieroszew~ki.
Z chciwością. - niby dziecko - pożeram bajeczkę za bajeczką. Na stronicy 53 tej książki spot)·kam bajkę,
zatytułowaną: "Inwalidzi".
Czytam .. Zaczyna się ładnie: "Zbliżał się wieczór, deszcz mżył, na czarnej, błotnistej drodze było tupełnie
pusto" ....
Bajkę czytam po raz pierw zv w ży
ciu, a jednak w miarę czytania stwierdzam, że nie jest mi ona obca. "Znam,
znam, zanadto dobrze znam" i wiem
już jaj{ się skońc7.Y.
Przed imaginacją przewijają. się kolejno bohaterowie:
starr kogut, stary kot, stary pies i stary osioł. \Vszyscy niedołężni, zgrzybiali, niezdolni do pracy, stracili "posady" względnie uciekli od swych chlebodawców - ludzi w obawie utraty
resztki życia.
Dalibóg, przecie to Grimm O), autentyczny Grimm, którego bajki zna prawie na pamięć każde dziecko z niemieckiej ławy szkolnej.
Zdawało by się, te to tłumaczenie,
albo przynajmniej opracowanie. Nic
podobnego. Nigdzie, w całej książce
pana prezesa ani słowa o tym. Bajki
wydane, jako najzupełniej oryginalny
oryginał
pana Wacława Sieroszewskiego.
Ale nie dowierzam. Prezes Akademii Literatury Polskiej - plagiatorem' Rzymowskim? Rzecz nie do
wiary, niepojęta. Bior~ do ręki zakurzonego Grimma. lest. Naturalnie,
oczywiście "Die Bremer Stadtmusikanten". ... "Es hatte ein Mann einen
Esel, der..... Te same znajome zwierzę
ta, .co u Sieroszewskiego. Ten sam stary kogut, stary kot, stary pies i z;upeł
nie ten sam stary osioł!
Gadają między sobą tym samym ję
zykiem, używają. nawet 1ych samych
z;wrotów i zdail, ta sama akcja, o tyle
tylko różna, że zwierzęta u Sieros2ewskiego występują w innej kolejności,
w innym porządku aniżeli u Grimma.
Pan prezes jednak zmodyfikowa-ł oryginał, .,uzupełnił" go "uwspółcze4nił",

23 lipca
Na piątkowym posiedzeniu została
zgłoszona przez pos. Żyborskiego bardzo znamienna interpelacja w sprawie akcji ukrail\skiej w pOWiecie podhajeckill1. Prz~·klady, zacytowane w tej
interpelacji, odnosz~ się t~ Iko do zdarZe!l w jcdn~·m powiecie, ale podobne
stosunki istnieją. także i winnydl.
Najciekawsz:;L część interpelacji stanowi odezwa organizacyj ukraiilskich.
\\' illll~ch warunkach byłaby musiała
ulec konfiskacie z powodu s,,"ego antrptu·lsLwowego tonu.
Lecz któż ./ę. nodpisał? Na froncie
figurują. podpisy "Vnda'· i ukraiilskiej
reprezentacji parlamentarnej, a więc
instytucyj, które zawierały ugodę z
min. Kościalkowskim i stoj~ ciągle na
gruncie tzw. "normalizacji".
Ładna mi to "normaI izacja", kiedy
się mówi w odezwie o "rewQłucji narodowej " !

*

Odezwa wspomniana mówi o wła
snym wojsku pod własnymi Sztandarami. Coś podobnego już cz~· ta.liśmy
na łamach prasy ukraiilskiej. I to niedawno.
\Vszak przed dwoma tygodniami
odbył się We Lwo,yie zjazd "Łuhu",
organizacji przysposobienia wojskowego młOdzieży ruskiej. Kieruje nią adwokat Daszkiewicz, członek "Unda".
\V pochodzie kroczyli w mundurach
"Łuhu" niektórzy posłowie z "Unda"
z sekretarzem Celewiczem na czele.
Owe "Łuhy·· maję. swoją. historię·
Władze nie chciały pierwotnie dać pozwolenia na powstanie tej organizacji.
Założyciele jej odmawiali bowiem poddania się naszej komendzie wojskowej,
a chcieli ćwiczenia wykonywać pod
dowództwem własnych instruktorów.
Naturalnie, naturalnie, rozumiemy dobrze, co to znaczy. Ostatecznie jednak
zgodzili się. Fakt zgody społeczeństwó
ukraińskie traktowało niemal jako ...
odszczepie.ństwo łub zdradę narodową!
Świetnie
zainscenizowany
rozdział

ról!

*

Mniejsza o komendę i o nauczyciela. Grunt, że pOZWOlenie na organizację
istnieje. Potem przyszły żale
w parlamencie, że się dostatecznie
"Luhów" nie subwencjonuje, a teraz
po ostatnim zjeździe zaczęto się skarżyć w "Dile", że taka organizacja nie
może dawać dostatecznych wyników,
bo właściwie Ukraińcy powinni wystę
pować w wojsku pod własnymi sztandarami i być wydzielonymi w osobne

wywatował. .

pułki ukraińskie!
Przypomniało sie tym panom coŚ z
doby rewołucji rosyjskiej. Czy chcieliby 'tV ten 5posób doprowadzić do takiegó stanu armię polsk~, w jakim znalAzła się armia rosyjslt.a T•••

A zatem co najmniej kiepska kopia oryginału.
Brak miejsca nie
pozwala mi na przltoczenie .oJl) dw'ł

~liej l\1alopol~ki. SkieJ,:ował SWQ.

*

PO!!. tyb01'ski pochodzi z wi=!chodinter-

I sikanten" !1a str. 36 piszą bracia Grimm:
"Da ratschlagtel1 die Tiere, wie ie
es anfangen mussen, um die Rauber
hinauszujagen und ianden end lich ein
Mittel. Der Esel musste sich mit den
VorderfUssen auf das Fenster stellen,
der Rund auf des Esels lHicken springen, die Katze auf den Rund klettern
und endlich flog der Ralm hinauf und
setzte sich der Katze auf den Kop!.
\Vie das geschehen war, Hngen sie auf
ein Zeicllen insgesamt an, ihre Musik
zu machen: der Eseł schrie, der Rund
bell te, die Katze miaute und der Ralm
krahte."
(\V
tłumaczeniu
dosłownym:
"Zwierzęta naradzały się,
co począć,
aby zbójców p,rzepędzić i wkońcu znalazły sposób: osioł miał przednie nogi
oprzeć na oknie ,pies miał skoczyć na
grzbiet osła, kot wdrapać się na psa i
do ministra spraw wewnętrz
nych. \V tymże ministerstwie interpelacja przyjdZie do departamentu politycznego. Na czele dep.al'tamentu politycznego stoi jako dyrektor również
p. Ż~-borski, pochoclz~c_y także z Ziemi CzerwieI'lskiei.
.
Pos. Żrborski skarży się w swej
interpelacji na brak lini i politycznej
w stosunku do UkraiJlców.

pelację

wreszcie frunął kogut i siadł na głowę
kota. Gc1 v to zrob i Ii. zaczęli razem na
komendQ swoją muz~·kę: osioł ryczał,
pies szczekał, kot miauczał, a kogut
gdakał."

A dalej na stronicy 71, pisze Sieroszewski:
"Kogut frunął na krawc:dź pieca.
Kot umieścił się w ciepłym popiele w
kominku, pies położył się na progu,
osiolek wrócił na podwórze i wziąl się
do chrupania siana l,oło szopy. \~krót
ce wszyscy smacznie spali."
A Grimm opisuje to tak na str. 36:
"Der Esel legte sich auf den Mist,
der Rund hinter der Tur, die Katze auf
den IIerd bei der warmen Asche und
dcr IIahn setzte sirh auf den Rahnenbalken, und weil sie mude waren von
ihrem langen " -eg, schliefen sie auch
bald ein."
(\V tłumaczeniu dosłownym: "osioł
położył się
na mierzwie, pies pode
drzwiami, kot na kominku przy cieplrm popiele, a kogut siadł na żenlzi,
a że zmc:czeni byli długą podróżą, wnet
zasnęli.")

A dalej. Na stronicy 72. pisze p .
S i eroszewsk i:
" ... wślizgnł!ł siQ do sionki, prz~· słu
chał, cicho! Po s unął dalej - wciąż
cicho. OtwOl·z)- ł drzwi od świetlicy stamt~tl clolat~· \Yało jakby lekkie sapa~Iiejmv naclziej~. że cl~·r. Żyborski
nie, ale nic ,yi~cej. Potarł złodziej zaotrz.rmawsz~· i 11 terpelację pos. Ż)- oor
ski ego uwzg-lędni o:-:tatnie żądanie i pall<ę. blndu i zgasła; potarł drugą, to
spowocluje debaty nad ujednostajnie- samo. Zrozumiał, że mu zamokły w
niem polih·ki w stosunku do Ukrai)i.- lesie, w czasie ucieczki przez zadeszczocÓw. Pójdzie to po linii tvch cZ~' 111;i Jle krzaki Obejrzał się, widzi: na koków, dla któr~·(:h ze \VzgICc1u na stan minie świecą w~Rielki . Podszedł i zaobronny i wzmocnienie ż~· wiolu pol- palk<: dOli. pl"7.)· łożył Ale to nie były
skiego, u talenie polit~· ki wobec Ru- W!~giclki, trlko źrenice kota. Gdy go
sin6w jest kardynal nym wnnogiem złodziej w oko szturchnął, przestraszył
się kot. por:-Jmął, chciał z komina wypolskiej racji stanu,
skocx.l· ć i spadł w ciemnościach wprost
WARSZA WIANIN
na twarz pochr1oną złocl7.ieja. Jednocześnie
obudzony kogut zachopotał
straszliwie skrzydłami, zakwował naj\V a r s z a w a. (Tel. \\"1.) \V sohot<: grubsz~- m sw)·m glosem:
w południe na terenie fabryl(i Lilpop,
"...:.... Rto tu!? Kto tu! ? .. Kto tu" ...
TIau i Locwen 'tein (Bema 65) wskutek
"Przel"ażon~' złodziej z trudem zrzu·
załamania się belek
na rusztowaniu cił z siebie kota i skoczył ku drzwiom,
spadło z wr~{)kości 4 melrów czterech
ale we drzwiach Bryś-Brysiński caprobotników, z których dwaj ciężko się nął go zu ły<lkę. - Jezu Chryste zmiporanili. (w)
łuj się nade mną!. ..
"\,,Tylecial jak r. procy, zupełnie
Rozwiązanie
Warszawa. (PAT) Z dniem 24 oszołomiony, niepl"z~ tonuw, poganiany
bm. minister przemysłu i hadlu roz- przez wrzaski zwierzQt w izbie i krzyk
Jaśka popędził w stronę przeciwną. od
wią.zal kartel producentów tiulu, wybramy i wpadł na osła.
stępujący p. n. Z.iednoczone Fabryki
Tiulu w 'Warszawie. Kartel ten ma"Ten pamiQtał dobrze nauki Jaśka
jąc w swym ręku scentralizowaną, calą
i nie żałował kopyt."
sprzedaż skartelizowanych wyrobów,
Grimm na str. 37. tak opisuje t,
stał się z powodu utrzymywania cen
scenę:
na wysokim por.iomie, przedmiotem
", .. ging in clie Kurhe, ein Licht anlicznych zażaleń zakładów przetwór- zuzunden und weil er die gluhenden
czych tiulu, w szczególności fabn-k fcurigen Augen der Kaize fUr lebendige
koronek, haftów i firanek, dla którnh 1(0111en ansa11, hielt er ein Schwefelpodrożenie tiulu zacią.ŻYło ujemnie· na holzchen daran, dass es Feuer fangen
kosztach produkcji, powodują.c jej o- solIte. Abel' die Katze verstand keigra n i czen ie.
nen Spass, sprang im ins Gesicht, spie
uncl kratzte. Da erschrak er gewaltig.
lief und wollte zur Rinterture hinau!",
aber der Rund, dcl' da lag, sprang AU!
War s z a w a. (Tel. wł.) ZASP und biss ihn ins Bein und aIs er tlber
(Zw. ArtystóW Seen Polskich) podpisał den Hof an dem Mist vorbeirannte,
1~ konwenCYj teatralnych. "y roku bie- gab ihm der Esel noch einen tuchtider
żącym zaangażowano około 600 akto- gen Schlag mit dem Rinterfuss;
rów, których gaże powstają. na dotych- Rahn aber, der vom Liirmen aus dem
eza90wej Wysokości - od 200 do 1000 Schlaf geweckt und munter ge,,.,'orden
z;łotyeh. Najliczniejszy personel tea- war, rief vom Balken herab: Kikiriki!'~
tralny, bo 8kladają.cy się ze 150 osób,
(Tłumaczenie dosłowne:
" ... wszedł
li< zyć będą. teatry warszawskie wcho- do kuchni, aby zapalić ś·wiatło, a te
dzą.ce w skład TKKT (Tow. Krzewienia żarzą.ce, ogniste oczy kota wziął za ży.
Kultury Teatralnej). (w)
we( świecące) węgielki, przyłożył do
nich zapałkę, aby wzniecić ogień. Ale
Międżynar.
kot nie znał żartów - skoczył mu na
P .a ryż. (P A 1') Obecnie odbywają twarz ,parskał i drapał. Wystraszył
się w Paryżu dwa wielkie zjazdy prawsię bardzo (zbójnik) uciekał i chciał
ników. 'V dniu 19 bm. rozpoczął się skoczyć do drzwi, ale pies, który tam
"Tydzień prawa międzynarodowego", leiał, skoczył i ugryzł go w DOgę, a kiezaś w dniu 26 bm. rozpocznie się mię
dy uciekał przez podwórze opodal gn0dzynarodowy kongres prawa karnego. jowiska, osioł poczęstował go jeszcze
Delegatem rządowym na obydwa porządnym uderzeniem kopyta, ko.
kongresy jest zastępca. nacz. wydz. gut zaś, który z powodu hałasu obu·
prawnego MSZ radca Potulicki. Poz;a dził się ze snu, rześko zapiał z żerci:
tym w kongresach biorą udział delega- Kikiriki!"
cje naukowe z POlski, łąc~nie kilka(Ciąg dalszy nastąpi)
naście o!!ób.
Na. ezele delegacji na
i Bracia Grimm. Jakub ur. 4 stycznia
"Tydziań prawa międzynarodowego"
w Ranau, umarł 20. 9. 1863 r. Wiljest pro!. U. J. K. we Lwowie prof. 1785
helm 24. 2" tl86 ,. I:JMM. ~ 16, 12.
Longcharnps de Berier.
1859 r.
,- ~,-,-...::;. --

Upadek z rusztowania

kartelu

Przed nowym sezonem
teatralnym

zjazd prawników

Numer 169

~edziemy zobaczyć

jak to

wygląda ....
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WTeofilowie PO ude(z(e lydów

-

!=:{ron& 1
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Liczba ta w soboty i niedziele

Jedziemy zobaczyć, jak wygllJ,da Teofilów bez Żydów. Tramwajem podmiejskim dojeżdżamy do przystanku i
piaszczystą drog~ poln~ kierujemy się
do Teofilow&.
Normalnie na tym odcinku drogi
panował zwykle ożywiony ruch. Gromady Żydów ciągnęły to w tę to w
tamtą stronę.
Na łę.kach to w polu,
po miedzach krf),żyli letniskowicze,
wnosząc rozgardziasz i krzyk.
Niejednokrotnie gospodarz musiał zwracać rozhassanym młodym Żydkom uwagę, by nie robili szkód w polu, lub
też spędzać
bardziej zadzierżystych
przy pomocy biczyska. Teraz panuje
spokój. NigdZie nie widać Żyda. Na
łewo od drogi chłop kończy sprzątanie
owsa. Na prawo jakiś namiętny rybak łowi na wędkę ryby w kałuży, imitującej staw.
Zdala widnieję. "wille"
w cieniu drzew położone. Nie widać
tam żadnego ruchu.' Teofilów zdałeka
robi wrażenie wsi spokojnej, sielskiej.
anielskiej, której mieszkańcy udali się
do pracy w polu. została porzucona,
opuszczona w popłochu przez mie-

Obchodzimy gąszcz budek, szop,
klitek w któr;'ch do niedawna zamieszkiwali Żydzi. Robi to wprost niesamowicie przykre wrażenie. Człowiek
zadaje sobie pytanie, jak można tu
było mieszkać? I jakie tu mogły być
warunki zdrowotne? \Vyobraźmy bowiem sobie, że na obszarze mniej niż
pół hektara stoi około 30 takich bud.
W nich mieszkały 53 rodziny, a więc
ponad 200 osób. Przeciętny rozmiar
jednego mieszkania wynosi 2 m S7.erokości i 2 i pół m długości. W takiej
klitce gnieździło się normalnie po 5
osób. To też wprost nie do wian', że
Żydzi mogli w tych warunkach mieszkać i uważali to za odpoczynek. Aż
dziw bierze, że komisia sani tarąa nie
zajrzała do Teofilowa.
Byłaby napewno zarzą.dziła opróż
nienie tej miejscowości.
Pożegnaliśmy naszego infomlatora
Żydka i
z kolei przeprowadziliśmy
rozmowę z przedstawicielami ludności polskiej.
- Jak przyjęła ucieczkę Żydów?
- Z ulgą. Byle tylko nie wracali.
- N o tak - pytamy - ale ponieśliście pewnie straty?
- Dużych strat nie mamy. Żydzi
zaoptarywali się u Polaków bardzo
mało.
Trochę mleka trochę jaj i to
wszystko. Przeważnie przywozili sobie żywność z Łodzi. Za to mamy teraz spokój, idealny spokój.
Na ucieczce Żydów dobrze zarobili
dwaj sklepikarze polscy. Obroty ich
wzmogły się kilkakrotnie.
Są zadowoleni i wcale nie życzę. sobie powrotu

Przy ul. Ludowej, zamieszkałej
przed tym wyłącznie przez Żydów
wszystkie prawie domy stoją pustką.
Okiennice zapuszczone, drzwi pozamykane na klucz, na progach leżę. jeszcze
resztki słomy z sienników, walają się
rozbite w czasie ucieczki garnki, na podwórkach nie widać żywej duszy.
Wzdłuż ulicy biegnie rzę.d sklepików
pO'l!:amykanych na żelazne sztaby. 15
sklepów żydowskich stoi nieczynnie.
Właściciele spakowali manatki i uciekli do Łodzi.
Ulica jest również pusta i spokojna.
Gromadka dzieci polskich bawi
się pod płotem w piasku. Dawniej nie
mogły one wychylić się po za bramę
pod'J."órza.
Postanowiliśmy obejrzeć jak wyglą
da letnia rezydencja ghetta żydowskie
go, jak wyglądaja. "wille" zbite z desek z werandami, z gankami i podcieniami.
Wdaliśmy się w rozmowę z napotkanym Żydem, który jeszcze Teofilowa nie opuścił . Nie podejrzewając, że
jesteśmy z "Orędownika" oprowadza
nas po posesji, na której stoi najwię
ksza i najokazal~za willa pod nazwą
"Marokko", Cała ul. Ludowa jest w
posiadaniu Żydów. Około 35 Żydów
pobudowało na cale.i dłuJ1;ości tej ulicy domki, nail'óżnorodnieisze budy,
zbite z desek. \Vsz~'stko to nazywa si~
s7.umnie ..willami" j wynajmuje letniskowiczom.
- Ile rodzin żydowskich mieszkało
w tych wiJIach? - pyt.amy 'naszego ży
dowskiego informatora.
- Będzie coś około trzystu familii.
Jeśli przyjmiemy cztery osobv na jednę. rodzinę to będzie około 1200 osób.
został

po-

dwaiała.

szkańców.

Ulirócony

się

Żydów.

O powrocie Żydów nie mówi się wog-óle. Coprawda delegacja żydowska
robi już starania w starostwie, aby utworzono w Teofilowie posterunek.
Pod tym warunkiem zdecydowaliby
się na powrót.. ,
Jak się czuję. ranni Polac~-? Naogół
stan ich zdrowia poprawił się. Jedynie u Błaszczyka, który odniósł głębo
ką ranę zadana. nożem, stan zdrowia
zaczyna się komplikować. Ma zapuchnięte oko, rana nie chce się goić. Policja prowadzi dalsze dochodzenia. Na
miejscu stacjonuje jeszcze patrol policyjny.
Opuszczonych domostw żydowskich
pilnują dozorcy Polacy.
Sa, oni w okropllV spo~ób wyzyskiwani przez Ży
dów. Za swą. prace, która nie ograniczy się t~' lko do pilnowania domu, otrzymują oni 4, zł i 30 gr tygodniowo
i mieszkanie.
Jak ci ludzie potrafią
wyżyć za te pieniadze, trudno doprawdy zrozumieć. l\fusz~ jednak zg-odzić
się na takie ż~rcie i wszystkie ·szykany
i upokorzenia, jakie znoszą, od Żydów,
bo nie mają innego w~'jścia.
Tymczasem Teofilów jest wolny od
Żydów. Oby na zawsze ...

wyzysk" i posk"romiona buta ...

Przykład Oziałoszvna
Miasteczko, gdzie handel po Iski pomimo rosnącego kryzysu wzrósł 40-krotnio
C z ę s t o c h o w a, w lipcu
W jedną z gorących niedziel wy jeż-I
dżamy jak zwykle na prowincję ... na
zebranie Stronnictwa
Narodowego. I
1ym razem do Działoszyna, osady w
okręgu S. N. częstochowskim, liczącej
5000 ludzi, w tym 72 pet Żydów, na
jedno ze zwykłych miesięcznych zebrań Stronnictwa Narodowego.
Dzialoszyn to brudna opuszczona
osada, pozbawiona fabryk, zakładów,
była siedzibą wyjątkowej nędzy ludzkiej i wybornym żerem dla spekulacji
żydowskiej. Ze wzrostem nędzy ludności polskiej wzmagała się fala przestępczości, wraz więcej
ludzi pchał
głód na drogę występku, coraz więcej
Polaków przemycało towary z pobliskich Niemiec z narażeniem własnego
życia wzbogacając paserów Żydów.
Nie mogły tego stanu rzeczy uzdrowić ani miejscowe władze, ani czynniki powiatowe. Mógł je rozwiązać jedYllie Obóz Narodowy.
Już wyjeżdżając do Działoszyna
mamy niecodzienny widok. Zamiast
nioodzownych w takich osadach grupki "obywateli" w chałatach z "korkocią.gami", wita nas gromada młodych
chłopców z mieczykami Chrobrego w
odświętnych ubraniach.
Mieczyki Chrobrego - symbol walClą.cego Stronnictwa Narodowego
sQ. ostoją. Działoszyna. One to panują.c

sprawiają, iż ta mała osada nie jest
jak tyle innych w szponach żydostwa,
{)ne wyrywają ludzi z bagna złodziej
stwa i z objęć żydowskich paserów.
Idea narodowa daje Polakom poczucie
godności i h<Jlloru, otwiera im oczy,
rozjaśnia umysły dzięki niej opu!!zczone dawniej ręce zdobywają ·pracę,
uczciwe źródła utrzymania.
Gdy w działosznie założono koło
Stronnictwa Narodowf'g'o. istniały tam
dwa sklepy polskie, stoją.ce w przededniu ruiny mterialnej. zduszane zwart~'m, solidarnym pierścieniem czarnego handlu żydowskiego. Dziś, gdy pierścień ten został - może i brutalnie przerwany, istnIej, wDziałoszynie 23
sklepy chrześcijańskie i 50 straganów,
('7VJi "omiJ1'lO TOlmarenO kryzysu ha nde! polski wzróE-ł 'O.krotnie.
Ukrócony zo>:tal nie t~- lko wyzysk,
ale także została poskromiona huta i
bezczelność żydowska,
panująca w
wielu podobnych osadach.
Pokazują. mi długą., cuchnącą. uliczkQ Pierackiego - jako jenyne miejsce
spacerów ludności żydowskiej . Tutaj,
koło posterunku P. P. i obok bóżriicy
snują się czarne postacie w chałatach,
dalej nie odważy się, zwła~zcza po
zmroku, zapuścić nawet najodważniejszy Żyd.
.
Chodzili dawniej, nawet pod chrześcijański cmentarz - informuje mnie '

I

Głośna prowokacja żydowska w Teofilowie, której ofiarą padło ośmiu Polaków zakończyła się, jak wiadomo, ucieczką Żydów z Teofilowa i okolicy.
Społ~czeństwo polskie tych miejscowości oddycha dziś świeżym powietrzem.
Na filmie posiadłości żydowskie w Teofilowie, do niedawna rojące się od
mrowia machabejczyków, dziś ruste: 1) luksusowa willa "Arkadia" pozamykana na cztery spusty; 2) słynna "willa" "Maroco", gdzie gnieździły się
aż 53 rodziny, 3) tam, gdzie żydostwo wylegiwał~ si~ ,na tara~ch, dziś ~
Duje pustka, 4) sklepy żydowskie przy ul. Ludowej dZ1S zamkmęte, a włascltiele ich przenie śli się do Łodzi.

-I

.

Strona

#u

mój rozmówca - ale ustało to już na
s7częście od dwu lat.
Dwa lata tomu odbyła s ię też oslatma zabawa żydo\vska, która zakoIlczyta s ię nie zbyt we s oło. Gdy Żydzi
pro.wokacyjnie śpiewali pieśni syjon islyczno w czasie nabożeIl s lwa, tłum
v, icl'l1ych opuś c ił kościól, rozbił zabawę i rozpędziŁ Żydów w pobli skie lasy
dotkliwie i ch poturbowawszy. Od tej
pory Żydzi się nie bawią, są cichsi,
spokojlliejsi.
\\! Działoszynie rząd moralny - ten
naji s totniej szy z rządów - jest w rę
kach Slrollnictwa Narodowego. Bez
udziału Stronni ctwa, lub bez jcgo milcr-ącej zgolly nie odbęd7.ie się żadna
UJ'oczy s to ś ć , nie ma inllych zebrall, nic
lJtoże istnieć żadna organizacja.
Między ludnością polską, a Żydami
przeciQgnięta jest wyraźna linia podziału i nikt bez smutnych następstw
jej nie przekracza.
Ot przykład z ostatnich dni. D\vaj
naj zamożniejsi obywatele Dzialoszyna
rp· Balke i Za"łonka, dali użyć swych
J,azwisk do firmowania spółki, złożo
nej z 16 Żydów, która buduje piec wap:enny. Na (lstatnim zebraniu Stowarzyszenia I(upców Polskich zostali
"najpoważniejsi obywatele" w~' rzuceni
za clrzwi i wygwizdani przez kupców,
pomimo iż dotychczas wchoclzili w

a -

ność .

Jeśli zwyciQżają, to t~' lk{) dzi~ki nieuS1Qpliwej posta\"ie. dziQki o]'!!anizacji
- jednej organizacji Stronnictwa Narodowego,
Nie zostali złamani. P. Piotr Ga~'arski w r. 1936/37 miał t~· lko... 40
lr andatów karl1)' ch i hył 7.atrz)'many .. ,
J;:) razy, inni z jego kolegów: S7.eląg ~lv razy, mój rozmówca stwierdza, iż
w tym roku si celzi ał - 7 razy za noszenie .. , jasnoj koszulki
Nie odwiodły ich też "ż)' czliwe rady" plynące z serca różll)' ch \Vyż s z~' ch
"czynników", aby dali spokó.i, "ho co
z tego macie?". Nie dali spokoju, nie
}1rzerwali swej dzialalnośri i wla~nie
(11 a tego mają. pracę nic tylko oni , ale
er,la rzesza ich kolegów. których n<;, rl za
była fundamentem żydow skie go wyzYlku.
I w tym wła.ć,nie przyklarl tei malellkiej, zabitrj deskami osacl~' dla innych - przykład nie bylejaki..
Działoszynów takich 111am)' w Polsce setki, jost ich już wiele i jest ich
coraz więcej, Są one wspaniałym w~' 
razem triumfu idei narodowej, która
wśród najwiQkszego ucisku przynosi
l'tokrotny p lon.
Są one wynikiem mQskicj, nieu':tię
tri. bezkomrpomisowe.i walki. Ludzie
z Działosz~-na doczekali !'ię kapitular.ii
przeCiwników i są. świadkam i ich coraz bardziej upokal'zającyrh pora7.ck.
~dyż nie znają. slowa li:ompromis,
gd)'ż prowadzą nieust<~ pliwą walkę,
Ludzie z D7.iałoszyna maję. władzę,
władzę, po któTą nie szli ze zgiętym
karkiem w pokor7.e, ani z układną miJJę. pakciarzy, Mają wladzę faktyc7.11q,
110 rządzą ludźmi, rządzą sercami i du-

szami w imieniu org-anizacji.
'V powodzi rozchełsta nych frazes6w pseurlo-naroclowych mając~T ch na
celu li tylko rozbicie jedności nas7.ei
organizacji, można czasami zatracić
r.mysŁ prawdy, można ulec sugestiom
i lurlziom zakłamanym, mHionetkom
i kukłom be7. woli i mocy. Dobrze jest
Rtedy Jechać do Dzialoszyna, do jednego z tych setek, tysięcy Dzialoszynów w Pol~ce,
B\, tam widzieć tryumf Stronnictwa
Nar'ldowego, Jego woli i mocy - jego
organizacji,
RYSZARD SZCZESNY

Powstanie Kurdów
D a m a s z e k (PAT). Na skutek
powstania Kurdów prace nad wytyczeniem trasy kulei żelaznej przez
Mardin i Sirt do Iraku i Iranu przer "w ano. Zacięte walki toczą się obec>.;ie w południowo-zachodniej części
j,'dora 'Van,
DQ Kurdów przyłączyli się Armeńczy,.'y i Nestorianie, Mówią o zamial'ze :lowstańców wy s łania specjalnej
delgacji do Europy i sąsiednich krajów muzulma11skirl1,
;

Numer 1~
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K ONSTANTY DOBRZYŃSKI

miłość

Gwiezdna
Na

aksamitną trawą.

mroków
z nieb się stoCZ)' }
i zorzy bujny krzew z wysoka
gorące maki śle twym oczom.
dojrzały księżyc

Płonących

ramion krzyk

zdyszall~

( szczęście się łuną zaklęć spełnia )

i w makach krwi do ust pijanych

dwa

się ksieżyce prężą pełni~.

... gdy słowa wip'dly od pożaru
i rwał się trzepot rąk mdlejących,
dyszała krągła biel miesiąca
i zorzy krzew dogasał w jarach ...
... i gdy zielony Orion toną,l
mgławic podczas jazdy,
poją.łem że to miast łez płoną.
na rzęsach twych nawisłe gwiazdy.
w zalewie

skład zarządu,

"Nie wyjdzie im na zdrowie, ta ży
dowska spółka " - mówią działoszy
lIiac~T , a wiemy, że mówią serio i sło
", a dotrzymują..
Dotrzymali bowiem wian' swej idei,
Jl:estruclzoną energią prac~T w ciQżkich
"arunkarh. Ci bezrobotni i stragania1'7C, ludzie prośri, ale o mocllych ne1'"'ach, wiele musieli przetrzymać z zac~śniętrmi
zQbami, ażeby poslO'omić
i ogładzać panujące 72 pct żydostwa,
maj<!.ce ,vszak poza ~ob~ kapitał, a
prócz niego rasową zaciQtość i solidar-
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dłubał

Przez trzy lała
Olwór w murze wieziennvm
Sc{cl

ukara ł p}· ~yhlacl."ie

K a t o w i c e, 21, 7. Na ławic oskarżonych s~_ du Grodzkicgo w Kato\yicach
zasiadł zawollowy włamywacz 25-letl1i
Jun Knopczyk z SiemiailOwic. Knopczyk w styczniu rb. uciekJ z ciężl\iego
\\'ięzienia w Raciborzu, gdzie odcierpiał zaledwie tJ'z~' lata z zawyrokowall~' ch 11 lat za rozbój i włamania ]la
terenie Śląska 0pol!'kie',o. Przez cale
tl'n' lata pracował on nad wydłuba
niem sobie otworu w murze \Yi~ziellia.
s kąd dostał siC na \yolno ś ć,

. Po ni~leg~lnym przekroczeniu gram ~ ~' 7: :Nlel11JeC do Polski, J(nopczyk
oSlCdIJ\\' sz~- s iC w Siemianowicach poCi: ąl grasO\yać

Na

na tutejszym

terenie

odkryłce

"Głos

Serca", czyli nabijanie naiwnych w butelkę ...
kilka~ct 7.1"In~1t mi e ,i r.c7.ni e piRani(,!TI
7.;1 r obi,'
m oże
k~żfly (a l.

DOBYWCZO

Xa

]>l'Os!J('kly

i

JHIITICry

okazn",p
znl:1czy(o
7.lot Y
ZII'LC 'z kami. "Gl,OS SRR-

CA",

St a l1i~l a \Yów,

39,,!

Kra k ó w, 19 lipca 1937.
P. T,
Hednkcj a "OJ'odownika"
w Poznaniu
ul. OŚ,, ' . l\farcina 70
,.'fa.;ą.c lJclne zaufanie do "Oręclo
wnil<a", zwracam si ą z prośbl;\. o łasl{a
we zbadanie. CZy tak reklammYan~'
ciągle "Głos Serca" w~' dawal1y w Stanislawowic nie jest jakimś interesem,
z którego czerpil;t dochód, nieuczciwc
ind~' ,\'iclua, nabierają.c naJwn~Tch, a tak
zg-nr,biOlwch bezrobotnych naszych inteligentów.
"Już w roku H)31, czytajQ.c o!!loszenie w .,l. KC.", jakt 1.0, które poniżej
w w)'cinku za!ą.czam, posłałem pod
wskazanym adrespm 1 zł znaczkami
POC7.tow~' mi, zap~' tu.ię.c o pracę,
,V
oclpowiec17.i odebrałem jakieś numera
dziennika "Głos Serca", w któn'm są
",,' łacznie same ogłoszenia m·a tr\'mon{al~e, o pracy pisaniem żadnej' tam
nie b)'ło mow)', Zllaje mi się, że takich naiwn~'ch, a spragnionych zarobku, znajduje się bardzo dużo, więc i
dochód ma to wydawnictwo duży, bo
znaczek na wysyłko druku to kwestia
paru groszy.
"Czujo w tern jaklJ.ś nieczystą, sprawę, zapewne żydow~kę!
Biedny inteligent zaś odmówi sobie może nieraz
kawałka chleba, żeby się zdObyć na
w)' slanie teg-o 1 zł celem uz~'skania nadziei wrobku,
"Ogłoszenie jest z wczorajszego numeru "I. K c.", gdzie ukazuje się b,

czę~i~~Żliwe, że moje supoz~'cje sę. błę
c1ne, jednak wolo zwrócić uwagę na to
ogłoszenie .które już od tylu lat jest
Pl'zedmiotem zainteresowania bezrohotnvch biedaków.
"Łączę wyrazy !!'łęhokiego poważania
"K rak o w i a n k a"
Odr e d a k ci i:
Na list naszej
C7.ytel1liczki zwracam~' uwagę właści
w,'ch czynników. Polieia stanisławow
sl~a, po,~' inna wrjaśnić' sprawę i usta-

rQ;;b ójni1.. a

zupełllie

bezkarnie. Po siedmiu wlan"alliach z rabunkiem do różnych skła
dów' został wreszcie ujęty przez policję
i osadzony w więzieniu .
Przeprowadzona reW1Z.la w jego
ly,icf'zkaniu ujawniła część skradzionych przedmiotów, a co do reszty podal on policji nazwiska paserów, którzy wraz 7. nim za<:iedli na ławie osI,al'żonych,

\\' \\')'niku rozl)raw~' I(noprzyk skazany zostal na jeden rok więzienia, a
paserzy "'ilhelm Fojt i " ' iktor Piechała z Siemianowic po trzy miesiące
arc~ztu oraz Jan S1ehcl również ze Sien .ianowic na jCllcn miesiąc aresztu.
(AJS)

li(:, CZ\- auto)'z~- og]of;zcnin w "I. Je c."
l,ie !"<;l.' ]!l'Z~ padIdem z,".\kl.\' mi oS7-ust.ami, któn-ch ofiarę. padają.. lutlzie najbie~lllieisi.

Protest rzemieślników
francuskich
p o z n a 11, 210 I i pca.
Onegdaj w
wielkiej sali Domu H,zemieślniczego \V
Poznaniu odbyło sic wielkie zebranie
rzemietilników, obejmuj:;tce nie tylko
mistrzów. lecz również i czeladników.
'V obszernym referacie omówiono
sprawę nowelizacji ustawy przemys'lowej, Jak wiadomo - do laski marszałkowskiej złożono projekt znowelizO\\'ania ustawy pJ·7.emysło\\'ej, 'vvysuniQtv przez przedstawicieli rzemiosla
wJelkopolskiego
na
ogólnopolskim
zjeździe w " ' arszawie w 1936 r. Obecnie gdy polskie i chrześci,i c1l1skie rzemiosto \\' ysunęło uzgodniony projekt
noweli, pojawiły się ataki, Zebrani
jednomyślnie potępili wszelkie zakusy, mające na celu utrą..cenie projektu
nowej ustawy przemyslowe i zgodnej z
interesami rzemiosła chrzeŚCijańskie
go i uchwalili odpowiednia rezolucję·

Okradł

Skarb Państwa
na 100.000 złotych

1-'o<la.lcIlly dZISIaJ Jltamę da Iszych przy"narodu wybl'ant'go" w Radomiu,
Przyjrzyjcie im się dokłarlnie ...
1) P. Zofia Rytel, żona p. Romana Rytla,
właścicielka kamienicy przy ul. Że
romskiego 69, wydzierżawiła ogl'ód 0w.ocowy Żydom za 120 złotych. Wstyd!
2) Ta szabesgojka gustuje w palestyń
skich kapeluszach firmy J. Jeszuryn
jaciół

(Żeromskiego 30),

3) Wie.isk~e

typy s:>:abesgojck, kupujących
naczyma kuchenne u Ż\'da Żerom
skiego 55, obok Bazaru Polskiego p ,
Migally.
4) Uczennica z siostrą w młodym wieku
jest już szabesgojk(\. bo popiera Żydów,
5) P, Badowska z nadobną córką, właści
cielka kamIenicy przy ul. l-go ?lIaja
nr, 38, mies:>:kanie wydzierżawiła Ży
dom, a towary galanteryjne kupuje 'u

J{ a t o w i c e (Tel. wł.) Ostatnio wła
dze skarbowe w Katowicach wpadły
na trop nowej wielkiei afery podatkowej.
Nadużyć dopuści! się niejaki
Owsiej Steinitz ~ Katowic. handlarz
bydłem i trzodą chlewnę.. pozo<;tal~cY
w stosunkach handlOWYch z żydowską.
Żydów.
firmą
r7.eźnicką.,
Charlotte Nebel w
6) Czy to panna Ruchla? Nie. to jest
Katowicach.
szabesgojka "taszcząca" towary ogrodP r zy badaniu okazało się, że Steinicze, kupione u Żydów.
nitz, handlując na wielka skalę trzodą
chlewnę.,
nie posiadał świadectw& 7) A kuku! Kim jestem? Szabesgojką, która, kupuje towary galanteryjne u Żyda
przemysłowego, nie prowa,dził ksiąg i
Hlmelfarba przy uL Żeromskiego 25,
oczywiście nie opłacał podatku, Stra·
ty Skarbu Państwa, wynikłe z tego powodu, wynoszą. ponad 100.000 zł.

Wizyta min. Sandlera
War s z a w a. (Tel. wł.). 'V poło
wie sierpnia przybędzie do Polski z 0ficjalną wizytę. szwedzki min. spraw
z8granicznych Sandler, który niedawno odbył podróoo do Londynu, Pa.J'YŻa
i Moskwy, (w)

Echa wybuchu bomby
wł.) . "Express
Poranny" podaje, że w wiezieniu pozostaje obecnie 7 uczestników zamachu, a ósmym miał być zabity. Sę·
dzia śledczy SkOrzYI1Ski
wyjechał
wczoraj na prowincję, aby prowadzić
dalsze dochodzellia. (w).

War s z a w a . (Tel.

Numer 169

-
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SPRAWY, KOBIECE

KORONKI I SKóRA

W S-LUiBiE PANI
Wiceprezes

! W ro 12

Zarządu Głównego

Oto

kołnierzyk

O O~ I aro OW!I

Str. Nar. w Makowie Podhal., Skawicy i Zawoi - Antyżydowska heca - Witajcie żydofile!

].f a l~ ó w P o d h a l a 11 s k i, w lipcu
, .Olwhce
podbabi.ogórskie
kroczą.
slmało naprzód w walce o Wiell{ą Pol-

ki, dodaje

•

I

skę. Ostatnio ruch narodowy wzmożył
się jeszcze bardziej niż dotąd.
'Vielkie zadowolenie sprawił przy-

jaZd wiceprezesa zarządu główniego
S N. z; Warszawy, b. posła, p. Karola
Wierczaka, który ostatnio bawił w Malwwszczyźnie. Dnia 9 bm. odbyło się
z tej okazji wielkie zebr.anie narodowe
w Skawicy, w lokalu p. Smyraka, Zebranie zagaił pow. referent organizacyjny p. Stanaszek Michał. Tutaj p.
wiceprezes Wierczal{ wygłosił przepiękne przemówienie o ruchu narodowym w Polsce i walce o Wielką. Polskę. Z kolei przemawiał b. więzień Benzy p, Burtyzel Wilhelm i p. Stanaszek. Na zakollczenie odśpiewano
"Hymn Młodych"_
Następniego dnia odbyła się odpra~ia obwodowa w Zawoi w lokalu pp.

ze starej, babcinC'j koron-

świeżego

powabu skromnej
plisowanej sukience.

Wśród materiałów wybitnie letnich
na.jwiększym powodzeniem cieszą. się

koronki i angielskie hafty. Koronki
już dziś nie zaliczają. -się do materiałów, które stosować można jedynie do
strojów fantazyjnych popołudniowych
i ba lowy'Clh. Nowe wyroby bawełnia
nYch koronek są. jakby stworzone na
skromne, a jednak eleganckie stroje
dzienne.
Ale nietylko sukienki i kostiumy
s7.yje się teraz z koronek - wszystkie szczegóły kObiecego etroju mogą.
być zr()bione z tej pajęczej
tkaniny.
Która więc pani posiada stare ko-

akuw
a&

~ ' odha lański:

Skawa.

_

s

Od slro y I

w•••

Od strony la , ów biją. aromatyczne chyliły si~ na nich spróchniałe krzyże,
fale żywicznego zapachu, odurzając Na innych śniegi i deszcze zmyły nawokół wszystko swą. świeżością..
Ze pisy, wyryte ciężl{ą. ręką. górala. Tylsnu wstaje letni górski poranek sierp- ko świeże mogiły lśnię. bielą. krzyżów
niowy. Za gÓl' jeszcze zimnych i za- i wYl'a",1stością. napisów. Pamięta o
spanych wychodzą leniwie pierwsze nich jeszcze rodzina, bo cios zadany
promienie wschodzącego słońca i stop- Lrutalną. ręką śmierci je. t zbyt świe
n;owo zaczynaj!).
wyzłacać
nagie ży. Ale za lat l~ilka lub kilkanaście,
grzbiety Tatr i ciemne regle. Powoli gdy wy s chną już łzy smutl{u i tęskno
zaczynają się kłaść
pierwsze smugi t), spotka je los siostrzanych mogił.
słoneczne na dojrzewające wolno poła
I one zczerllieją - gdy najbliżsi zaowsiane i zicmniaczane; biorą w p()- pomną. lub zemrą,.
s!ada.nie skoszone łąki górskie i siano
~e!Hl u<'lzi si~ wieś poclhalallska.
zręcznie na o trewkach ułożone, Ob fiZ 'I; 'iezy kościo1a cienki głos sygnatoM rosy rozi~krzyla się w porannych turki wzywa lud do porannej modlibla. kuch "I01\ca jak jeclno hrylantowe (wy, wzi~cia. udziału w bezkrwawej 0morze. \Yody gór kich strumyków i fierze. Głos dzwonka przenika pole 1'0Komplet skórzany w dWÓch kolorach
licznych mokradeł prze, tają. dymić l'ą. skąpane, błądzi po małym cmentaskÓr
białymi oparami.
rzyku i wci:;ł'a się do drzwi chat, aż
Gościniec wiejski dzięki wczeecho odbija się hen daleiw, coraz 8ła
ronki, choćby nawet tylko resztki, snej godzinie - nie kłębi się tumana- hiej, ciszej i w kOllCU milknie za góniech pamięta, że teraz jest pora, że rni kurzu, a opodal smukłego białego rami. Sygnaturka zapowiada ludoby je należycie zużyć.
Z kawałków kościoła, drzemie w ciszy porannej wi, że "wszelkie ciało więdnieje jako
m{»Źna wykombinować interesujące astary wiejski cmentarzyk, porosły gę- trawa skoszona, a wszelka chwała
plikacje na materiale gładkim lub stwiną. polnego kwiecia i bujną. trawą. ziemska opada jako kwiat polny". Na
też pomysłowe
zestawienie z innym Do wejścia zaprasza kamienna brama, tym ubożuchnym gÓl'skim cmentarzymateriałem.
Można zrobić bluzeczkę
a nad jej sklepieniem wiejski artysta ku przeżywał w marzeniach niejeden
bolerko, pelerynkę, karczki lub chOĆby v, yrył w kamieniu łaciński napis "In poeta swe płodne lata. Niejeden czło
tylko kołnierzyk do sukienki, która "lam pa cis". Cmentarzyk jest wtulo- wiek pragną.łby tu złożyć głowę do
przez ten drobny dodatek nabierze ny w grupę drzew jesionowych, które snu wiecznego. \Vśród biednych m>::
świeżego dla nas powabu.
Ostatnio pamiętają. stare dzieje, a przez swą. gil góralskich w urocz~' stej melanchoukazały się nawet toczki i małe kapebliskość od gości1'1ca utraciły
cudną.
Hi, co przypominać każe, ile łez wylalusiki do strojów POPOłudniowych z zielel1. Bujne łąki otoczyły wieńcem no już na świecie za zmarłymi, spojedwabnej koronki.
stary cmentarzyk, otoczony murem kojnie śpiącymi w mogiłach; ile jekamiennym, zmurszałym i mchem po- szcze serc ludzkich rozedrze ból niePaski skórzane mimo lata sa bar- rosłym. Kamienie trzymają. się dzię- ubłagany i w jak rozmaite formy zedzo modne. Wyrabia się je z najbar- ki jarzębinom, co je pniami pod trzy- wnętrzne przybleka się wyraz pamięci
rnują" a święty przybytek odgradzają.
ludzkiej dla zmarłych. Tu w cieniu
od gościl1ca, kipią.cego życiem. Prze- czerwonych jarzębin i starych jesioct'odzą.cy góral zdejmuje nabożnie kanów, prze.pełnionych ptaSim świergo
pelusz, a góralka kładzie na piersi tem. najlepiej kajać się można przed
znak krzyża świętego. Często obcy Panem i Stwórcą.. Tu wśród pl'ostacprzechodzeń,
spotkawszy wzrokiem kich mogił stworzyć własny świat,
napis przystanie, duma i odchodzi.
swój matecznik ducha, hy wielkie i
Na cmentarzyku cicho i pusto. Pol- szlachetne myśli przyoblec w najcune kwiaty na mogiłach zwracają. downiejsze kształty i obrazy. Na wiejbarwne główki ku
wschodzą.cemu
skim cmentarzyku pod mocarnym
słońcu, Nie dotknęła Jcb jeszcze ręka tchnieniem poety powstały z łez prokosiarza, Gdzieniegdzie zapadłe gro- staczych najszlachetniejsze peJ'ły uby świecą pustymi oczodołami, inne czuć i myśli ludzkiej.
są już prawie z ziemią. zrówna;ne. PoW. J.
c_ _ _
Kilka ładnych pasków skórzanych o efektownych zaPllciach.
wać po zastygnillciu, Z porzl'C7,ck rzarnych można przrzą.rlzać również doskonała
dziej fantazyjnych i delikatnych skóGalaretka z czarnych POrzeczek: 1 kg konfi~u,;Y. 0,raz róźn~ napoje. z kt?,rych
rek. Zwykle zakOl'lczone sę. bardzo porzeczek czarnych, 1)4 do 2 szklanek wo- "cassl.s, ll,kler wyr!lbIany w~ Fran~]I~ z~
pomysłową.
klamrą lub zapięciem
z ci\'. cukru tyle, ile scrc!zonqp soku (około stępuJe n~.llepsze wmo, Młode pędy l lIśc!e
chromowanego metalu.
~~ kg). Świ'eżr, dojł'załe porzrczk. oberwać 7.alane PI!,ytusem, słuzą .do pnyr.zą clzama
' h doskonało],
n.'lewkl.
.aromatyczne]
.
.
Z podobnie piQknych skórek sę. i z ;;zypu l ek ,op l u l,a Ć za I a Ć wo d a, po wlerzc
i
rozgotować.
TIozgotowane
jagody
.
BorOWiki
sma,zone
z
chrz~nem:
BorOWIowocu
mocllle torebki. CZł)sto zostawia. je S[Q
\\ lać cło kOl'C'czka z rzadkiego płÓtna. Sce- kI w~myć, p.rzYClą ć korzonlp, obgoto\,,;,ać w
ZA Rkórek w cl\n'lch lub trzech kolod;wny sok mierzymy szklanką, dodając t y- sloncJ WOd~I~, odlać, ob6~Bzyć IV ŚCIerce,
rach, c'o można. :-i\\ietnie Rhal'mol1izo- leż szklanek cukru, Przed dodaniem cu- maczać w Jajku, w bulce l sma;;,~' ć na mawać
z; modnymi ;:;trojami, pelnymi kru mierzymy patyczkiem zawartość soku, śle. PodaĆ z; chrzanem lub sosem rumiabarw.
za:maczając mial ę, następnie wsypujemy
nym,
Maślaki W śmietanie: maślaki obrać ze
cukier i gotujemy galaretkG początkowo
(cło rozpuszczenia cul<ru) na wolnym ogskórki, wymyć dobrze. poszatkować \, 1 paniu, a nast ę pnie na ostrym dotąd, aż się ski, włożyć do rondla, doda.; c e bulę pod
Dr. med. H. ZIOMKOWsill wygoluje lio oznaczonej na patyczku mia- przykryciem, aż wygotuje się powstały
ry. Zr es ztą sok porzeczkowy galaretuje ~os. Po czym posolić, doprawić śmietana,
specj. cborób skór. wener.i moczopłciowych
pl'ędko - wystarczy nawet wziąć na łyżkę I ~usić parę minut. Podawa; z kartoflat..ódt, 6 Sierpnia 2,
te). 118-33
niceo soku i gdy ostatnia kropla będzie ml.. ,~' len sam sposÓb przy>rządza sir, 11 0Przyjmuje 9-1~ i 8-9 \V niedzielę: 9-12
siG ' ciągnąć. to g-alnł' C'tI,a gotowa. GOl'Ilcą rowlkJ.
~ . ~991
zlc\\uć do ogrzanych sloików - zawhlzy'"

TY1l górala ślą.skiego z Wisy, gdzie w r.
biet. odblld9, Bill "Dni Gór"
Rartyzelów Z udziałem b. posła Wierczaka. W niedzielę, 11 bm" odbył się
w Makowie Podhalańskim całodzienny
kurs samorzą.dowy w lokalu własnym
Str. Nar. Kurs otworzył prezes zarzą.
cu powiatowego p. l{osman. Referował
p. 'Vierczak na temat: "Jak należy
uzdrowić samorzą.d i jka rozumieć u~
stawy". W dyskusji zabierali głos: p.
Stanaszek, p. Sołtysik, p. Szwedek.
"H~T mnem Młodych"
zakończono obrady.
Dnia 12 bm. odbyło się !:ebranie
członków koła Str. Nar. Maków-Dół,
gdzie przemawiał p. Stanaszek Michał.

*
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Dziewczyna góralska ze Sll16ka
Oi0Szyńskicgo
.
~aro~owcy spod BaiJirj Góry mają.

swoJą.

plOscnkQ, której
przytaczamy:

jodn~ zwrotkę

"A gdy wą.sem ruszy któryś chlop
To się aż

w Makowie

w Zawoi ,

każdy Żydek

boi!" ...
Zeszłego roku w Zawoi na targu

szło

ao-

do z;aj ' ć an(~' żydowskich, Od tego
czasu Żyu z i kl'zc;tuie unikają. tej micjscowości. 13 hm. ktoś puścił bujd12, że

@HP

! ·;są

s:

stronA. 10

's.

w ten ' dzień targowy dojdzie do jakiejś
hecy antyżydowskiej. Na wszelki wypadek została zmobilizowana policja
z okolicznych posterunków i zajęła
drogę w Skawicy obok mostu, Pl'owadzącą do Zawoi. Mimo to "nasi" urzą
dzili formalny odwrot i targ odbył się
bez Żydów! Brawo Skawiczanie!
I W samym Makowie sytuacja ży-

ORĘDOWNIK, poniedziałeK,

dów staje się coraz cięższa. Lud zez Żydami. Frekwencja w sklepach żydowskich znacznie zmalała, bo
Polacy zakładają. sklep po sklepie!
Niektórzy tylko Polacy jeszcze im "słu
żą." i kupują towary w ich sklepach.
Ale to są. tylko wyją.tki, otoczone ogólrwał

ną. pogardę..

Bab.

ania 2fi lipca 1937 --

Prosimy nie zapomnieć
o wpłaceniu pn:edpłaty za mieosiąc 6i~rpień. Kto chce o-d~iera~
"Orędownik' w sierpniu w dalszym Cl~ ~e2 przerwy, rueclla]
zwróci się jeBzcze dziś do listowego lub naJb}1i~~eJ. pocz,~y z zamówieniem lub ,pnekaże pr\o.edpłatę wprost do admlnIstraC][ na. konto
w P. K. O. 200.149. Przynominamy, te poczta poręcza dOBtawę w6zYStki~h gazet, zwła8ZC'La pierwszych numerów sierpniowy~h, tyJ.k() pny
zamówieni u ga'Zety do ~. bm.

Kiedy wieczorem siedzimy przyodbiorniku ...

zielo 2enialne2D wynalazcy l1areonie
Początki pomysłu radiotelegrafii -

Przed 50 laty -

cach Marconiego Dnia 20 bm. zmarł Gugliemo Marconi. genialny i obok Edisona na.~·
większy l najbardziej płodny wynalazca, który otworzyl ludzkości nowe drogi
przesyłania wiadomości i przekazywania wartości duchowycD. Dzisiejszy felieton
poświęcam,. historii dzieła. którego podwaliny stworzył Marconi i nad którego
rozwojem współpracował niestrudzenie do ostatniego tchnienia.

Kiedy wieczorem siedzimy przy odbiorniku słuChając transmisji opery
z Mediolanu wydaje nam się, że jest
to rzeczą rozumieją~ się samą przez
sie i nie zastanawiamy się nad tym,
jak skomplikowaną jest maszyneria
umożliwiają,ca

taką

transmisję,

jeszcze opanowaną dziedziną. radiotechniki. Dopiero genialny zmysł techniczny Marconiego, młodego wówczas
bo zaledwie dwudziestodwuletniego
inżyniera, spostrzegł możliwości zasto-

Punkt zwrotny w praNa nowe drogi

sowania fal elektromagnetycznych do
celów komunikacyjnych.
Jak zwykle przy wszystkiCh wynalazkach epokOWYCh genialność tkwiła
w pierwszym pomyśle, lecz pomysł
ten nie doprowadziłby do celu bez
uporczywej i drobiazgowej pracy nad
wszelkimi szczegółami zagadnienia.
"Genie ist Fleiss" powiedział już

zaś

zagadnienie radiokomunika,cji 0granicza się do kwestii kilkudziesięciu
czy też kilkuset złotyoh na kupno odbiornika oraz do utyskiwania, że jednak to i owo należałoby jeszcze
ulepszyć. Rzeczywiście też ulepszenia
aparatur radiowych postępują szybko
naprzód dzięki olbrzymiemu zasobowi
wiedzy, jaką dziś posiadamy w zakresie elektryczności.
Zupełnie inaczej przedstawiała się
sprawa przed
pięćdziesięciu
laty.
Wiedza o elektrycznOŚCi była dopiero
w powijakach i bardzo powoli, po
omacku, posuwała się naprzód. O falach elektromagnetycznych nie wiedziano w ogóle nic. Wprawdzie już w
r. 1865 genialny uczony Maxwell doszedł na podstawie rozumowania czysto teoretycznego do wniosku, że
"pewien rodzaj elektryczności powinien się zachowywać podobnie jak
fale świetlne", twierdzenia tego nie
udało się jednak udowodnić praktycznie. Fale elektromagnetyczne wytworzył po raz pierwszy w roku 1891
świetny uczony Henryk Hertz, który
potwierdził, że rozchodza, się one na
wszystkie strony i ponadto obliczył, że
Dnia 12 grudnia 1901 r. Marconi wraz ze swym asystentem Kempf'em crdebral
s~ybkość ich wynosi 300.000 km na
w
St. John w Nowej Fundlandii sygnały radiowe nadane przez stację w Poldhu
sekundę. Przy badaniaoh tych posiaw Anglii. Zdjęcie dokonane nazajutrz po transmisji transatlantyckiej jest ciekawe
dająCYCh charakter ściśle naukowy nie
jeszcze z tego względu, że pochodzi z jednego z pierwszych "tygodników filmou,ych".
przrszło nikomu na myśl, aby fale te
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '
zMtosować do komunikacji telegraficznej, tymbardziej, że jak wykazały
doświadczenia, energia ich była bardzo nikła. Tak się bowiem dziwnie
złożyło, że Hertz wskutek przypadkowych wymiarów swej aparatury eksperymentował na falach ultrakrótkich
o długOŚci kilku metrów a nawet kilkunastu centymetrów. które i dziś jeNie:nvykle ~ai'llteresowanie dwudniowym procesem szcze są. naj trudniej sza, i niezupełnie
O s t rów (os). Przed Sądem O- przewodu sądowego przemawiali pro-".
kręgowym toczyła się w czwartek i
'"
J
kurator i obrońcy. Przemówienia te
piątek ciekawa rozprawa
o oszczer- trwały od godz. 18 do 23. Wobec spóź
stwo prasowe na tle tutejszych stosun- nionej pory zapov.iedział przewodników miejskich. Sprawa ta datuje już
od r. 1935 i była kilka razy na wokandzie sądowej.
Dwaj zwolnieni urzi}dnicy miejscy,
b kierownik elektrowni Władysław
Grześkowiak i b. urzędnik podatkowy
Stanisław Idzior, spowodowali zamieszczenie w socjalistycznym tygodniku
"Walka Ludu" szeregu artykułów z
napaścią na burmistna m.
Ostrowa
Wacława Cegiełkę,
radcę miejskiego
Piotra Lasotę i przewodniczącego komisji rewizyjnej Stanisława G arba c za.
Na ławie oskarżonYCh zasiedli: redaktor odpowiedzialny "Walki Ludu"
Wincenty Szopka oraz b. urzędnicy
Grześkowiak i Idzior.
Jako obrońca
2;yd-obrońca z Warszawy adw. Neymark.
wystąpił adw. Neymark z Warszawy
- Żyd. Z ramienia oskarżycieli pry- (Rysował w sali sądowej Edw. Marszałek)
watnych wystąpił za adw. Stroińskie
go aplikant Włoch. Rozprawie prze- czę.cy publikację wyroku na niedzie«' ostatnich latach Marconi poświęcał się ~"Odniczył sędzia s. o. Napierała, w0- lę (!) 25 bm. godz. 15.
szczególnie badaniom fal ultrakrótltich i ich
Dwudniowa rozprawa wzbudziła
towali sędziowie Jernajczyk i Grzebazastosowania do różnych celów. Laboratocbowski. Oskarżenie prywatne popie- nadzwyczajne zainteresowanie. Wielrium urządzono na poMadzie jachtu "Ele"·
ka sala rozpraw była szczelnie wypeł
rał podprok. Wachowski.
tra". Na zdjęciu Marconi na mo-stku kapi.
niona publicznością.
Przesłuchano kilkunastu
świadtańsltim "Elelary" podczas prób kierowania
Adw. Neymark z Warszawy był
statkami na odległość. Po obu stronach po- ków. Słuchani byli członkowie Ma- delgowany przez Zw. Urzędników SaRady Miejskiej, urzędni morządowych jako "specjalista" od
mostu kierunlcowe anteny nadawcze dla lal gistratu,
cy miejscy i in.. Eo zamknięciu spraw s8.lll()rzę.dowych,
(jO ~entyme'rOWY'ch.
całe

Ciekawa rozprawa
o oszczerstwo prasowe

."

Goeth'e. ~1arooni był nie tylko genIuszem pomyąłowości lecz, i to prz~d~
wszystkim, geniU5zem pracowitosCI.
Nad realizacja, swego pomysłU Marconi pracował niestrudzenie mimo, że
początkowe wyniki nie były wcal~
świetne. Po kilkumiesięcznyoh przygotowaniach osią.gnięto z początkiem roku 1896 pOłączenie na odległość zaledwie 100 m, a pod koniec rolm, po
całorocznej wytężonej pracy odległość
wzrosła
tylko do niecałYch trzech
kIlometrów. W roku 1897 odległości
wzrastały powoli do 6.5 i 13 km wbrew
przewidywaniom licznYch sceptyków,
którzy pomysł radiotelegrafii uważali
za nierealny.
Punktem zwrotnym w pracach
Marconiego stał sie dzień 17 i 18 lipca tegoż roku, kiedy przeprowadzono
korespondencję z wybrzeża koło Spezji z włoskim krążownikiem "San
Martin" na odległość 16 km. Z tą
chwilą bowiem sprawą. tą zainteresowała się Anglia, Udzielając wynalazcy
wszelkiego poparcia. W roku 1899
podczas manewrów trzy angielskie
okręty korespondują ze soba na odległość 137 km. Pod kierownictwem
Marconiego powstaje "Wireless Telgraph Company". W r. 1901 zaprowadzono pierwsze regularne połączenie
radiowe pomiędzy stacja. obserwacyjną na przylądku Liz&rd i Nitton na
wyspie Wight i zbudowano wielką
stację nadawczą. w Poldhu w Kornwalii, a w grudniu tegoż roku Marconi odbierał sygnały tej stacji w St.
John w Kowej Fundlandii na odległość 3400 km, stosuj:J.c antenę o długości 100 m" zawieszona, na latawcu.
Tak w krótkich zarysach przedstawiaja, się pierwsze począ.tki radiotelegrafii. Rzecz oczywista. że w miarę
PO~wania

~ę

n~nM

w~Wy

przed technikami radiowymi coraz to
nowe i coraz liczniejsze zagadni enia,
pobudzając do pracy innych wynalazc~w i uczonYch usiłują.cych Ulepszyć
medoskonałe i nieporęczne aparatUTy.
I tak Duńczyk PouJsen wynajduje w
r. 1902 nadajnik łukowy pozwalający
na wytwarzanie fal niegasną;cych.
Ukazują się nowe, czulsze detektory
kryształkowe. Udoskonalenie i uselektywnienie odbiorników jest szczególn~
troską, konstruktorów. \V poszukiwaniu za czułymi przekaźnikami i
wzmacniaczami konstruuje Wennelt
w r. 1904, a równocześnie t.akże Liehen
lampę dwuelektrodową., która jednak
wskutek licznych niedogodności nie
z~skuje uznania. Technika lamp rad~owych wchodzi na właści wą drogę,
kIedy Lee de Forest stwarza w r 1908
tz:ójelektrodową lampę audiono~ą i
kle~y Langmuir w r. 1913 opl:acowuje
racjonalne metody dla 'uzyskania w
lampach wysokiej próżni. Z ta. chwilą
rozpoczyna się niemal lawinowy roz~ój radiotelegrafii. Linie radiotelegrafle.zne coraz to gęściejsza, siecią oplataJą glob ziemski, technika rozwią
zuje, po pierwszych próbaCh Marconiego wr _ 1915 zagadnienie radiotelefonii, która d~iś opanowala świat
stając się dla niezliczonych milionó\~
artykułem pierwszej Potrzeby.
W ,całym tym olbrZYmim procesie
~ozwoJowym Marconi brał jak najzywszy udział. niestrudzenie szukał
nowych dl'Óg i bez zawiŚci wkraczał
na nowe drogi wskaZYwane przez innych, i z przenikliwym sa.dem i jasnym umysłem bYł do ostatniej chwili
c~yn?ikiem ży.wi?łowego postępu, zapISUJąC
swe ImIę złotymi głoskami
\V historii ludzkości.
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Baczny na wszystko kelner zorientował się natychmiast w sytuacji. Delikatnie wyjął menu z rąk
gościa i przewracając kartki, rzekł z głęboką powagą:
- Pan pozwoli, łaskawy prunie.
Zdzich skinął głową i z szacunkiem ogarnął wzrokiem pochylooy przed nim łysy łeb Służącego. Ten
dopiero musi znać się na wytwornych manierach.
NapewnO' obsługuje samych dygnitarzy. Zdzich, nie
chcąc

się skompromitować,

postaJnO'wił

poddać

się

iniCjatywie kelnell"a.
- Ja bym radził, na. pO'czątek, coś na pobudzenie apertytu. Maleńką przekąskę, kieliszek strurki.
Zdzich wystraszył się trochę tego "kieliszec1;ka".
Wiedział dobrze, że ma słaJbą glowę, a wódka nie smakowała mu w ogóle.
Ale, gdy zamierzał odmówić,
ujrzał nad sobą dostojne, ces~rskie bakobardy i Slkinąl głową na zgodę. OstatecZlIlie jeden kieliszek wypije się jakoś.
KelneT oddalił się niespostrzeżenie. POIffiocnik w
białym fartuchu zaczął nwkrywać do stołu.
Piccolo
przyniósł wa.wnik z kwiatami.
Zdzich patrzał z zadowoleniem na te przygotowa.nia. Był głodny, a poza tym czuł się tu nares~cie panem. Błysk wielkiego żyrandolla, w którym odbijałO'
się świartło licznych lamp, reflektują;cych w lustrach
i kryształach zastawy, lśnienie białych obrusów i zło
ceń stylowych melb li, zapach potraw i świeżych kwia·
tów, wprowadziły chłopca w doskO'Ilały humor. Teraz żyje życiem wielkiegO' świata, w niepamięć p08,z,ła
niedola i nędza, zagubiło się gdzieś wspomnienie ła
downi berlińskich, fryzjerni Paryża. Gdyby go tu zobaczył SkaJIlisstroem, napewnO' raczyłby przemówić,
jak do kolegi.
Zdzich drgnął nerwowo, gdy niepostrzeżenie, jak
z.: awisko, wykwitł znów przed nim sta,r y kelnero
Złoty płyn jaśniał już w kryształowym,
maleńkim
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cjonalnie na dorozkę i przybierają-c nieswiadomie poSkansst'roem. zawołał

zę, którą zwykł był zajmować
władczo:

-

Na Prater!
przed bramą dzielnicy uciech, rzucił
woźnicy suty napiweko
- Dziękuję st,o.krotnie, łaskaJWY panie baronie!
Zdzich lekko uchylił kapelusza, z przyjemnością
dotykał miękkiego naw egO' filcu.
W Praterze pozootał dzień cały. Wiedział wprawdzie do's ,konale, że w godzinach południowych winien
był stawić się na rozkazy swego chlebodawcy, ale nie
chciał. eroł się wciąż jes?:cze obrażonym.
- Niech sobie sam daje radę, jeżeli chce mi rOlbić
przytyki. Wy,starczy, gdy rano zrobię mu fryzurę. Nie
jestem błaznem, żeby S1k~kać na każde jego zawołam.iel
Obudzone wyrruty sumienia z powodu źle speł
nianY'Ch obowiązków stłumiła prędko hałaśliwa muzyka.
A Prater mial w sobie d'1iżo atra;kcyj.
Przypomniało to trochę jakiś Luna-PaTk, czy karuzelę na łąkach dębiń,g,kich pod Po'z naniem, ale
wszysikO' było tu b~ porównam.ia większe i wspanialsze. Taka na przykład kOlej;k a górsk,a ! Kiedy usiadło
się w wagoniku i maszyneria ruszyła z miejsca, to
od razu miało się wrażenie, że to jakaś niesamo'Wita
bajka. Z góry w dół i mów z dołu w górę pędziło się
w zawrotnym tempie. A j.esz.cze zabawniej było na.
wielkim kO'le ()Ibrotowym. CZeTW'Ona łódeczka ' stawa'ła
naraz prostopadle, że zawisało się głową w dół pon8Jd.
Wiedniem; Publiczn()ś~ krzyczała rozradowana, dziewczęta piszczały z przestTachu, muz}'1ka grała coraz śpiesz,niejo Zdzich, porwany wirem zabawy, nie
ominął ani jednej huśtawki, ani jednej budy z sensacjami.
Wysiadając

t elazny szlak
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Był ciepl y, słoneczny dzień wiosenny, Prater sza~
z radości.
Zdzich przystaną.ł teraz z kolei przed kioskiem
strzelniczym, Zagadnięto go uprzejmie:
- Może ,łaskawy pan SIlróbuje strzału?
Panienka w kolorowym, ozdobnym kostiumie podala mu usłużnie flinńkę. Z·dziś nie miał już dawno
broni w ręku, bo choć ojciec nauczył go kiedyś mierzyć z floweru, ani w Berlinie, ani w Paryżu nie miał
sposobności strzela.nia, Teraz więc radośnie chwycił
strzelbktJ i prawie nie mierząc, wypalił. Otaczająca go
gawiedź ryknęła tryumfalnie, Czerwony ćwiek utkwił
w samym środku tarczy,
Panienka w kiosku załamała ręCe z podziwu:
- Nwdzwyczajnie! Nadzwyczajnie!
Po tym odwróciła się do stojącego w tłumie wysokiego draba i rzekła z przek/!Jsem~
- A widzisz Fritzi? Trzeba być praJWdziwym pa~
nem, żeby tak strzelać!
Nazwany Frycem obrUSZYł się i krzyknął opryskliwie:
- Ta)ka lala malowana. w nowym garniturze, to
nic nie robi innego, tylko się bawi. Gdyby musiał pracować, jak ja,.,
Dziewczyna roze~miała się,
- Ty pracujesz Fritz? Wygłaszasz przemolwy
przeciw burżujom, oto cała twoja robota, Zresztą. nie
spojrzę już na ciebie od czasu, jak widziałam tak pięk
nego chłopca,
I uśmiechnęła się filuternio do Zdzisia.
Ale Fryc rozzłościł się na dobre, Obrócił się do
otaczających go kolegów.
- Towarzysze! Pożycz mi tam który dziesi~ć centów! P o k ażemy ["11111 nnnirzlw\\i. i,t k ~tl'zcla l1l'oleial'i:l Ll
lał

um tf'BIU'BlJf Az.c<łulaJ{ a~ rogal z ~T~ łAzsap ! JU.tiłp{nO
TIOAU?-9·r op !a{oJ{ od Ilzpoqnz Ulałod ·nJ{.rud op aIs
{'Bpn nlupn{od od 'au'q;u.ld /Ił.. M9uZ nzpads ){auuU

' się w pas, że dorożkarze tytułują go baronem, ze na

ulicy oglądają się za nim pa,n ienki. Chodził po ulicach Wiednia dumny, jak paw, wstępował do teatrzy~
ków i kabaretów, nie szczędz/!Jc koron na najlepsze
miejsca na widowni. Skrzętnie omijał muzea i bjblio~
teki, czuł, że tam stałby się znów kimś innym, a nie
chciał, Z dziwną pasją zaprzeczał sam sobie, pragnął,
bez zastrzeżeń oddać się zabawie,
Wreszcie, późnym wieczorem oprzytomniał trochQ i pos1tanowił pójść już tylko na kolację. To b~dzie
jego ostatni występ, Potem pomyśli znów o pracy
i nauce,
Restaurwcja, która zwr'óciła uwagę Zdzicha miała
duże, okręcane drzwi wejściowe lśniące k!l"yształem
i imitacją bronz'li. Przed wejściem stał ogromny portier w barwnej liberii, ukłonił się wchodzącemu z korną uprzejmośdą.

Zdziś, mając w kieszeni około piQ'ćdzicsicciu ko:ran przeznaczył z nich kilka na. wieczerzę. Reszta miala srtanowić fundusz odkłBJdany na studia.

Kamerdyner w garderobie pochwycił gorliwie kapelusz Zdzicha i nabytą świeżo laskę z metalową,
p<)łyskliwą rączką,
Zaraz też przybliżył się maitre
d'hotel i podprowadził młodego człowieka do stolika
z różową kanapką., Ledwie tam zajął miejsce, już wyrósł przed nim nieskazitelnie uklaJdny frak i lśniący
golf's kelnera z baczkami w stylu Franciszka-Józefa.
Przed Zdzichem położył na stole, ozdobne album ze
spi.sem potraw.
Zdziś wziął do ręki menu, ale nie bardzo v,iedział, co w)'lbrać. Chciał zachować się tak, jak przystało na dżentelmana, ale nie znal się zupełnie na wykwintnym jedezClniu. BaTOn Skansstroem pro·wadził
specjalną dietę i częs10 jadał w pokoju. Nie mógł mu
wi~c poslużyć przylda.clem,

Z iycia "Pracy Poiskiej"
na Śląsku

~~~~ł Wi~[l~rek, l l. l. ~.' ~~roń[a ~~m~~ra[ji i iY~IW
Konferencja w sprawie przywrócenia taryfy ciężkiego przemysłu pracowników
Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach

C h o r z ó w. - Dnia 19 bm. odbyla się w ' sali posiedzeil szpitala Spół
ki Brackiej w l\:atowicach porozumiewawcza konferencja przedstawicieli
Związków Zawodowych w
sprawie
zniesienia dotychczasowej pragmatyki
plac w Spółce Brackiej w Tarn. Górach. Na konferencji tej, która miala
bliżej ustalić kierunek działania zwią
zków, poza zapowiedzię. zwołania nowej konferencji, nie omawiano nic powaźn ieji'zego, a ograniczono się do zariekl,l-ch ataków pod adresem Zjedn.
Za\\'. "Praca Polska".
8wietnie spisał się p. poseł \\'ieczorek, prezes Pracowników Umysłowych
Zjednoczenia Zawodowego Polskiego,
l,tóry, silf,tc się na krasomówstwo, wyI<losił stek kalumnii na "Pracę Polską", w st~- Iu odpowiadającym komunistom i Żydom.
Pan poseł mówił (cytujemy dosło
wnie): "że z "Pracę. Polskę." jako organizacja anh-żydo'''''ska i kapitalistyoma", Zwią.zki Zawadowe, zbudowane
na ;T,asadach demokratycznych wspól ,nie przy jednym stole w czasie konferencji zasiadać nie będą. Sprzeciwia
!Oię to założeniom ideologicznym (?)
związków zawodo"'~'ch, które w obręb
!'wej działalności za\yoclowei nie mogą
WpusZc7ać rasizmu .iako szkodnika solidarności pracowniczej. Nadto "Prara Polska", głosił p. poseł, jako orgaltizacja pO"'olana do życia kapitalistów rozbiJa wspólny front pracowników w walce o nowe zdObycze socjalne.
Temu atakowi 'Pana 'Posła naprawd~ dziwić się należy. Za!'\ady demokratrczne pana posła to chyba wspólny front pracowników polskich r; Ży
dami i komunistami, którzy niejednokrotnie już dali W~Taz swe.i solidarno~ci ella zgub~' t~-rh zasad demokratycznrch, któn-ch ZZP. tak zaciekle broni.
Niewiadomo oclkad to Zjednoczenie
Zawodowe Polskie zmieniło swój kierunek ideologiczny 'Prz~' sto!'\owując go
do płaszczyzny marksistowskiei i z narodow~- m robotnikiem
polskim nic
wspólnego mieć nie chce, choć w obo7ie Zjednoczenia Narodowego figuruje
jako g-łówny deklarant na Śląskn. A
czrżh~r możc instrukcje ,,0. Z. N.", któl',l"ch zacielde trzyma się Z.Z.P. szły w
kierunku złączenia się z mniejszością
miQdzynarodową. w Polsce i zaprzeczellia tym głównym zasadom jakie ' na
siehie prz~ - .1ą.ł O. Z. N. i na których 0piera sir: głównie Z. Z , P.
Te właśnie now~ lawiruję.ce dopiero p"clzir~ w obI okach ?:ałożenia ideoloI<iczne Zjedn. Zaw , Polskiego nasuwają. dużo niesmaczn~'ch przypuszczej'!.
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To oświadczenie wybitnie ch~ra,k
teryzuje wolę obrony pracow~lkow
przez posła Wieczorka, który na~chęt
niej ch('iaJb~- się uchylić od ObOWIQ,zku
stawania w ich obronie przed Zarzą.
dem Spółki Brackiej i to ze względu
na u~oclowe stanowisko Z. Z, P. przy
wprowadzaniu pragmatyki plac w
SpóJce Brackiej 1931 r. w życie, ażeby
nie narazić się na ironi~ Zarzadu Spół
ki, .iednak w miejscu swoim nie chciał
b\r widzieć tej "kapitalistycznej" "Prac~ Polskiej", która zdradę Z. Z. P. r
roku 1931 ~r Spólce Brackiej zaraz by

Najkapitalniejszym w tym wszystkim jest jednak to, że Zjedn. Zaw_
Polskie przez usta pana posła 'Vi eczorka wypiera się swych kapitalistycznych manier i stara się zrzucić je na
"Pracę Polską.", która niejednokrotnie
już dowi odla, że nie łączy ja nic wspólnego z przemysłem ,ale przeciwnie, interes narodowego pracownika polskiego jestiej najwyższym celem i zadanicm. Odwrotnie do całej plejady
sztuczn~' ch obroI1,ców robotnika w białych r<:kawiczkach
"Praca Polska"
dowodzi swoim stanowiskiem, że interes robotnika nie łeżv w siłe pewnej
klasy społecznej. ale w całym motorze
harmonijnego współżycia wszystkich
stanów narodu dla prOdukcji narodowego dobrobytu. "Praca Polska" nie
pyta przemysłowców, kiedy dla nich
wygodnym jest stra,lk, czego dowód
dał Zwią.zek Włókienników Z. Z, P, w
Łodzi wraz z caIę. zgrają barbarzYl1skich dobroczyńcó"...
Jasny kierunek "Pracy Polskiej" i
niczem nie krępowana niezalcżność
oraz zdecydowana podstawa w obronie słusznrch postulatów pracownicz~- ch, wzbudzają. postrach wśród tych,
którz~'
chcąc
uchrJić si~ od zarzutu zdrady, dokonanei na pracownikach Spółki Brackiej stekiem kalumii
na konferencji ratuję. się od prz~-szle
go ciosu.
Pan poseł i żydofil "'ieczorek w
daJsz~ ' m i'\,"oim o::lt\' iadczeniu międ7,.I
inn~- mi powiedział,
że
dla tych 70
członków jakich
'Posiada IV Spółce
Brackiej szkoda tego trudu jaki nai'Uwa się obecnie przy załatwieniu żą
dall pracowników Spólki i ch<:tnie oddałby ich innemu zwiazkowi zawodowemu, który by się tą. sprawą zajął.

Pracownicy Spółki Brackiej najlepiej ocenię. w~r siłki Z. Z. P. w ich obronie i nie clopuszcz~, by interesów
ich bronili zc1rajcy. To też sami zadecudują o t.ym, kto ich praw bronić winien.
Z ramienia "Pracv Polskiej" w
konferencji lIClział wział pracownik
Spólki Brackiej p Kostrzewa z Chorzowa.
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W środę, 21 bm. odby-Io się zebranie
zal{)gowe w fabryce "Ołów" w Piasecznej,
na które w charakterze doradcy zwia.z,kowego zapl'()13Z0nO k{)l_ Franiela z "Praey
Polskiej" Po zała.twieniu kilku bolą.C2ek
miejscowych, udzielono gł06U kol. FranieJowi, który w bardzo treściwym. referacie
zobrazował działalnQść ,,Pracy
Polskiej"
nawołując do o-rganizowania się robotni- ,
ków jedynie w narodowej zawodówce
"Pracy Polskiej", która d)", ipolskich robotników walczy o sprawiedliwy, nowy ustrój pracy, Po ob6zernej dyskusji cała
zaloga fabryki "Olów" p<>6tanowila porzucić inne vrganizacje 1,a wodQwe i gremial!"
nie wstąpiła do "Pracy Polskiej", podpisując po zebraniu 8pocjalne w tym celu
wygotowane oświ'adczenie,
JlYSLOWlCE
Na zaproszenie radcy zaklad(}wego w
lecmicy Spółki Brackiej VI' Mysłowicach
na zebranie zalo~o\\'e przybył k()l. Franiel, który po udzieleniu wyjaśnień w kilku sprawach spornych pracowników z zarzą.dem Sp .Br. '1\' Tarn. Górach, wygłosi!
mocny VI' wyrazie referat () przyczynie rozkładu w jedności pracowni'k ów i konieczności zorganizowania się II'bzystkich pracowników IV narodowej ,Pracy Polskiej".
Ta tylk!> bowiem organizacja intereo;ów
pracowniczych broni oz całym poświęcen iem. Po referacie i obszernej dY6kusji na
temat obene~o układu pl1tniczego Sp.
Drackie,i. wsz~- scy praco" nicy leczni~y w
\ryslowi<:ach zdeklarowali "ię na człon
ków "Pracy Polskiej'.
Zaznaczyć wypada, że było to trzecie
przecią.gu jednego tygodnia
zebrani-e
zalogowe, na którym cale r-ałogi gremial·
ni~zapi6aly się na członków "Pra~y Pol-

I ,..

na clobę i pobim'mlie u'ysokich oprat
'Ilauke. 1nł.(S~({ sie. sl~oł'c~yć!

I

Aleksandrów, małe miasteczko, po- r,ież poszczególni czeladnicy, którzy
łożone 11 km od Łodzi, słynie prawie takielto prawa nie posiadają·
na całą. Polskę jako siedlisko stolarzy.
Zi-ed. Zaw. "Praca Polska" zwróNa ogólną. liczbę 14.000 mieszkailców ciło 'sie do lzb~- Rzemieślniczej w Ło
posiada miast.o 60 zakładów stolar-j elzi, przedstawia.iąc ten ano~-malny s~an
skich, w których pracuje ogółem ponad na terenie Alcksandrowa l powołuJą.c
stu czeladników i 130 terminatorów. siQ na odpowiednią ustawę i r~)Zpor~ą.
~fistrzowie
zatrudniający terminatodzcnie Prezydenta R. P., pl'oSlla o 111rów mogą łatwo konkurować z tymi, te~·weneję. izba jednak odpowiedziała,
którzy zatrudniają. czeladników, gd~- ż ż;~ jest bezsilna. Zwrócono się. nas~ęp
uczniowie rekrutujący się w przeważ Ilie do komisji, której zacla11lem Jest
nej części ze wsi dopłacają. jeszcze do kontrola nad uczniami, ale również
swej nauki.
bezskuteczni!'.
Rolnik jest bardzo zadowolony, że
Ostatnio Związek Za",. "Praca Pol(lał syna do miasta, nie, wiedzą.c o jego
ska" ",~r~)ał dclegację do starostwa,
przyszłym losie. Majster jest tym bar?clzic obiecano przeprowadzenie podziej zadowolony, że otrzrmaną 1'umą l'/udku z korzl"Ścia dla mieiscowej
pieniQdzy podclźwignie 1rochQ swój ('Z~latlzi Ol'az rzemi'o<:ta. Niestety 11v'arsztat. Mistrz wzią"\vszy takicgo ucz- płynelo już pare miesiQcy, a sprawa ta
[,ia pod swą. opiekę, każe mu pracować nic z'ostala załatwiona, Czas już najtylko przez Hl godzin na dob~. Po od- '·: yŻsz:y, ahr oclpo,,,iednie cz);nniki zab.l-ciu pl'akt~-ki UCZCll zostaje z",olnio- J~ly i"i<: tą spra ,yą·
l')', a na jego miejsce majster przyj- I
muje nowe~o, który znowu męczy się
życia
i pracuje 16 godzin na dobę. Młody
czeladnik po ukOllczeniu praktyki MIKOLów
i(lzie 7. }}O\\Totem do ojca na wieś bez
Dnia l i t,m, w 7t,likolowif.' odby10 się
d~ ' plomu
czeladniczego, o który już r.ebranie kOIl!5(ylucyjne odelz. letalowców
mistrzowie nie dbają,. Czeladnik zaś, "PJ'acy Polskiej".
któremu ojciec pomaga, bo ma gospoReferat o konieczności organir.o-wania
dark<:, zakłada war~ztat i konkuruje ;;ię robo(nikóv.; IV naro-cloy.'ej zawodówce
ze i'wym dawnym maj s tl'cm.
"Pracy Polskiej" wygłosił kcl. Fran:el. Po
'V 1936 r. wszyscy czeladnicy :r.jed- referacie, który ;;ię ogólnie zebranym
noczyli się w Zjednoczeniu Zawodo- podobal. o czym świadczy ć mogla przewym "Praca Polska", przez co położyli szlo godz inna dyskusja, cala załoga Fakres wyzyskowi, .iaki panował od nie- bryki :\arzędzi Kutych oraz Stancowallanych zeleklarOll-aJa jednoglośne \Vsta;
pami~tl1~'ch ('za"<Jw. Zw. Zaw. "Praca
pienie na czł o nków .,Pracy Polskiej".
Polska" dążył początkowo do poOprócz oddzialu Meta.lowców działa na
II strz~ ' mania !Oilnego napt~' wu uczniów, teren ie MikoloVl'a 060bny o-dd:dał Górni·
l, (órych ksztalcili nie t\' lko mistrzo- kó\\ .. PI'i'l CY P~16k:&j", który l'01:wija się
P U lIl) ';' luie,
.
\I je, 'l1lajQry ku tCIllU ll;'i:l\\U, ale ruI\'-

Z

DI'!cg'arja :;ll'\ >::1-a "PI'ary Polskil'j" z po"'lalu śII ' irto('lilll\\'i('kicgo na kongl'C's il'
-t)l'a(' ~- I'ols'kipi" \I' \\'al',,:z<lll'ie (or] l(,\lcj):
~ll, l\alqiU , GUlIl'oli i lIol1:;zn:yk.
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PIASECZNA

na'Piętnowała.

Czeladnicy stolarscv
w walce o swoje prawa
P"'aca 16

Ruchliwi
Polskiej"

organizacyjnego

6kle.i~

Jak wynika. z powyższego , "Praca Pol·
ska" na Śla,.sku czrni o~romne pos~'py.
Zrozumienie robotników dla narodo-wej
organizacji wzra8ta z dnien.l każdym,
W najbliższych dniach o-dbf!da, się nowe dalsze zebrania przygolowa wcze.
ŚWIĘTOCHLOWICE
W niedzielę d. 18 bm w Świętochło
wicach odbylo się zebl'anic oddziału Gór-

ników ,.Praca Polska". 1\a zebraniu t)-m.
omól\'iono caly szereg b o lączek na kopaln,i ,,:\iemcy' i "Matylda",

Odpowiedzi Redakcji
KI. Wągrowski - Klonowa. Artykuł
p. t. "Czcm Żydzi biją nas" otrzymaliśmy.
Ze względu jednak na nawał materiału
zamieszczony zostanie w "Orędowniku"
dopiero za klika dni.
P. Antoni Morawski - Słupia. Listu
otwartego do Pana Premiera ze względu
na brak miejsca nie zamieścimy. Zechce
nas Pan poinformować u wyniku swojej
in terwencji.
Stowarzyszenie Młynarzy WykwaliH.
kowanych Rzeczpospolitej Polskiej w
WarsZ3wie. - Otn:ymaliśmv list bp.z załącznika. Prosimy ci uzupcl!lienie. Zamieścimy.

,P. J6zef Mika -

niu

nadesłanych

mieścimy.

Tarn6w. Po opracowanam informacji - za-

P. W. Ciechowski - Czeladi. Drugi
list Pański nadszedł. lecz nie wynika z
niego, o co Panu chodzi. Pierw!"zy list zapewne wrócił. Prosimy o wyjaśnienie.
P. M. Ostrawicka • Skotnicka. fateriał
nadesłan~' do rf'dakcji w slYoim czasie
wyzysl,amy.
P. K. Z. NiehetyckJ. Nie ze wsz~' st.kimi
uwagami Pana zgadzamy sil';. Tntcncje
PaJ'li'kie szlachetne pozwolimy sobie ~ y_
powiedzieć przy najblizszej oka.zji IV artykule specjalnym, z powołaniem się na
treść nadesłanego nam listu.
P. Szalczyński Kazimierz - L6dź. W
sprawie Pai1skiej otrr.yma Pan IV najbliższych dniach odpowiedź listowną.
P. Stanisław Hatkiewicz - Pabianice.
Nowelę "Cisza przed burzą" jeszcze wyzyskamy'
P. Jarem. Jan - Tyrawa Wołoska.
~praw~ ~kierow;:Jli~my do Zwia,zku Pałskicgu, klÓl'y ją zala(\\ l.
-

Sfrona
Kalendarz rzym.-kat. '
Niedzieh: Jakóba ap ..
Kry.sztofa m.
Poniedziałek: Anny.
matki N. M. P.
Kalendarz słowlańskJ
Niedziela: Sław06za

Lipiec

25

Poniedziałek:

Mierosła-

SłOń:~:

Niedziela

wschód 4,01
~.
zachód 19,55
Dlugość dnia 15 godzin 54 minut
KsiężYca: wschód 20,17, zachód 6,ZO
Faza: Z dzień po pełni
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NOCNE

DYżURY

APTEK

Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: OU8zkie~j
ezowa. ~glerska 87. Hartman ·Żyd). Brzezlń·
ska 24. Rowińska. plac Wolności ,t, Perelman
(żyd). Cegielniana 32. Oani·elooki. PlotrkllVl'<!ka
121 Wójcicki. Naplórkowskiego 27 Kempf. Ka·
rolewska 27.
Telefony straży pożarnej 8, pogotowia miej·
skiego 102-90, pogotowia p. C. K. 102-40, pogotowia ubezpieczalni 208·10.

TEATRY
Tcatr Letni - (ul. Piotrkowska 94> .w kwadracie".

.. Mi-

lość

KINA

Corso - .. Tylko raz kJchala" i "Karolek w
konkurach"_
Mimozo - .. Rok 2000".
Oświatowy - Slońce .Zaled·de wczoraj"
,.Cowboy-boha ter".
Palace - .. Sobowt6r .Jacka Mortimera"
"Ciotka Karola".
Przedwiośuie .. Dzieci szczęścia" .
Rialto - .. Dzi-ewczę z Prateru".
Stylowy - "Dodek na froncie".

KOMUNIKATY
KOMUNIKAT. W dniu 30 lipca o godz.
19,30 w sali Stron. Nar. ko~a Radogoszcz
(ul. ChrObrego 10) odbędzie się publiczne
:zebranie, na którym referaty na temat
,,:2:yd wiaeznv r.Jwolucjonista" wygłoszą
kol. kol kpł. Leon Grzegorzak, Antoni
Czernik i delegat zarządu głównego z
Warszawy. Wstęp dla ws:zvs:kich Polaków
woIny.
Wycieczka do Krakowa l Wieliczki. Radogoskie. Stow. Muzy.czno - Spiewacze "DźwięJ~", mieszczące się przy ul. Zgierskiej 12-6 urządza w dnlu 30 lipca br. wycieczkę do Krakowa i Wie.liczki.
Bliż
szych informacyj zasięgnąć można w sekretarcirucie (uJ. zgierska 12q) codzi ennie
w godz. od 20-iH.
.
Wyjaśnienie. W zwifj.zku z' notatką w
n-rze ·Sol '"Oręd'owni'ka" pt. .,Prosi o pomoc" na prośbę Tł. Wiśniewskiego zainteresowanego w tej spra wie wyjaśniamy co
następuje:

Pan Igna,cy Wiśniewski, zam. przy ul.
Abramowskiego 13 nie jest schorowanym
starcem jak to podano w notatce. lecz
znajduje się jeszcze w Jlelni sil życi owych
i maja,c żone i córkę n:ę potrzebuje się
uciekać do ofiarności publicznej.

I(RONIKA MIEJSCOWA
Kontrola przedsiębiorstw budowlanych.
Na skutek int.erwencji związków zawodowych, które dowiodły, ,że umowa zbiorowa w przemyśle budowianym - zawarta
na mocy orzeczenia komIsji rozjemczej nic jest honorowana i place rob')tników
sa, przez przedsiębiorców zniżane samowolnie, inspektorat prac~' przez specjalne
komisje wszczął kontrolę przedsiębiorstw
handlowych, by ujawnić nadużycia i ukarać winnych.
Dalsza rozbudowa kolonii ZUS. Zakład
Ubezpieczeri (dawniejszy ZGPU), jak nas
informują zamierza rozbudować kolonię
swa" zbudowaną przy ul. Bednarskiej.Ponieważ część wolnego terenu zajęta zostala pod park, specjalny delegat ZUS z
Warszawy badał pobliskie rozporządzal
ne tereny budowlane. Jako najbardziej
odpowiadający przyjęty został teren przy
ul. Pabianickiej po cegielni Krauzego. Z
innych źródeł informują nas, że ZUS r02:pocza,ł pertraktacje w sprawie dDstawy 3
miliDnów cegły z cegielniami związkowy
mi i rokowania w kwestii dostawy mają
być wkrótce sfinalizowane. Według projektów wzniesione zostałyby przy ul. Pabianickiej w pobliżu istniejącej kolonii
ZUS dalsze trzy bloki mieszkalne.
śWIATA PRACY
Stan zatrudnienia na robtach publicznych.
Wojewódzkie Biuro
Funduszu
Pracy w Łodzi podaje poniżej stan zatrudnienia na robotach publicznych w
dniu 17. 7. 37 na terenie województwa
łódzkiego, a mianowicie: Ocldział Pośred
l1ictwa Pracy w Łodzi 6.9(\2, ekspozytura
w Ka-liszu 3.WO. w Pabianiocach Z.200, w
Piotrl,o\yie 1.791. IV Radomsku 976. w Toma6zowie !\faz. 1.559 razem: 16.777.
Przeszło 50 tys. osób bez pracy. Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy w Łod7.i
;podaje poniżej ilość osób pOl3zukujących
Ip racy, zarejestrowanych do dnia 17. 7. 37.

ZE

na terenie województ lYa łódzkiego: Łódź,
powiat 16fl.z~i i łE!czycki ~:~O'. Kalisz po:
wiat kaliakl. ko.lt<kl, konmskI, tureckI!
wieluński 3.709, Pabia nice, powi~t las.ki I
sIerdza·ki 3.906, Piotr,ków, pOWIat pIOtr!towski 1.897, Radomsko. powial(; radomszczański 1.003, Tomas'zów, powiat brzeziń.ski 3.916, razem; 53.21'1.
W porównaniu ze stanem na dzień 10.
lipca 37 wykazuje zniejszen-ie o 291 osób.
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KRONIKA PABIANIC
do

Adres redakcJI l administracji "Orę
ika" nI gen Orlicz-Dreszera 5, te-

wn

,

•

-

lefon 230.
Kino Oświatowe _

"Sztandar bande-

ra'l.

Kino Luna -

,.Fedora"-

Zamknięcie tkalni.
Po zarządzonych
06tatnich redukcjach
w mechanicznej
tkalni zarobkowej Weintrauba Berysza,
przy ul. Fabrycznej - tkalnia. ta zostaje
na czas nieogra,niczony zamkll1ęta. wskutek czego duża ilość robotników zostanie
pozbawiona pracy.

'V

raca.

T3,7 Re.kopis6w d~ezam6w~n"c
~t'a.~cJII,,~s~wprzet'l.k6d
w ł razIe WYlla
w IlpOW owany
al a
•

w l!Ś.lrUdz1e;

Cen t ra la Poznall.
~w. Mirem 10. P. K. O. Ponl1l 200 1ft. Tel.fonJ cenb"ali:
~-07. 44~1. Si-U. ~-2ó: pO IrOO&. IV oru " nled~leł. I 8wl.tl: 40-72.

40-12 U-lII.
14-76. S3'()1.
Reda.ktor odpowiedzlaln., Andr-zej Treli ... Poml ni I. ZI włl dom 04ci lutykuły !! Dl.
Lodal odl>OWiaA:la Wladyelaw Maciu, L6dt. PLotrko_1ta
_ Za oglo&zen.la I rekl :.my: Antoni
• _, I l
P
.
....,.,n ew.cz I!J oznaDła.
strlJk6w b., ".,dawnICtw" nit odpowiada za da.tarezenie pisma. a a.bcmene\ ft~ maj. prawI doroarlnia si. nl.dOtltarewnycb numerów ład odstkooowanll.

,
I

'-

I

l

'V

miel!!: ew. (1 WJdl1l t1&odnklwo). II odbi«em w "'Imturacb ~ , 35 zt ZI

.

niewielkiej opłaty 1 ~ł. W te.n sJ?osób do
fakira JankirIo. naptywało dZlenme po 40
do 80 z.ł .za wróżby. 'Yą~pić nie .?ale.ż y , że
z drugIej strony falnr zydowsl,l, me pominął okazji, by zalecić losy ~ l~olektury
swego współwy~nawcy, OCZywlścl,e za odpowiednią prOWIZJą. Dodać w koncu. na leży, że wobec niezglasz,ania pretensyj wl~dze nie mogą występo,vać przeciw .~omb~natorom, jednak dziwić s~ę należy, l~ znaJduje się taka masa nanvnych, daJa,cych
się naciągać '" tak bezczelny sposób.

Likwidacja strajku w fabryce kapelu- KRONIKA SADOWA
szy. W Łódzkiej Fabryce l{apeluszy (TarŁadnie wywieźli. Zysio Kaufman z .~ę
gowa Z) przed kilku dniami wybuchł czycy, w dniu 11 czer~yca rb. przywlOzł
strajk 50 robotnic na oddziale for~iarn.i. do Łodzi na samochodZIe transport owocu
Stra·jkuja,ce zajęty mury c!omagn.]ą.c SIę i część zamierzał złożyć na targowisku
podwyższenia głodowych plac. W rezulprzy ul. ł,agiewnickiej, część z~ś zamóZ odpustn w G6rce.Pabianick~ej.. W
tacie Odbytej konferencji przeprowadzono wiona, przesłać pod adresem klIenta na
re.vizję taryfy i płace podwyższono przeul. Zarzewską. Na ul. Łagiewnickiej zna- czwartek, ub. parafia Górka-Pablflnl~ka
ciętnie do 20 proc. Wczoraj strajk zostal
obchodziła swój
d O!l" o CZ'l1 Y odpust sw.
lazł się furman Luzer SZl'ajbman, ora,z
zlikwidowany.
tragarz Bersz Jankielew~cz,. obaj znan~ Marii Magdaleny. Ozi·ęki sprzyjaj~cej poStrajk czeladników malarskich. Po złodzieje. Kaufman poleCIł lm załadowac godzie w oupuście wzię-lo udzlal duzo wIernieudalvch rokowaniach z cechem - jak towar wartości około 700 zł na wóz nych z całej parafii. Ogólem przyb~l~ na
donosili'śmy czeladnicy malarscy pro- Szrajbrnana, a następnie odwieźć z~ po- tę uroczystość siedmiu ksiE!ży zamle]SCOtlamowali z dniem 23 bm. strajk ogólny. kwitDwaniem pod wskazany adres l po- wych.
dniu wczorajszym strajk rozszerzył się wrócić po odbiór zapłaty za ~rzewóz. !"o·
zamykają
sklepy wskutek
tak, że lącznie strajkuje okolo tysiąca cze- nieważ nie zanotDwał sobIe naZWIsk. , złejRzeźnicy
koniunktury, Ostatni wzrost cen byd~a
ladników malarskich. nokowania na ra- Szrajbman i Jankielewicz wspólnie ~owar
i świń oraz bardzo ogramczony dowoz
zie nie zostaly wznowione.
odwieźli w inne miejsce i sprzedali, potych zwierza,t na targowicę spowodowat
Oryginalny strajk. Nlezwykle oryginal- dzieliwszy się pieniędzmi. Gdy I{au.f~an że niejeden mniejSZY sklep rzeźniczD-wę:
stwierdził
kradzież,
zawiadomIł
polICję
j
ny strajk okupacyjny wybuchl w firmie
dlinarski zamyka, się aż do czasu lepszej
Sąd
"Damara" (Pibtrkowskn 108). Firma po- obu złodziejaszków aresztowano
siada wyJączność na :;.przedaż lodów w Grodzki skazał 42-letniego Luzera SzraJb- koniunktury.
opakowaniu "Pingwin". Sprzedaż odby- mana i 27-letniego Hersza Jankielewicza
Nabiał drożeje. W zwia,zku z os.tatnim
wa się za pośrednictwem roznosicieli u- kat.dego na poItora roku ·więzienia.
wz.rostem cen innych tlusz.c zów, daje się
licznych. tudzież w kioskach i sklepach.
również zau ważyć zwyżkę cen
nabiału,
Roznosiciele otrzymali 1Z procent prowi- KRONIKA SPORTOWA
k·t óra waha się od 10-1i'i%. Wobec powyż
zji, gdy tymczasem sklepom firma "Da- PIŁKA NOŻNA
szego jak i wskutel{ odbywających się jemara" dawała 24 procent prowizji. RozŁKS zawarł onegdaj umowę ze znakomitą
szcze żniw, dowóz tych artykułów na tarnosiciele wobec tego zażildali od firmy dI'Uźyn'l pilkarską Vienną z 'Viedni'a na roze- gi jest bardw s-łaby.
granie \V Łodzi w dniu 3 sierpnia towarzyskiepodwyższenia prowizji do 20 procent, a
gdy żądanie to nie zostało uwzględnione go spotkania. Umowa przewiduje przelożenie
Ograniczenie dni pracy. Gdy z jednej
terminu sDotkania o 1 dziell w razie niepogo·
i na odbytej konferencji z "Damara," nie
strony mniejsze fabryczki i tkalnie unie.
dy.
Coprawda
na
termin
ten
łodzianie mieli
uzyskano porozumienia, roznosiciele ogło za kontra ktow3n:) slynną drużynę egipską . j~d ruchamiają swoje warsztaty na czas niesili strajk i w liczbie okolo 50 okupUją nakźe egzotyczni pi'lkarze zapowiedzieli póź ograniczony. rze.komo z powoou bra,ku
lokal firmowy.
znów zakłady
niejsze pl·zybyc ie. W ra.zie gdyby jedfl3k egip- pracy i remontów inne
ncjanie przybyli ViI począ t kach ~ierpnia
do przernysIowe redukuia, liczbę dni pracy
Polski. spotkanie z Vienną odbylo by sie 15 w tygodniu. Ostatnio w firmie Wei'nstejn
KRONIKA GOSPODARCZA
przyjechać ma również
do
Łodzi
przy ul. Warszawskiej o,graniczono lliczNieznaczna podwyżka. W wyniku a k- sierpnia
mi,s trz Węgier Hungaria.
każdym
razie bę 'dni pracy do trzech dni w tygodniu_
cji podjętej pl'Zf'Z cech rzeźników, którzy lodzianie
.starają się w pierws·zych dniaC"h sierdali znaczniejsze podni~sienie cennika pnia r(}zegrać spotka nie w Łor1.zi z jedną z
Pijak zaczepiał l bil przechodni6w.
na mięso, z uwagi na TJorlrożenie żywca, tych trzech wymienionych d.rud:yn.
Bukowski Henryk. zam. Cmentarna 8. w
StarDstwo Grodzkie wydalo nowy cennik,
stanie pijanym zaczepiał i bil na ul. Zamktóry podwyższa ceny mięsa wieprzowego ZE SCENY
kowej przechodniów_ Wyczyny jego doji sloniny o 10 groszy na kg gdy pozostałe
rzał stróż bezpieczellBtwa, który zaopieceny nie uległy zmianie. Cech nie zgodził
"Miłość do kwadratu"
się na cennik l wniósł memoriał do Urzę
Kowa premiera sympatycznego Teatru :kowa1 si~ awanturniczym pijakiem i udu Wojewóclzldego, natomiast poszczegól- Let.niego w Łodzi. to typowa francuska, lokował go w miejscowym areszcie.
ni neźnicy, korzystają choć z tej mini- nadająca się do przeszczepienia na wszelNiepoprawna szabesgoJ'k a popiera 1:ymalnej podwyżki cen. Mimo to masarze kie możliwe grunty komedia, która jednak
ograniczaja, się w uboju i claje się odczu- nie może być żadną miarą zaliczona do d6w. Cala opinia polska porUBzona jeBt
jeBzcze do gl~bi bestialskim pobiciem
wać brak mięsa.
kulturalnych rozrywek. Po przepiE!knej przez Żydów w Teofilowie kiJ.ku Polaków
krotochwili .. Zo.Jlllerz krÓlowej Madaga- którzy Ddnieśl,j z rą.k żydoVl:skich ciętkie
.JUDAICA
skaru" ujł'zeliśmy dia metralnie inną rzecz. rany. Oć>tatni ten wypadek !powinien naŻydowski "Inżynier". Wieś Teofilów, pO'
która tylko jest bodaj że cieniem spektal{- l'cszcie ot\vorzyć o{:zy wBzystkim żydofi
ostatnim pogromie Polaków przez rozwy- lu. dającego wszelkie możliwości humoru lom.by nareszcie przestrzegać zaczęli hadrzone żydostwo zamieszkałe tam w mle- i karykatury. Treść "Milo~ci w Kwadra- 1310 ,.Swój do swego"_ Niestety jednak jedsiącach letnich stała si~ sla·wna. Wogóle
cie", to dość ciekawie skomplikowana miTeofi1ów jest terelll'm bardzo podatnym J.nść staraze~o pana do mlodei dziewczyny na z żydofilek p. Michalina Knop, zam.
dla eksploatacji żydostwa łódzkiego. Mia- i siostI'zeI1ca jego, do matki tej dziewczy- przy ul. Karnyszewskiej, kupUje jeBzcze
nowicie do wsi tej zjawił się niejaki Ja- ny. Cala akcja rozgrywa się na tle niepo- w sklep'i e Żyda przy ul. Zamkowej 20, makub Białrk, Życi zam. w Łodzi. ul. Prze- rozumień starszej genel'acji i wlaśnie ma jąc niedaleko sklepy chrześcijańskięj.
jazd 50 w towarzystwie jakiegoś drugiego zadecydować o skali humoru w sztuce. Watyd!
osobnika i obchodzac osiedla zamieszkaJe Tym czasem wypadlo wrE!CZ przeciwnie.
przez Polaków, przedstawiał się za inży Miast humoru, zespól wydobyl IVazy.stkie KRONIKA ZGIERZA
niera, proponując im przeprowadzenie momenty wysoce pikante i zabarwil je
kabla elektrycznego i świl'ltła od szosy jeszcze dość przeciętną porno~n'afią (Scena
Pożary. ,y czwartek. dn. 22 bm. w goprzez ulicę do mirszkf111. Oczywiście tego ukladania l:isty zaproazonych ~ości). Rerodzflju propoz~l cjU. a przy tym wyjątko żyserował szt.ukE! znany na terenie nie tyl- dzinach wi eczornych w fabryce Zakładów
Przemysłu Chemicznego "Boruta" w Zgiewo niskie ceny przepruwadzenia eleldryfikacji wsi, przypadły do gustu mieszkań ko Lodzi świetny Konatanty Tal<lrkiewicz, rzu w jednym z oddziałów wyrobów che.
któremu,
dziwić się odrobinę należy. że
micznych powstał gwałtowny ,pożar któcom, którzy na ten cel wyasygnowali spote zaliczki, spodziewając się rychłego roz- właśnie .MiloŚć w kwadracie" IVyala wil •. ry zagrażał poważ.nie całej fabryce. Pożar
jako
nową premierę.
poczęcia robót.
T~l mczasem
pomysłowy
zostal stłumiony w zarodku przez straż
Na marginesie nowej premiery, należy pożarna, "Boru ty". Tegoż samegO' dnia w
"inżynier" po za inkasowaniu od szeregu
p·odkreślić no\Yv sukces mlodej recz . wywłościan sporej kwoty i przyrzeczeniu, że
go·dz. rannych na posesji przy ul. Piasw najbliższ~'m terminie zjawi się z bry- bitnie utalento\Yallcj aktorki Jadlyigi Go- kowej zapalila się stojąca większa beczka
sławskiej.
któJ'a
wstE!pnym
bojem
'zdobyla
gada, robotników, potrzebnych do rozposmol)", której ogieli ogarniał już stoja,ce
sobie serca widowni. Ten cenny nabytek bUsko budynki gospodar·cze. Na Bzczę·ście
częcia robót ulotnił się i więcej nie polódzkich
teatrów
miejr3kicp,
jcst
szczęśli'
kazał. Gdy minęło kilka tygodni, a "injedna.k zebrani na placu betoniarni miejwym posunięciem dyrekcji, które publicz- skiej
żynier" nie dawał o sobie znaku życia,
robotnicy sezonowi o.gień ugasi li.
'Uo'ść łódzka przyjęła z zadowo'lenicm. (B)
wieśniacy zrozumieli, że padli ofia.rą 0szusta., śkierowuja,c sprawę do prokuraKary na żydowskich straganiarzy. W
tora przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. W
środę, .dn. 21 bm. przez miejscowe władze
najbliższym termin ie przed Sądem Okrę
policyjne w czasie odbywającego się jargowym odbędzie się powyższa sprawa, do KRON I KA LASKU
marku mieSięcznego zostaly spisane proktórej clojdzie wiele innych podobnych,
tokuly nastE!puja,cym handlarzom żydow
bowiem pomysłowy Białek nie tylko na
Nareszcie żydowski dancing opieczęto skim: Żydówce Fajdze Hanzer, zam. w
prowincji uprawiał sw~je Dszustwa, lecz wany. Trzech Żydów b-cia Abram. Majer Łodzi ul. Franciszkańska 38. spisano dwa
również na terenie Łodzi.
i Eljasz Taube , z Łodzi nie chcąc ciężko protokuly, jeden za uprawianie handlu bez
"Hindusi" z NowomieJskieJ. Ostatnio pracow'ać wydzierża wili wspólnie na let- świadectwa przemysłolycgo, a dru .s:ri za
na terenie Łodzi 'występuje mnóstwo po- niskach w Kolumnie pod Laskiem przy posługiwanie się oszu.k anym półmc.tre'lll
dejrzanych wróżbitów. przeważnie poda- ul. 'Wieluńskiej 100 sezonowy "dancing". .k tóry zakwestionowano. ŻydOwi Lejbie
jących się za Hindusów, a to z tej racjI,
Przed kilku dniami wladze administra- Grzy·b owskiemu zam. w Łodzi ul. Pieże pochodząc z wybranej nacji, wolą ucyjne stwierdziły na miejscu różnego rD- przowa 7 - 9, z" uprawianie handlu bp:!;
chodzić za przedstawicieli bardziej egzodzaju niepo,rzą.dki jak usta\vianie stolików
tycznego i mniej znienawidzonego narodu. d·l a gOŚCi na piasku. gdzie unosi BiE! kurz świadectwa przemYBlowego. Aronowi ElPrzed niedawnym czasem został zdema- itp. Ponadto b-cia Taube zamiast zezwo- ke zam. w ::'.<:Idzi ul. Cieaielska ZO, spisaskowany jeden z takich życlowskich faki- lenia na prowadzenie dancingu, posiada- no protokół za zatrzymywanie furmanek
rów, niejaki Jankiel Chlebnik, osobistość li starej daty poda.nie. ja·ko dowód, że na ulicach w celu skupu artykułów rolnotowana zresztą wielokrotnie w kronice zezwolenie znajduje się w urzędzie Sta- nych_ Za podobne wyczyny spisano proto'kół Żydowi Ze1ikowi Doonankiewiczo\Yi,
sądowej. Chlebnik zajmował się nietylko
rostwa. Trzej kombinatorzy zostali ukara- zam. w Zgierzu, ul Piątko\\'ska 11 i Mojwróżeniem, ale i leczeniem. PoliCja wdrDni w dniu 21 bm. przez /3Itarościński sąd ŻeBzowi Bornsztajnowi zam. w Zgierzu,
żyła przeciwko niemu dochodzenie i w rezultacie oszust skazany został na Z lata w Lasku .po 15 zl grzywny w zamian po ul. Parzęczewska Z. Następnie zostal spi3 dni aresztu, oraz z dniem 21 bm. zo.stał Bany odpowiedni protokół ŻydDwi Domanwięzienia. Przy tej okazjI jednak wyszJo
kiewicZO'wi, zam. w Łodzi ul. Pieprzowa
na światlo dzienne, że Cllh'bnik, a z nim opicczE!to\\'any ich nielega,lny da.ncing.
Kradzieże.
Dn. 19 bm. na. szkodę 'Br. 7, za oz.nęcanie się nad chorym kDinni podobn i do niego oS7.l1ści, zarabiaj"
na
letnisku
w
Szynkielowie
pod
Jal'eckiej
znaczne sumy na naiwno~ci ludzkiej.
niem upadającym z wycieńczenia. Konia
Chlebnik wysyłał dO' różnych osób listy Pabianicami okradzionO' różne pościele oddano pod Dpiekę Zarządowi Miejskiemu
z cll'ukowunymi oświaclczelliami, ~e za znacznej wartości. - Tego same,g o dnia w Zgierzu aż do wyleczenia.
wyn(lgror!zeniem 1 zł może wskazać nu- ł,ail7.czyk Szczepan z Pabianic, zameldowaJ na po,sterunku o kradzieży na jego
mer losu loteryjnego, na , który wygrać
B7.kodę roweru, wartości okol0 75 z!.
można killm wzglęrlnie nawet kilkadzieDn. 20 bm. na szkodE! Józefa Śniega w
siąt tysięcy złotych. Bezczelna ta propoKuaui tylkO U rodaka zycja 'byla w wielu wypadkach przyjmoPDdl'esiu, gm. \Vygielzów,
s·kradziono
większą ilość mlóconego żyta.
wana, choćby z tej raCJi, że OflZllst ;i;ądał
buduj Polsk~ dla Polaka I

Prenumerata od:lOS~ do domu odpowiednia doplata. NI p.oc&taeh i u ~1.t~no..ól"
miesięcznie 2.34 al, kwa.ttUDle 1.-. POC:iltl przYJmuje um6w!eml tJ ko
O rędownlOka na
6 wJda1l tnoda:iowo (bez pOD.ledr.ialkowego). - Pod opaskIl w Pol.ee
l -zł mieeiAcznl. Nak/ad I ezelonki: Drllkarn:. Pol,ka. Sp6/kl Akcyjna. P<mtlll. Sw. Mucill
~
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iście

amery"a,iskim.
Oto prasa amerykańska donosi, i:e MI Cm·
cinatti Walasiewiczów1I4 brała udział MI pu·
blicznym wyścigu z ••• p&em.
W gazetach tamtejszych tak pilano
o tym:
"W padniecajqcym finilzu Stella Walsh,
była gwiazda olimpijska, przed óczyma wiei·
kich tłumów polronala szyblciego charta, Ca·
ster Boya."
Nie odbyło ~ię to w tak prosty sposób.
"Przeciwnik" dal WaZasiewiczównie na
przestrzeni 300 yardów "handicap" 150 yar·
dów. Pokonany zaś zostal tylko z trudem
o jednq piqtq selwndy •••

Stanisława Walasiewiczówna, "najszybs:z:a
kobieta świata", rozniosła szeroko slawę
sportu polsTdego. W ostatniej olimpiadzie
pozwoliła sobie wprawdzie wydrzeć złoty
medal, ale niemniej należy da czalowych
najbardziej glośnych "sprinterek" świata.

*

Walasie!ciczówna zamieszkuje stale w
Ameryce, gdzie sławę łatwo się zamienia na
dolary. W szal. prawda, że ze sZawy trudno
jest żyć, a widotdska sportowe są na drugiej
pól/w li bard:o popularne i popłatne. Wia·
domo jednak, że kto ciqgnie korzyśct finan·
sowe ze sportu przestaje być amatorem i za·
staje zawodowcem. A to eliminuje go
ze świata "czystego" sportu i uniemożliwia
udział w olimpiadach itp.
.
Zawodowstwo jest rodzajem dyskwalifi.
kacji moralnej sportowca.

*

Było to "w idow is lco " , a nie zawody sporo
towe i W/ alasiewiczówna nie walczyła ze
"sportowym" przeciwnikiem. Amatorsl.ich
przywilejów nasza sława sportowa nie stra·
cila. Dzienniki niemieckie piszqc o tym wy·
rażajq przypuszczenie, że Walasiewiczówna
otrzymała sowitq zaplatę, a pies dostał spe.

*

Pisano już w prasie polskiej, że sport
zawodowy pociq"ał naszq czołowq łekkoatlet·
kę, szczególnie z uwagi na brak opie"i nad
niq ze strony powołanych do tego w krajll
czynni1rów. Odebrano jej, czy też wstrzy·
mano stypendium na studia. "Dyshonor"
zawodostwa musiał jednak napełniać gwia·
zdę sportu odrazq, dotychczas bowiem należy do szeregów amatorskich i przebywa
obecnie w Polsce biorac udział w zawodach.
Ale czy nie ma poś~edniego wyjścia z sy·
tuacji? Czyż nie można być "amatorką"
i zarabiać pieniądze dzięki swym szybkim

cjalnq porcję Itiełbasy.

*

Mówi sip, czasem, że Tctoś z e s z e d ł n a
p s y ... Tal• .też traktuje "psi" występ Wa.
lasiewiczówny prasa niemiecha.
.
Trudno tu rzucać gromami na Walasie·
wiczównę, w amerykańskich wychowanq sto·
sUllkach. Trzeba by znać okoliczności spra.
wy_ Ale - jeżeli to wszystko jest prlJU: d q czy nie "pod psem" pracujq ci, którzy kie·
rujq sportem polsItim, że takie amerykań·
skie szopki sq w ogóle możliwe?

nóż/wm?

Nie ma

ponoć

*

położenia

bez

SPDRT

Znalazło się tei: podobno i tu... .. .tylu

UWAGI

wyjścia.

I
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Czytajcie i abonujcie
_ p ł k ...
" J Ius t raCję
o Są.

Polska - WIochy 3:0. W sobotę w drugim dniu międzypaństwowego spotkania
w Warszawie Hebda wygrał z Palmierim
czwartego seta i tym samym grę stosunkiem 6:1, 4:6, 7:5, 6:3. :Para polska Spychała i WarmitlSki pokonali parę Palmieri i Romanoni, zaś druga gra podwójna
Hebda i Tloczyński - Bossi i Quintavalle
przerwana została przy stanie 7:5, 5:7,
11:9.

Dziś W niedzielę W Łodzi
Niedziela dzisiejsza nie jest zbyt obfjta w
imprezy sportowe. jednakże nie jest pozbawiona
zupeł,nie zaworlów. któreby nie wzbudziły więk
szego zainteresowania w ł6dzkim światku sportowym. O~zy\\'iście na pierwszy plan wysuwa
się spotkanie piłkarskie mistrza Łodzi UnionTuringu z mistrzem Pomorza Gryfem. Spotka·
nie to jest oczekiwaliI' o tyle zzainteresowa·
nem, że ewentualna pora~ka łodzian wyeliminuje ich zupełnie z dalszych rozgrywek owej·
SCle do ligi. J ak się dowiadujemy łodziaJ1ie zamierzają zmienić nieco linię ataku,
kt6ry w
spotkaniu ub. niedzieli z Polonia wykazał fatalr.ą niedyspozycję. CZy to w rezultacie przynil'sie jakiś sukc!'s - nie wiadomo.
Poczatek .spotkania 17.30 na stadjonie ŁKS.
Drugie nie mniej ważne spotkanie odbędzie
się w Zgierzu, gdzie reprezentacja tego miasta
spotka się z reprezer..tacją Pabianic. Będz.ie to
pierwsze tego rorlzaju spotkanie pil.karskie na
terenie okręgu ló,lzkeigo. Faworytem' jest bezprzecznie zeEP6ł Pabianic składający się z za·
wodnik6w
A-klasowych,
czego nie posi,ada
Zgierz. Znana jest za to amhicja zgierzan.
Spotkanie odbędzie się na stadionie miejskim
o godz. 1.1,30
Trzecia nie mniej
intNe5ująca
impreza
sportowa to wielki wyścig S?;osowy na dysta.n·
sie 100 km. o puchar przechodni ufundowany
przez LTK. z okazji 50-lecia istnienia towa·1
rzystwa. \V wy'cigu tym weźmie udział elita
szosowców lokalnych. kt6rzy będą mieli groź·

I

uch ",wali w _POłaoh k~ub6w w"'!łzaw
"kich. Start o godz. 9 na SZOOl6 w KrzywlU .•
Ponadto na wszystkich P07)oostalych bo. .
kach Łodzi i prowincji odbywać się blldą koń
cowe sPQtkania piłkarskie o mistrzostwo kluJ'
C J junior6w okręgu ł6dzkiego.

Pięściarstwo
Czesawski znany
pięściarz ł6dzkiego IKP.
w wadze piÓl"kowej w tych dniach złoży! egzaminy maturalne z wynikem dodatnim i w przy·
szlym sezonie będzie Występował w barwach
swego klubu już pod wlasnym .naz\yiskie~. które brzmi Sikorski. Jak się dOWiadUJemy kl~row
nietwo sekcji pięściarskiej IKF poota:nowllo w
bież. sezonie nie brać udzialu w drużyno~ych
mistrzostwach okręgu. na zna l< protestu meza·
latwieniem pomy'lnego spra wy ub. mistrzostw
drużynowych Polski. w kt6rych tak bardzo porkzywdzono JKP.
Nie znaczy to jednak, aby pięściarze IK~,
chcieli Wypoczywać w nadchodzącym sezome.
Już obecnie bowiem są przeprowadzane
per·
traktacje z naj~illllejszymi ze::>olami kraju t
zagranicy w celu rozegrania calego szeregu
s'potkań w Łodzi.

Strzelanie
W Łodzi zakOl'iczono

zawody strzeleckie o
drużynowe m,istriZootwo Policyjnych
Klubów
Sportowych. Finał roz"grany pomiędzy drużynami kaliskiego PKS i 16llzkiego PKS przy·
niósł w rezultacie zwycię<>two kaliszanom. któ·
rzy w konkurenci! kbks. 3 zdobyli 2.040 p, przed
Łodzią 1914 p. '" konkurencji Pw. 1 zwyciężyli
r6wnież policjanci ka,liscy zdobywając 709 P.
prz",d Łodzią 6i8 P.
',v klasyfikacii ogólnej Kalisz zdooył 2.749 p.,
Łódź 2.602 P. Wyn~k ten jest nowym rekordem
zespolowym PKS-6w województwa
ł6dzkiego
w obu konkurellcjach .Indywidualnie w .,trze..'
laniu fjnalowym wyr6żnili się st. post. Jaf1'()8
(PKS - Ł6dź) uzyskując 173 p. (na 200 mooliwych) w konkurencji Pwl. ora.z st. post. Ba·
siński z Kalisza w konkurencji Kbk 3, kt6ry
uzyska~ 467 pkt. (na 000 mooliwych).
W zawodach mistrzowskich brało udziaJ 11
zespol6w wojew6dztwa 16dZlkiego w og61nej licz.
bje PQnad 70 zawodnik6w.

.

B. JASINSKI, Łódź, 11 Listopada 5, tel. 157-60
W dużym wyborze na sezon letni poleca
wełny,

MATERIAŁY

Dziś, 25 bm. o godz. 19-tej
odnowieniu lokalu

MANUFAKTUROWEI

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

Łódź,

Piotrkowska 92, telefon 167-40

Zawiadamiając o powyższym, uprzejmie zapraszamy naszych
Szanownych Bywalców i polecamy się ich dalszym łaskawym wzlędom.

3KLASOWA KOEDUKACYJnA SZKOtA DLA DROGISTÓW
Właścicieli Składów Aptecznych
Lódź, ul. Cegielniana 63.

otwarcie po gruntownym

"BAR UDZIALOWY"

Wszystkie towary w jaknajlepszych gatunkach po cenacll ściśle fabrycznych..
Dla sklepów rabaty.
Q 1
Dla sklep6w rabaty.

Stowarz.

nastąpi

Woj. Lódzkiego,

nowo-\YM~puiąc,ch 8luchacz6w, kt6rzy chcą [J1'acować w za woclzie dl·ogi<tow_k:m.
llrzyjmO\yane S'I \\" kancelarii ~zkoly rio dnia 15 września hr. w ponicrlzi,lIkl. wlork: i środy
od .~odz. 7 clo 9 wiecz. OLI kandYllatów wymagane jest ś\\'iade~t\Yo G kl. ginu azjum lub
",JWllozn:icznc.
Informac,.j tełefoniczni", udzielajII:
1))'r Inż. "._ Dzicniakowski, lei 201-10, gor!z, 3-4 po pol.
,.., 47038
Prez. Racly Szk. St. Homanowski, tel. J:'.'!-·11. gorlz. 8-11 przed pol.
KOllczncy ::;zko!~ otrzymują uprawBienia pallstwo\\'e.
DYR. INZ. W. DZlI<}~IAl{OWSKI.

Za pisy

Właściciel

(zarobkowe;)

pierwszorzędny

wchodzące w

-świetne. choć tanie

lt

MA"
ulica PIOTRKOWSKA 150-152

fachowiec, wyrabiaiący wszelkie tkaniny
zaki'es jedwabnictwa (naturalny i sztuczny) posEukuje

Ii:upea

Z kalłitalem

~ celem prowadzenia fabrykacji
~

Najelegan.tszy lokal

REST_4.URACJA

tkalni jedwabniczej

Oferty:
ŁODZ~

jako wspólnika

tkanin jedwabnych na własny rachunek.
pod "5 S."

Orędownik, Łódź,

J!ti aiwy.k wintniejsza kuchnia
N ajprzedniejfiJze napoje

Doborowa orkiestra
Przy restauracji
. C~EN~S7.Y OGRÓD

PODWIECZORKI MUZYCZNE

D '7~

Zarząd

H. TOMASZEWSKI

~RZYSZŁOść TWĄ

WIDZI. Naj81ynniejo;zy
Jasnowidz psycho-gra folog. Il"znar'y przez Zw ili~k Międzynarodowy Metapsychik6w
Mi .. trz
Wiedzy Tajemnej WOMOUTH ubdarzony fenomenalnym Jarem jasnowidzenia w transie
medialn~·m. Po .... ie Ci CZy, masz i kiedy szczęście w grze loteryjnej. oraz wybierze we·
dług obliczenia daty urodzenia Twej .planelY.
zupełnie uezpłatnie szczęśliwy numer losu. który pod gwaranCJą musi byc' wygra n,.. N;ezamoony.n jednak mającym szczęście w grze loteryjnej wyłożę ze swoicb pieniędzy 10 zł na
los. ahy przekonać o pra wdzi wości wy gra nej.
Dowodem tego są w moim posiadaniu setki li·
st6w podziękowal. orl osób. które na wskazane przezemnie !08Y
wygrały PO 10).000. 50.000 20.000 i 10.000 zl. Na .;ądanie przepowiadam przeszlość i przyszłość - opracowuję horoskopy i anałizy
grafologiczne. Rady i wskaz6wkl. dając możność zdObycia trwałej
miłości pożądanej osoby. Nie zwlekaj
pisz jeszcze dziś nic nie
ryzykując a ,korzystasz wiele. Podać czytelnie im
i r,azwisko.
datę urodzenia, załącz 1.- zl znaczkami pocztow~'m i na koszty
pocztowo kanc. Bez załączenia znacllk6w odpowiedź nie nastąpi.
Adres: Jasno, idz WOl\fOUTH. Krak6w, Lena"towieza 1116.
n 46141/2

M.EBLE
odśwłeża i przerabia na nowoczesne Zakład Stolarski
B. OLBINSKI, Ł6dź, Piotr-

kowska 112, w podwórzu.
Na ~kładzie mebłe w komplehtac I pojedyńcze sztuki po
acench przystępnych.
n 4eU3

RESZTKI

na ubrania mę.skie. płaszcze,
letnie. komplety l sUlk nie da.m;;klE' oraz na mundurk: poleca
tanio w dużym ~'yborze

A. Wasilewska

•

Łódź.
we.i~cie

PARAMENTA·SZTANDARY
POLECA
WIELKOPOLSKI L A KŁA D
HAFTÓW ARTYSTYCZNYCH

K. KĘDZIE:RSKA

ul NaWTOt 13
z bramy.
n

«OO~

korzystna lokata kapitału
przez kupno apteki.
Dobra egzYBtencja. WiE:kBza miejscowość.
jedna
apteka. Sprzedaż wólkutek
zaszlych okoliczności ko·
nieczna. Łask zgłoozenia
uprasza się pod dg 23737
do Kuriera Pozna11sk iego.

POZNAN. UL. SKARBOWA 3

Potrzebny od 1. 9. ewentl. 1. 10. br.

dzielny ekspedjent
do większego składu bławatów. Zgl06'l&nia pisemne,
z dolą.cz, odpisu świadectw, fotograf,ii oraz podanie

lepszy i wydajniejszy I
~

_ riera Poznallskicgo
pod ng '6352.
:._~.r.ys.o.k.-.O.ŚC.i_P.C.D6_j.i
.p.r.o.B.z.ę_B.k.i.el
•.o.w_a.Ć_d.o_E.'k•.s.p.e.d• ._K.U_-... 1;:::

11

...

Pijci~ rodzimą kawę

"S~EW"
n
4fGS!>

Strona

ORĘDOW.
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CHRZEŚCIJAŃSKA TKALNIA MECHANICZNA

Lecznica

"JANISZEWICE" wła'c:. A. SZWAJDLER

zwierząt
MAG. WET.

dla

ZDUNSKA. WOLA -

wiŃ

JANl5ZEWICE.
Skr)'tka p_at. S4.
WYRABIA: Surówki, (1tIetkale) zwykłe i bielone, prze-

ściera dłowe . pościelowe w kraty, oksfordy kieszeniowe

H. Warrikoffa

i na bluzy robocze.

Chrzełcljańskl

I

" 41006

ŁÓDŹ

al. Koperllika 22
TelefoD 172-07

Gł6wna

Oddział wewn'itrzny i chirurg.
Szczepienie psow l koni. Strzyżenie psów l koni. kąpiele dla
psów. Kucie !roni,nitowanie ko·
e.zpundowane
i heblowane. pyt. Przyjęcia w przychodni
lJatwy podłogowe,
wyłogi, od 8-1 l od 3-6.
n 47044

deski

Podło2owe

liatwy

profUowe,

poręcze,
szalówkę

Pnysll\pion. do PllreelacJl folarku

cenach
poleca

(pod Loddą)

heUd, kantówkę;
I laty oraz derki obrzynanI

I

nieobrzynanł>

po

konkurencYlnyci'

Woj_kowa

Oddział

Nr. 4 na

województwo łódzkie i kieleckie po_zakuje

kilka

pań

i panow

do rozpowszechniania wydawnictw. Zgłollzenia listowne
n .722'
Z dołączeniem dwóch fotografii

ST. WAYSS, Pabianice, Trębacka 30, m. l.
':::===============~=========:
Obrączki, §lubne i wszelką biżuterję
~egarki. i. platery

BUTA WISKITSKA

,m.

Księgarnia

zegary,

Wiskitno.

1139 '

"W'.

Łódź,

Sklep

Bławat6w i

Galantel'JI

CZ~DEL

Piotrkowska 286.

Tel. 260 - 53.

Poleca w dużym wyborze: WEŁNY na plaszcze; kostjumy i suknie, JEDWABIE gładkie i wzorzyste,
towary białe: pościelowe, bieliźniane i stolowe. Firanki
odpasowane i na metry. TIUle wszystkie szerokości
l koronki siatkowe na story I kapy. BIELIZA damska
l
męska, pończochy, rękawiczki, skarpetki, kołdry
watowane l gobelinowe. Wszystko w dobrym gatunku,
ceny jaknajniższe.
n !C3 W8

Chceszmieć

M.eble

wygodne obuwie?

komplety i pojedyńcze poleca to znrnów do swoiei no&'i form.
i k~żrly ort!\\'c ci zrobi wy&'odn.
po przystępnych cenach
buly.
"'yt",órnia najnowszyelt.
J. Cypryń_kl, t,6di, KUiń- fa~onów form i prawideł lIle_
.kich i dla fnhryk
gumowycla.
22
_kiego
9.
Q 4fl6.41
kRlo!'zy. bot6
itp. F-ma "świt",
Ui(lź. Kilhisld!'g'o 12(; tel. 2jH-88.
Mierniczy przysięgły
l,'irma Chrze'\ciiuI'iska .
II ' " 521

Wielkość parcel od 2 ha. Cena
poleca
od 2.300 za ha. DOEkonale laki
~
a -.tIt.T TT
nad rzeka Ner. Ziemia dobra.
a ~
... .lUI. ~ l.~....
Niklowanie i Srebrzenie
Bliek<*ć Lodlli. Sa to warunki
Łódź, Główna 41.
n 42 311
~a
skład drzewa l obróbka,
kupna niewą tpliwie korzystne.
zlocenie. chromowanie I ....szelo>
przeniósł swe biura
In[ormacji udziela się: Miern.
DUZY WYBÓR.
CENY NISKiE
Ide roboty wchodznce w zakrll8
Poznań, Raczyńskich 5/8
galwanizacji wykonuje solidnie,
JHZYS. S. Spaski, Lódź, Andrzeja -:::::::=::=======================~
pod gwarant'ją i po eenacb
7 m. 7. tel. 244-~1. W Bronisinie I'"
przy pl. Bernardyńókim.
tel. 244-51.
przystępnych
(obok folwarku) u gOIlpodarta
Telefon nr. 10-S7.
Chachn/y. Dzidki mogll nabywać
Pnyjmuje zamówienia na:
.. CHROl'tIOWNIA"
p 28 857-27.31
WSZYSCY.
n 41043
parcelacje rolne, budo\Ylan~,
Lódf. Piotrkowska 158
plany do hipote:':. rozgram- pop. of.. part"r ..." podw.
m.
czenia (ópory 'raniczne) po- samorl2;lClny g,aIWllnl7.l,'.tor. ~:I'll'
ZUPEŁNIE BEZPŁATNIE!
• .
._ 19 prac. fll'lllY .,F Al1AK
J. GardZiały rOdz,lDne itp.
n ·L 0._ bara. i W. Górski.
n 44872
Łódi, ul~ Zakł\taa 86. Tel. 214-95: P. K. O. 603-326
Wezechświatowej
~Iawy
Jallll()widz
Prof.
Df.ami. ?aloż:vciel .. Poradnia Życia" w Berlinie
" 458 ...
i Dreźnie. twórca dziel alótrologicznych. O ile
wcdle obliczeti kabal :6tycznycb i willji merJ ialAutomat II-cio mm .. wyrzunej wygrana na.stl\pi. pr~eśle każdemu lIglacający sam ~i1ZY po wystrza~zaj~cemu sie zupełn i e darmo los. JMnow:dz
le strzelający do celu me ta Prof. Ożami daje każdemu stuprocentowe
lowymi kulkami. zapewr ,ia be,.;pieprzepowie" nie ZdobedŁiesz kI ucz. w kt6rym
otwonysz sobie wrota do szczęścia i dobroczeństwo 060biste w domu.
po·
.
zyn I samocho-.
_
drooy. Huk ogluszający. Cena zl
bytu. Tajemn ic a loteria tkwi w 'l'woim im ie.'
dzików
dzierit:tą.Ć
I
dobrze
gotowac
Tylko
pra·
niu. Porlaj Imle. date urodzenia . kilka wlClt'ów
9,95, 2 I!zt zl 11.50. Automat 8-io
dla kontaktu oraz (otogl·afie. o ile p()@inriaH
eyeh, oraz wszel cowite i uczciwe. moga liczyć na strzalowy 'zl 18,-. Setka kul O'y!'t.
a powiem C, kiedy ile i czy wogóle wygl'aEZ ką reperacje w tym zakresie. przyjęcie. Zgl06Zenia skladać do Flobert 5.65. wIg. rys. ll:),- zł.
Pnepowicrlnie. wskazówki. horoskopy. życiowe. milosI e. kradzieże .
Szczoteczkę do lufy bezplatnie. Wny/amy bez
z~.kopane skarby. odnalezi('nie Z3;?inionych OEób. stanowili taJ!'m·
B. MICHALAK
adm)nistr. "Orędownika", Lódt !:ezwolenill policyjnego za pobraniem pocztonIcę Twego sz('ze~cia. ;-':adeślij jeden zloty na porto. Rl'zplntnyeh
LÓD:t, ul. jw. Andrzeja %4. Piotrkow5ka 91 pod "Dobra sIu· wym na listowne zamówienie. Arlre.: P. F. Br.
horosk opów nie wy~~·lam. Poradnia Życia Jasnowidza Prof.
..SlabiJ". ,\\'arszawa. Leszno 60·47. O. W.
n 46627
żąca"
. n 46 651
Diarui, Kraków. '\\' ielopolc 3.
ng 4!l886/7
T 21192

W

Leon Zurowski

Z "'&7'"

S

I

Sermusz Spaski
na ul. Andrzeja 7

Pabrvka flJatv, ClJatallnv Ikołder flJatoCIJvch
\,Taldeluar ST ETKA

I

..
:7E:~~ ,otu,~~~~,~~~"n.
~

N~16wkowe 8<lowo (tłusto) 15 groszy, Ita.tde
dalóze słowo 10 IUOo5zy. 5 Iicz-b = jedno słowo.
i. 111 .1, a = katde .;ta.nc.wi 1 słowo. Jedno oęłoazenie nie mote przekraczać 100 słów. w tym

5

-.1.

..

OGŁOSZENIA
OgłoszenIa wśród

nagłówlr.owyc1L.

...

Hotel

drobnych:

DROBNE

l-lamowy mntmetr 10 g!'Olzy.

5 000

Spólnika

OSTATlłlA HOWOŚC!

Zn.a.k oferty naprz vkład: z 18 m,
i t. d.. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia

się do

Vf

n

27~,

d 1790

dni powszednie przyjmuje

godz. 10,30, w soboty t duł ~rzed&wiąteune przy j.muje się do godlz .• ,46

Wdówka

Przystojna

z 4.000 do handlu 7,bożem oraz i nte1>ige-ntna. wla~c. kamienky ~zlltynka. zdolna, dobry char~ltkina dż",i<:kowego poszukuje. - Poznaf\. gotówk~ wl'klzie za mąż. ter wyprawa. cośkolwiek gotó,,·.
Zal'obek miesieczny 2;)0 - 500 zł Zglo&zenia zna(,Zlkiem W ita. Po- ki.' pozna palla 11a stllnowisku. Zgloszenia Kraków. Orędownik, znań. Dą,bro"'<lkif'e'o 10 - 1:>.
Oferty Orędownik. Poznań
300
I~POd
"Zbyt".
ng ~417
193
w 12 i)2.6
zd 11 785
.
'
reflektant6w . IIlI kupno dom6~v.
LE "l' I'lISKA
.
W
.
Urzędnik
/..'oRpodarstw I parce! po~zukuJę·
1 TT7.nRr.JVJSKA
:-:8CIS'mJ Poznania te!.>knl za. me· gospodarczy średnie wyksrlalceOfel·ty OredowlIIk. ! oznan
zem 6z/aol!e.tllr~n .. ~tanowJ,..kll. nie. ["ondyn. wysokicgo wzrost 'l •
1
zd 11081
'
L'
I>londynk.a. 21;. D1e/)Iedna~ Oferty int"lig cJll.l1Y. posiada 8000 tys. z/oełnlkom
Oredownlk. Iozna.ń zd 1~ 610
lych, po~zukuje panny do lat 32,
Kamienica
oddam na sierpicf\ dwa pokoje
Wd
po~illdajuc('j got()wkq lub gOSJlopiętrowa narożnikowa 18 ubika- ku~hnią. Ogród. las. worla. Zgloowa
(\llr5two rolne. cel matrymonialny
~ji. 2 składy.lIIiasteczku. rynka. szeni ll Agentura Oredowllika - intE'Jjgentnał Ll'zdzietnn. 45. real- Zgloszenia Orp,downik. Poznań
tanio 16000.- Otreha Jarocin. Obrzycko.
n 47180 ność. mieSZKanie. wyjdzie zamll7.
zd 11 047
Kiliflskiego 2.
zel \J572
niezależnego. lJ~ytllo\Yane):o. tychLetnisko
że znlet do 50. Oferty OrędowTrzydziestoletni
Parcele
korzystnie nabycia zaraz, okolica nik. Poznan zd 12 :i37
Osiedle Warszaw~kie w różnych Kórnik las. jezioro. Miejscowość
Z
l
. k
~lusnrz. stałej posadzie niebiedn,.
wielkościach korzystnie sprzeda Dachowa. kolo toru. poczta (1'ldwo ennlCz ę
poślubi powa:;'na inteligenna do
wlaśc.iciel. Zgl()~zenia Orędownik. ki. Bllrtkowiacy.
zd 11 984 prawdy. szczerości _ milą. roz. In 30. Cel matrymonialny. Oferty
Poznnń zd 11309
sąrlną. nicznleżnl\. życiowo po- Orędownik, Poznnt' p.20 896
ważna. której zależy na Lralnie.i
K
OSOBISTE
Dom
L
duszy. pra.:nie poznać 35-letni
awaler
nowy. masywny 2 mori: bura•
~amotnik. Cel matrymoninlny. - 32. niebrzplki. rzemieślnik. 3 milczaneJ drenowanej przy JarociSprzedaż
Laskawe zJ,r/oszenia do Orędowni- jlltku. dObrym stanowisku zaCagi~ tf<l,j?ń.3k~~~-2 Otre~~ f1aJ~8 k~~;zk~I~Ye'o\~~~/. ~~~:J~'kr.a s~~~: ka. poznan- za 1h2 572
~~\~try~;gAli~ln~~b8'fe~t;8l0~edo~~
.:..._ _.:..._......:c:....:..:..._ _ _...;.....;..;....;...~ petki. pOliczochy do kolan. _
nik. Poznali p 20897
M ec anik
Dom
E
"P
- F h 60
posada palistwowa pozna ni~za·
.. wa
ozn3n.
oc a .
le"'.ną mleszkanl'em lu" I·tltel'es~ln.
Amerykanin
pietrowy oficyn>! mieście powiaN 46 584
ne"l' matrymonl·alnv. ~ u.!!/osze<.ill'a
towym. z powodu starości korzy- . .
'
" .
starszy poszukuje żony panJ\'"
~tnie sprzedam. Owczarzak. O t E N K I . Oredownik. Poznań zrl12 400
welówkl. gotówka lub majĄtek O'd
Września. l·'abryczna 39.
8.
Wdowa
15.000 zł. Oferty Orędownik. P~
nH1aO
zna ń zd 11 039
samotna 54 lata. w/a,ne mieszka.
Mleczarnia
Kawaler
Domek
pl.rowa . bez konkurencji. zllbudoDom
lat 28. ,,'yksz.alcenie średnie (ma- nie. gotówka ,",z\llka m~7.R s'ta now3.TIia ):'ospodllrskie. fi mórg o- maly. pokój kuchnia. 3'/! morgi POl:naniu. 6 ubikacyj. w stanie (ura) posiada 5.000 zl w nieru- wi ku. Cel matrnuon!alny. Ofer- inteligentny,Kawaler
rzutki kupiec. lat 31.
grodu. 150 drzew 10.000. "Pośred· ziemi. sl)f'zedam. cena J.>od/ug u- surowym kOI zystnie sprzedam. - choJllości. zapozna inteligentną ty Orędowni,k. Poznnl' zd 12 ~ wzrO"1'u
średnicgo.
dzierżawca
nictwo". Poznar\., Focha 15.
moralnll panne do lat 21. za wygorly. Lulinek. poczta Pamintko- Oferty Orerlownik . Poznań
gOHCillca sala. ziemia
miesT-kazd L .J:;;
Kupiec
WO. Starosta.
ze! 12030
zd 11 3;)2
robienie stosownej poS'ady ewentl.
niem.
umcblowanie
własne. han.
posiada sklep lub nicruchomość kllw81~r. lat 29. wlasn)'ltTl i'n tere- (lei owocem. poślubi solirlnll osóbDom
dochodowa w celu matrymonial- sem. pozna panne m n i('j., Z"i ~f>' kę. natychmiastowa gotówka 5-7
Ogród
Nowy
pod budowę 300 m' 51i frontu. dom .sprzedal!!. pr?cdmieście ~o masywny czteroubikacyjny śwla- nym. Oferty Orlldown ik. L6r1ź - tÓwką. cel matrymoni~lny . Gej,· ty~i~CYI potrzebna. splata siostry.
n 4i 046 nia. Starowie;;aka 412. R. No\Y~ POWI~ ,sz"nie interesu. - Ofert,.
cp..utrum Mosiny calości. cze~cio- zna!lla 14 ubl~acYJ ~ardzo tamo. tlem elektrycznym. ch le~vy. 2 " Matura".
kowski.
n 46 2182 Orędownik. Poznań zd 11620
wo EPnedam. jakubowska. RIo)- gotowkę .. powod rodzmny. Oferty morgi ogrodu Poznania. 5.500. Kartkowiak. hopiewo. Poznań. Technik
wackiego 13.
Il !ii 20 ł Oręrlowmk. Poznań zd 12 184
%;nllczek.
zrl 11 139 przystojny lU "tanowi ku pllńPanna
l
Dom
stwowym. oficer straży poślubi int~Jj~.. lat 26. gotówkn 4;) 000,
. . . . aw~ e~.
.
Dom
~YJe!zle
za
mąż.
Zg/oszenin
ZlIacz.
po
t~
zF)zlest~e.
\~
S:S0151.
przystOJnowy.
:I
ubikacje_
poJ
dachówke.
.
.
Dom
?!,-nią
inteligentJU1.
zamożna
oq
noWy % pokojP kuchnia. ogród. morga ogrodu. Mosina 3 900,- ~ .u~lkacYJ. masywny. chlpwy. 2~.Oqu.- Oferty prosze sklaąa~ klem 'Vita
Dąhrow- lly klll?lec. rzemlesllllk. 6.000,hM dlugu. 3300 prr.y dworcu sprzeda Baraniak Mosina Rv- sta]nra. rzeznra - 10000. wp la ty Ł6dz l, Poste-restante. "Techntk ski ego 10 ~ 15.Poznari
zrl 195'>7 ló[ot0 wkl. szu.ka ~anny lub wdow,.
flPT'3<!da. WladY8~a,,' Kleiber. Mo· nek 10.
::'~:::-:..:::-:.:. POSladllJaCeJ
l1Ieruchomo§ć
lub
•
zd i1852 ;; 000. Wotniak. Steszew Kosic]l 47041
n'l&.
W 12 335
Panna
gosp.orlarstwo rolne. Cel matry·
kiego 13
n 47 197
K awa I er
.
.
.
o;on.lalny.
Izydorczyk. Poznań
Dom
mt~1tIr... lat 19. gotówkI 2R 000. (,aslorowskkh 10.
zd 11 08~
Parcela
Sprzedam
t)!! kwadra towe. oparkaniona, ~a· no,,'y. 2 pokoje kuchnia. Mosinie nieruchomość miejską. nadająca lat 26, wysoki niebrzydki, ka· W:YJdzle .zamnt. Zgłoszenia znaczmorga
og-rodu.
chlewy.
pod
datolik,
na
stałej
posadZie,
ma
kiem
Wlta~
Pozna(l.
Dllbro\nkipStarszy
dM!lewiona. blisko śrórlm ie8>cie bu· chówke 3.500.- Baraniak. Mo- sie na każde przedsiebiorstwo. go 10 - la.
zd 12 5')8
dowa wolnos-tojaca powodu wy·
l.d 11851 cena według ugody. - Gustaw 2500 zł poślubi pannę do tych- ;;..---=:..------.:.:.::....=.:::~- I.olwale,r. na ;;tllllowisku p08~ukujll.Zd'll tanio. W'ed l.ikowsk i. Po' sina. Rynek.
Ecbner. Borele
zd 11 858 że lat Z gotówką od 5000 zł.
Sierota
Je zn:\Jompścl celem ożenku goZM1I. Pie-kary H.
Ed 12411J
Dom
Oferty "Orędownik" Łódź pod intęlig: panna. gotó\yki Hi 000. t<lwką lllb w rolnictwo. Ofert,.
Chcdo"·l1Ik. Poznań zd 12204
Dom
z
piekarnia
i
10
mórg
dobrej
0Domek
~YJdzle .zamaż. Zgloszenia znaczg-rodowej ziemi tanio z powodu mnsywny. O.IP·odem. 15 pokoi - "5000"
kiem WIta. Poznań, DabroV\'~kie.
ogród. plac budowlany. z poworlu choroby
do sprzE'danill. miasto miasto powl3towe sprzedam ta.
Urzędnik
go
10 - 15.
zd 12 52a
wfiaz(],l za 6000 l'll do e·p.rzeda· 3( /, tysiaca
Kawaler
ll1ieszkalic6w. Zglo- nio. Okazja dla emerytów. Zglok9 1c Jowy lat 3? wdowiec z dr,iooMaje·ws'ka. Nn,klo. Dluga 17. szenia do Orerlownika. Poznań
szenia Oredownik, POllRań
lat 45. inwalida wojenny posiakl!,m
pos_zukuJe
żony
z cośkoł • .
n 46 3;)9
Kierownik
7](1 10 236
zd 12140
dający domek Poznaniu
poszuOferty Oredoww.lek Il'otowką.
-----kuje żony. gotówka pożądnna. - ~zkoly. Id 28, wysoki. wln~cicipl mk.
Poznllli
zd
12147
domą. poślubi zaraz posiadającą
Dom
..
Dom
Betoniarnia
Oferty Orędownik. Poznatl
c<?naJmnej 5.000. Oferty Orę(low
~fi~{~ ~r~cj1nf;~ób~t~a·!i.to~~11.,~·~J,~: dc~0Ib/~ewar6~',,0\~~(I;~~~:n s~;~~: rlv~!'~~e~Wdi~~W~~es~~1~~al~ag~: '
:;;.d.:...J_2_11·~3_0_ _ _ __ IIIk. Poznań z(l 12486
Kawaler
kupiec lat 4U. po~lubi panne _
kOlii-ski, żabikowo ...: Poznań. Ko- tłem. Majrowski. Czarnk6w. ul. (I.owania pod Poznaniem. Nadaje
.
A;awa .er
Znudzona
~vdowę.
co~kol\\'iek
gotówka dla
!;ciuszki 6.
zr112564 Poznathkll.
zd 10 471 ~Ię dla fachowca budowlanego _ lat 43. Il1wnl1da wOJenny. bez nokorzystnie sprzeda Dom zJecetl. gi poszukuje żony z got6wką. - samot!1 ośc ią. wdl)wa, 57 lat. wla· Interesu. Ofel'ty Orędownik Poznali
zd
12128
•
Dom
sne mieszkanie. szuka mcża do iO
Parcelę
Poznllń. Pocztowa 1~.
Oferty OrerJownik. Poznań
lat. bl'zrobotnego. Oferty Orędow
Pozn~niu szpścioubikacyjny. tylny pod budowę lO km. 0<\ Poznania.
zr1g 12123-4
zd 12131
mk. POllnań zd 1~ 473
r1wuubikaeyj:l" rralnia. morga 1l"
d . t
Wdowiec
rodu. e0n:l 8500.
\"o.irkow8.!;:!. il murg. na( aJllceJ ogoro mc wo.
Parcele
..". olej arz
IHZY szosie. - Adres Orędownik.
....
P
lat 46. I?osiad" Jom w Poznania
_ oznań. K wi ato "':l 5 - 2.
Poznań zd 11 8!)!)
Palacza. Promienista sprzeda _ 47-letni wdowiec. wlaściciel domu
anna
poszukUJe żony. gotówka pożą-da
_ _ _ _-C:Cz.;..d 12 ;:;n
Rozmiarek. Poznań. Górczyńska poślubi sympatycznI!. samotna - lat 215, p06iadajl\ca 80 morl'O'We na. Oferty Orędow'nik, Pozna.t\
. Dom
34.
zd 12092 zdecyuowaną - posladajaca 5.000 g<>ePodąnrtwo. szuka m~ża gozd 12 129
Willkę
ii ubikllcyj. elektryczność. ogród.
gotówki. Oferty Oredownik Po- tówką a 000.- ",placenia rodziny.
!1-prllpdam \Y P<\Zn~nill. ul. Pasie- Mosina 4.500. wprost od wla~('i- Kamienica 2 piętrowa z_n;;.a;;.ń:.:.-;;.z.;;:.d.:...l.;;:.2...;1:.;3_7_ _ _ _ _ _ _ _ Oferty Oredownik. POllMń
Blond k
ka 2i (\Yino,l(rany) Poznali. Cl'lI:l delII. Allres Orr.rlownik. Poznań Cl'lItrum O~tro\\'a. dwa sk/adyó 0_ _ _ _ _.:...7.~:.:
.n_'__1:.;2:...~.:.:,OO:.:.:....._____
k
yn a
11 000 zł. )I;::ło.zenia Oredilwnik.
zd 11921
g'rorlem 70.000.- wpłaty 25.00 ._
Najkorzytniejsze
.
wyso. ·a. alt 3U.. mieszkanie. cośPOllnali p ZO ~~ ________ - - - - - - - ;;piesznie sprzedam. Panś. Ostrów partie paniom oraz panom vii 01PanIe
1'oIWI<,.k gotó\vkl. pozna dzielnego
Wlkp .. Wroclawska_16.
b~rzymim doborze p.oleca Echo. - p.osiadaJ·.ce ~0-.JO-2<-18-10
1.urZCl\vego pnna. Cel mlltry'noKam ;.aDJ·cA
....
....
d l18G
IJ ozn3.
ń Ś
~1
57
ą
u
u
t y- TIllllny. Of"rty Orędownik PoParcela
komfortowa. centrum Poznllnia.
n
la
w.
arcm.
"Iecy zlotych wyjda za maż - znali zd 12 O~!J
•
Z( 12138
Poznań. Pocztowa 23 - 6. .
pod b\ldowr korzys.tnie do nab)'· t1och()rJ roczny 20.000. cena 170.000
cia. Po ...nnfl·H~taje. Szclll'tnickn. Kamienica nowlI komfortowa bez
2.
Ql:ENIĄDZ"
X.
zd 11 770
Kawaler
Kosi "k,i Florian.
ro 112 597 podatku. dochód roczny 9.000.
..raWleC
lat 32. prz~·stojny. rzemieślnik
'l'ynk szlacłlrtnl' (nsan'lwy
cena 85.000. Willll nowa komforW ' l lk
kawaler. lat 29. przystojny. reliKawaler
prngnie
poślubić
pannę lub mlodą
II
towa bez pq,latk\1 piekny~ 0ltrO'
..
spo n a
gijny po~\nda wlasna praco,~'nip. PO trzydziestce. POEadzi~. rromi _
" T errana
dem. 16 ubIkacYJ czteromteszka· przYJąue .zl .2.000 ~Io .dohrze pro- w Poznantu, szuka kra\ycoweJ do ślnik gotówka. "zuka 6tO"Own:j \Vdó~"k~ z większą gotówkn do
z~l~zęlll~
mecha.niczn<!j
wytwórdostarcza. gdzie nie ma zastep- niowa. cena 43.000 sJ?rzeda - speruJące1..ntklow~ me. ~ac~owca lat 29_ Cel ma.trymolllalny. - panny lub wdówki. Cel matry:!otWI. firma .. l'<>rrana", ObolSliki. Pahlc:ll. Poznań. KJ\1Italta U.
wyucze. ClszeWlId. r.ablanJCe. - Ofeń7, Oredowlllk. PoznaA
tn~n j:dny. Ofprty O~ Po. fZOHCI. Zgloszellla z fotografi".
7,akop~ne
P06te
Re.tante.
P. Mi.
'l<d 12528
r:dg 11928
Zamkowa 37.
n 47180
Jd 12089'
znań zd 1243:'2
.'
chal~k'
łd 11 781
DOMY • PARCELE. . miasto powiatowe. rynku. 18.000
lub zaminna dom Poznaniu. gOspodarstwo dopłatą l~.Ooo. ..roDom
§rednictwo". Poznań. }ł'ocha 15.
.iedmiopokojowe. 8 m6rg. 9 klm
zd 124;\4
od Poznania. korzystnip. Oferty
Kurier Pozn~liski zdg 12 234 5
Domek
IlOWY. Oll'rócl
pólturamorgowy.
Dom
kio~k Z"bikowie 6000. wplata
• przylcglo ~ciaLUi. cZlery mieszka- :I 000. Pi\\'iń~ki. Poznań. Klania urzędni czc. ogród. miasto po· sztorJla 2, śniadalnia.
zd 12304
wiatu wolszlYliskiell'o korzystnie
sprzedam. Ofertr llernard Mi.
Domek
chalski, Nowy '10myśl. DworcO- Luboń nowy masywny
pokój
wa.
ng 47 201 kuchnia 3.;;00. Adamski, Poznn(l.
Plac Nowomiejski 6a. tel. 19-01.
Willka
zrl12234
.
Mosi.n!l . 3 pokoje kuchnia. chlew
ogród 4 500 wp/at~ ug'oda dla
Domek
emeryta sprzeda. KleiLer. Mo· Puszczykówko pokój kuchnia. 0si·na.
z.d 12334 gorór] 4.000. Adamski. POT-nań. PI.
;-':owomiejski li". tci. 19-01.
Domek
_ _ _ _ _zd 12235
dwa pokoje. kuchnin. ogródsprzedam, Osiedle Warszawskie.
Dom
Oferty Orędownik. Poznań
3 pokoje kuchnia. chlew. 7 m6rg
_ _ _ _-=w:.;:.12384
przy Mosinie. ogrodnika 6.000.s l)l'zeda Wladyslaw Kleiber. Mo·
Dom
sina.
zd 12336
pj~trl)WY przy rynku. dwa 8k13Willka
dl', H ubikacyj, wolny od podatk6'l\' państwowyc't od zaraz. ce- ~Iosina przy dworcu II pokojp
na 15 tys., \\'1'1 lit y 10 tys. Ofer· kuchnia. ogród bez długu 6.200
ty OręrJo"'nik Poznali n 4i 218
wolny stempel. Kleiber. Mosina.
z<l12337

m' dobrej ziemi (Jod budowe w
,Junikowie natychmiast spl·zcdnm.
Oferty OredowlIik. Poznań
zd 11 717
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ORĘDOWNIK, poniedziałek, dn a 26 lipca 1937
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R es t aurac ę
82
-....- ..rt ...- ..... a
b' 180
. 1~ 000
160lt
I
-' Fryzjer
własnym aparatem
pszennej 17:000. wplaty 10.000. - P0%inaniu Pdrzy ruchliweJ ull1" -:
.lA.
a ......."A _
g~~~~~~~ 0~j~~r~elo.8óo. Ad-;mski. s~';:I~'ląp~~~:. Oferty Oredownik,
60 pszel1neJ 15.000, wplaty 7.000. tamo sprze Kam .z POpWO (j uń. ck.oro
..,.
i
Poznań. Plac Nowomiejski 6a - ILJ:::.()Z~n::a::ń_z::::d~I.:2.:.4~6.:.:6_ _ _ _ _ __
Adamski. Poznań.. Plac Nowo- by. Adres
uner
ozna s I
AUP l)
t I f 1901
d 12244 miejski 6a.
zd 12242
zdg 12004-5
resorke lub rolwage w .dobrym e e - - .
z
Młody czeladnik
M otocy ki
..New Imperial". maly ekonomicz·
stanie. Oferty 01'l:downik. Łódź.
2'0
zarejes,trowan y w dobrlm
Restauracja
Kolonlalka
pod .. Rolwaga",
n 47050
.
b l
.
.
piekarski
Itanie sprzedam za 350 zł. .J an k l
b'
I b kk'
kI' t I
o
buracz~neJ z~ II( owam8. mwenk'
~
d
Sakowski Z IUI'iska- Wola Rynek o onialka. 15 u IkacYJ.
en !I. ez on uren"YJna j .
len e at C Gospodarstwo
tarze. żniwo 25.000. - 120 pszen- p~~u uJe (lu zaraz p~a Y. rozlU'
. l
•
4704" ogród
owocowy.
zabudowanlll t6wkowa. naJ ruch Iwsza. cen rum
nej inwentarze żniwo 6 (l00 - !1IH'JI\CY prace pl'ZY Pll?CU. Zg o2 o.~
n
;> masywne.
Cena 18000. wpłaty Poznania 850 zł. na sprz!!dai. - t-lO m6rg suchej okolicy kUPie. Adamski Poznań Plac' Nówo- szenia
finnc '\V, Prusmkie,
8000 Hueiar. Nowemiasto.
Adres wskaże Oredowmk. Po- wplatl' 2000. reszt e \yedlug Ugo- , miejski 6
.
zd 12 248 wicz.
&tr(iw Wlkp.. Wrocław7 morg
n 47 118
znań. zd 12122
d,. Uferty Oredo\'(.mk. Poznań'
ska 8.
zd 12611
ziemi 7 klm or! Łod~i sprzedam.
za 11 043
140
,WIadomość Oredowl11k. Ł6d1:.
Magle
Skład
Kupna
pszennei. inwentarze. tniwo. 7.500
Ogrodnik
n 47048
nowoczesne. elektryczne. reczne żelaza. szkla. po~cela~y .. spr~t6w got!t>oduetw poszukuje dla po. 65 buraczanej 5.000. -;- 50 bura- ka.wal~r. 30. dlZi~lny, facp<l'Wiee:
oraz domowe magle - prasowo kuchennych. tama dZle.rzawaj do- ważnych reflektantów z gotów' czan~J 4.000 .. ~dilmskl. Poz2n2a2' szuka. posany. Og} odn.clwle ~an
Magle
nie nagrodzone zlotymi medalami bre polo~enie Poznamu. O ert, ka, polecam takowe na sprzedaż. PI. NowomeJski 6.
zd 1 <>0 dlow~'II! .. majlItku. .sa natorlUm
lId08konalonej konstl'ukcji pol~a dostarcza Fabryka Magli. M. OrędOWnik. Poznań zd 12125
Paluch Poznań Kantaka 8/9.
kIJ
prZI WI~nl okollca.ob.oJętna, Oferfabryka Boleslawa Kapczyńs·kie· Jankowiak. Poznari. Staroleka .
zd i1 j58
Plac o e owy
ty KUrier Po~naJ1,skl zdg l2632/3
go. ł~ódf . PodrZ~lJl1a 33. Egz. od telefon 19·47.
dg 23 768/9
Kolonialkę
540 mI z bocznicą kolejowa. opło·
1889 r.
n 46609
zaprowadzoną z ma~lem. mleHJabłka
to~a1)ie ankrowane. biurq. s.zopa1
Inteligentna
Skład
kaniem. dobry punkt. spiesznie wiśnie. śliwki na marmelad_ę.. - staJma. woda. do odstąpl~l1la oa znajaca jezyk niemiecki B doRowery
kr6tkie towary w .oAtrow,ie sprz!!· s,przedam powód wyjazd. Poznań kupuje Sledziriski Poznań Wro- zaraz.
Oferty Orędowmk, Po- brym świadectwem szuka P01labalonowe 80.- zl. Ł6d~, Piotr· dam. przyleg.le mieszkanie. tama Solacz. uL Źródlana 3.
niecka 17.
. zdg 12114·15 znań zd 11 1)87
~y do dzieci. nająhetniej na ?{7'
kowska 167 sklad rowerów
dzierżawa. Uferty Oredownik zd 1 2 0 5 3 .
-.
Piekarnl"A
Jazd. Oferty KUrier Poznań.skl
. n 4702;5
Poznań zd 11 786
Myszki
y
zdg 11 952
Okazyjnie
białe kupuie Klinika \;~~il~rgicz, pr?Jeplsową •. dobrze zaprowadzona.
Samochód
Gospodarstwo
SI1>rzedam
2000.ł który
na U . .
P . Poznali
Dluga
l~m~la~'isto~~choroby
powiatowe.
ce.nt~um. z po·
Pielęgniarka
. . . barak za. 150
Gd
d' 11'9-89
wvlzlerzawle.
.
7.mio osobowy "Minerwa" tor. 11 m6rg żytniej. budynki twar d o ffi.1e5H"t"zme przynOSI . z.
y.
z g
3 .
Jarocin. Piłsudskiego 14 młoda .. zdro\~a, sllna szu.ka p()t!akryte spiesznie sprzedam 3.500.- nia. Kwiabkow<;kiego 31. Sambor·
..... amleni
młyn" ki
zd 12173
~ly. ]1aJch<:tmeł d9 c horeJ. Oferty
pedo. po generalnym remoncie 'l'ietz. Agentura Orędownika - &ki.
n 4ó 281
A
e
s
e
KUrier Poznanskl zdg 11940
okazyjnie do sprzedania. Wia· Oborniki.
n 47184
o średnicy 1100 mIm w dobrym
5'
domość "Orędownik" Łódź.
Dom
stan,ie, twarde I drobne ziarno ~:~~J"5Jn~";:ł?E
. ..;;!;
... a masyw·
Gorzelniczy
Komis
now, z re<S!tauracją l kolonialItą kUPlml W. S. D. Dr Roman
~:~'tt-~:!i::i:i~~~{~
bez pomocnik. 4 lata praktyki. świaprzyjmuje nowe i używane rzeczy w przem)'lslowej dZleIJli<:,. P04Ina· May. uboń. p. Poznań. d 23818
1""Q - dectwa. po wojskowości, szuka
SkI a d
- 'farnże sfrzed8Ż - Kozlowska, nia soprzeda InJb \\']'dzierżawi wla·
O"'OC
KOSCIu.~~."
IIl! 563 posady pisarza podw6rzowego. 8POŻYw czy narużnikowy. mieszka· Jarocin. Ki i1'iskiego 2.
ścicie\. Oferty Ure-downik. Pou
,włodarza lub innej. Na życzf'nie
niem. magIą. śródmieście Pozna·
n 47 190
~nali N 46 5181
w8zel.kie.~0 rodzaju skupuje ~a
Kupiłem
k.aucja . Zgl,?szęnia age~tura Kunia. prima polożenie. dobra egzy·
P k 'J
prowmcJI Pastuszczak Marcm, 50 p~zennych. żniwami. inwenta· nera Poznanslnego. RSlaż. Wlkp.
atencja. sprzedam. Adres wskaże
Kolonialkę
(l, O
Poznań, Warszawska 147. m. 1.
rzami. masywne zabudowania
ng 47185
z mieszkaniem. towarem tanio ·k,uchnia z meblam.i. w a rKta t
zd 12233
wydzierżawię.
powracam
do
Oredownik. Poznań zd 11 799
sprzedam. egzystencja pewna. - s-zewski. dobrze zap'row.adro!1 Y
Francji, Żabikowo, Kościuszkl_ 6.
Gorzelnik-buchalter
Dom
Adres Oredownik. Poznań
SlPl'Zedam zaraz. Zawadoz.kl. Gnie·
12. DO WYN.A..IF.f:lA
Poznań.
zd 12 il61 lat 39. 15·letnia praktyka. pierwpiętrowy tanio. 8.000.- wolne
zd 10844
zno. Rl1nek 6.
n ł6 3111
s?'orzedne świadectwa i referenmieszkania
warsztaty. wl?.tata
...:I
R07.M' 4
cje,
poszukuje stanowiska w
~odlu!i ugody.
Wlagciciel Kra'
Sldad
Sklep
Dwa
.....
.........
swym zawodzie. ~glosze~ia .Brze,ewskl. Zaniemyśl, Środa.
kolonialny zaprowadzony. dobre rze1:nicki z wa.rnztatean. unad~e- lub trzY' pokojowe mieszkanie
zno. poczta Komn. Jasiński.
n 47167
położenie . mil?$zkanll? \\ f>", •. )..I ' ni-elIl: lub bez ta~io ods-tlllllię. ZJl'lC2- kuchnią tanio wyjzierżawię.Akuszerka
?Jdg 11 749
k6wku. Oferty Oredownik. Po· szema Oredcwn,Ik. _Gniezno l1łii. Z~los~enia Agentura Oredownika Pomań Strzelecka 2
K'
", pełnYI:i~~::nl!tYChmia8t znań zd 10 !JG5
n 4:6 3 - ; S P I,aSki, pcw, Gostyń.
n 4.
7 216
.
p~. ŚWl~ęltokrzYd skłm po wojsku ~r.g:~apane. ImIPrzedam cena 3000 zl. pow6d
Skład
Posiadłość
przYJmu}e. u ;Zle a pora y porno- mielmy. uczciw.1' szuka posady.
y,·yjazd. Adres wskaże Oredow- rower6w. warsztat reparacyjny. 8 mórg ziemi. zabudowania n<l'We.
17,
La~ALE
_
cy polozmczeJ.
dg 23342-3 Oferty Kurier Poznaliski
nik. Poznań zd 11 049
powodu zmiany przedsiębiorstwa dom moies'7lkalny 4 pokoje oraz ku.
Okulary
zdg 11 754
'17' l
'lk
zaraz .sprzeda wedlug ugody. - chnia /l'przl'dam ura'Z pod~ug ugo·
. Skład.
do czytania 2.- rogowe 5.- Spe·
I t li
t
AO onla ę
Baramak. Mosina Rynek 10.
dy. Od s·Łacji kolejowej Kue- -dllt ()buw~!ka llUb fryZJ<Cr8. belZ cjal.ny. zaklad optyczny. Opto.
. n e . gen na .
m • Ik onk.urenc}1. czynsz 35.-.
IOt6wkową. zaprowadzoną. polozcI 11842
rn.:eniewo 10 Wmi.nutd drogi. Ke-LePo- Orhckl. Poznań. św. Marcin 6il lecz ~Iedna dZI.elna ekspedientka
łeme oezkonkurencyjne wygodne
piak (Józef.
ygo a. pow.
7.l1ań, Lodowa ł1. lCospoderz.
zd 11418
kolom al na prOSl posade brB.nty Owocarnia
s-zno. poczta Krzemiemewo).
N 46;)88
lub też jako gospodyni poprowamieszk:anie. tania dzierżawa. kon;yetme !lprzedam. Adree ",:skaże ze sprzedażll cukrów w pierwszon 40 11-4
Domek
dzi jakgdyby wlasne. Oferty KuOrNlowmk Poznań zd 10969
rzęd!1ym punkcie więjtszego mia.
5 pokol. kuchnia spiżarnIa. ogród rier Poznański zdg 11917
1
sta Kongresówki na sprzedaż. Motor
... &
szoPy - §przeaam
przy ruehli·
Kolonialkę
)jJgzystencja pewna. Do objęcia z podwoziem 6 K. M. benzynowy
weJ ulicy KiliJiskiego 7 za got/lw·
Energiczna
towarem. urz/ldzeniem. mieszka· ca 3.500 zł. Qferty Orędownik. ol,cazyj.nie 110 ~abycin 500 zl. Wio
Okazyjne
~!l. pr Zenkteler. śmigiel. Mic· dzielna, dlugoletnia kasjerka. Pniem. pokój kuchnia. wydzierża' Poznań zd 10900
marski, Sulecmek. p. Środa.
160 buraczanych. inwentarzami klewlcza 6.
n 46 987·8 kretarka majatk.
buchalteria.
wie. obj~ie 500 zł. Adres Orę·
n 47214
żniwami. piekne zabudowania. kobiuro, prowadzenie samodzielne
downik. Poznań 11 086
Duży
lei. miasto. objęcie 7.500. _ KoBaczność fryzJerzy I
sklepu, niemiecki, wzgl. poprowawybór
gospodal"Stw,
dom6w.
Gospodarstwo
stencki. Poznali. Pocztowa 15 - 2 Recept na franc. preparat do dze kulturalnie dom osobom saSkład
dZierżaw. korzystne warunki - 36 m6rg żywym i martwym In.
zd 11766
trwalej ondulacji wypróbowany motnym.. chętnie na wieś. Oferkolonialny towarem dutej wsi Znac.zek odpowiedź. ~usiar , '1"0' wentarzem bez dlultu i wyciagu
przez najwybitmeiszych fachowo ty Kuner Pozn. zdg 12217
185
c/lw. skr.ócający. czas zabil?gu o
IIPrzedam za 600.- powodu wy· IYemlasto. pow. Jarocm. Poznail- 10000 zł, wplata 6000. Jańczyń.
jazdu. Pytel. Lulinek. poczta Pa- ska 16.
n 47121 ~ki. Ostrów Wlkp .. ul. Stnro Tar- buraczanych. inwentarzami. tni. pll! godzmyl Litr 1.!>0 prz('~yla
Podróżujący
miątkowo.
zd 11 901
Piekarnia
gowa 5.
n 41213 w!lmi. dworek. elekt!,yąz.ność. ko· za nallesla!1 lcm 5.60 ~alon. Rich· dobrze zaprowadzony w składach
leJ. hez ,dlugu. .ob~clc U.OOO.- ter· Chorzow I, M011luszkl 2 - SPOŻywczych na Poznall przyjmie
Skład
piec rurkowoY, dobrze pl'osperujl\'
Sklad
Kostenckl. Poznano Pocztowa 1ft. m. 6.
n 47174 z!lst<:pstwo. ł~a. skawe oferty Ku•
.
I
d
b
ca.
pow.
miasto.
korzystnie
na
b
k
k
'
zd 11 163
na d aJ'lcy SIę na ,aż a rante w sprzedaż. Gozimirski. Inowrocław ez on urenc~JnY, pie~w.zorzed· m . 2.
Pluskwy
Tler P ozna ń s k I zeIg 11643
rt
tym zaprowauzony -- warsztat Mik I ' 30
d 11 ~80 nym urzadzentem kolomalką wol·
SkI d
. b
•.
.
uewski. Allres Urędownik, Po·
o aJa
.
z
I
ny, czyn~z 30. 7,głG~zenia Ore'
.a .
~ytrPlć .ez .koszluw .1 klopoth·
Kucharz
Imań zd 11570
Skł d
downik Poznań zd l? 534
kolonialny prOWlllCJ8 Rynek - "ycl"! zahlegow poradZI po nacIe·
k .
~'
-'
prima egzystencja. obkcfe 1.óOO. ~łanru zl 2,- .. Polus" Poznal). I?OSZU uLe p!lsady od 1 ~Ierpnl ....
a
spożywczy przy ruchliwej ulicy,
PiekarniA
<lziprżawa 45. Pośrednicy wyklu· PocIgórna 4.
p 28 060-56.283 Oferty Kurier Poznatiskl
.
.
dobrze zaprowadzony sPI·zedam.
y
czeni. Oferty Oreclownlk. Poznań
z<lg 11 740
paPI!!l'u 2 okna nąd~J!lcy ks~dą ccna .IiOO z/. Adres w.każe Orę. tanio oddam 0<1 zaraz 3.500. w
d 11 186
branze. Rynku. mleSCle garmzo· downtk. Poznał' z<l12 ~!l2
tym ilOO kaucji. Rynek. M:1l'iez ,__ . I
.~NAUKA
Panna
'
nowym. towarem inwentury lub
jpw.ki. sklad spożywczy. Poznnt'l.
Skl d
bez sprzNlam zaraz. Zglosz. Wio
Wielka 9.
7.1112 .JSt
.. a
.
{lo matur.ze seminarilllT]ej l1ros\. ·.
cZYI'iski. Leszno. Telefon 122.
Kolonia1kę
na drogerie 1l11,,~zkanl('m Ityd.zy.
BUChalteryjne
.l~kakolwlek praCe. Wilk Marl.,
n 47171i
pełnym
biegu centrum. mieszka.
70
na. Rynek zaraz tanio wydzler'!"r
~~{~:a( I"
W
I'ocha 64.
zdg 1108ł
.
~-o
ód' d '
ża\\'i~.
Zgi oszcnin Lur/wik Gem'l", :'..
Y.
arsza·
llIem Ió, h- pow
wYJaz, sprzc· T'szernl?l· 20 illIt! to~f~m. znblldo- biak Krzemieniewo pow Leszno I;' , '~V! ' ~;;~V
48. gwaran.tu·
U
ęd ik
Gościniec
da natyc miast li: bilardem. Klf'i· wanraml hnmllowyml . Jnwentarza-'
n 411108'
I'.
,v;"lnrl.i".
,n
samocIzIel.
rz n
g OSp,
zd 12 338 mi. cena
9.000. "_' ojtkowski. Po·
l~l~{~~~n~~~fC~!.~~
y war· uczc.iwy. pierws. zorz"c.lne
kwall'nula. skład kolonialny. 4 morgI - ber. Mosina.
K
k
"
~przedam lub zamienie na gospoPraSA
znań.
wintowa" - 2.
Piekarnię
ko· -aCJe. rpfcrencJe. ŚWiadectwa "
Ik
k'
G
b'
.
k
v
zd
12540
.
.
193
ostat.
5
lat.
średnim
wiek.:..
\R'z~m~fu~/'
d k
p~~.i~·t
rzezde~~s3J>ri do Y;l'cil9kania w,;ezl!>.kich owoców ------.:::~...::.:., -.
kompletnym urz.lldzentem .. przep!·11
szuka p9sady. zastępstwa. ZglokOl1Z&stnie sprzedam.
Bernard
Wytwomla
sowa. mleR,?kanre J)~ZY. mękarnl,
28 -;ZUKA-POS~iliy'
szenia Kurier Pozn. zdg 11 783
-.
P
1
Ik' h - b
h ełektrycznosć wy ZlerzaWI na,
,
S w O od a \V r-zet!n18.,
Kupuiac
ozn81' wsze IC wyro /Iw cementowyc tychmia~t WechczYli.ki Mosina
ł ~
~
Ro
ska 1'5.
n 4; 210 ,lobrze zaprowadzona. w dobrym Poznańska 6 g-osPorlar-'
. .
Inteligentna
~_
wer
Fryzjerskie
punkcie .do wnlzierta wienia lu~
zd li 906
~)g!oszenbI8 do 30 słów ~la poszu- szuka posady książkowej. ekspe.
...~, 5-letnia gwa·
sprZe()am3.
zaraz.
Onzkowskl
IIJ.ącyC
posądy vy tf'J .r!lbry<;e dientki. wychowawczyni. Zglosze~(~ ,,~ I~I rancja
krzeltl,a, &1.oliki do
mankury LudWik, ulIca O.trowska 2 d. Kro·
Dzierżawa
obhczamy PO JerlnPJ trzecie, cenIe nia Agencja Kuriera Pozn." _
Pomań- ~a~~~I~i~fa~:i~~-d~\i~ipr~lk~~~J~ toszyn.
zd 12216 60 tylko pszenlH'.i. wlaściciela _drobnycb.
Krotoszyn.
ng 47198
,
\~
rki'
P
ń, ,,,
k
Skł d
żniwo liR wlasnośl'. IIIwentRrznmi
) Si .
~""i
S e)
ozna
n r~al~\5~ lo.
.
a.
• o~jecie. 4.000,- Szymala. Wrześ- a
u~ba (lomowa
Polecam
".......
wytwórni
SpOŻywczy nlle.~kamem 3 pokOJe ma . MIloslawska 2.
zd 10779 - - - - - - - - - - - . ; ; , . .
dla wiekszego oRrodnictwa dziel~
6
K ar tofli
cena 800 sJlrze.dam. Off'rŁy Orę'
,
G'
nego i wykwalifikowanego ogroddownik Powan zd l!:! 218
PoszukUję
.
OS1l0'Sla
.
nik a specjalistę w wan\ywnictwie
_
. rower w
płacisz cen e fabryczna. Bracia 3 morgi buraków pastewnych. 2
rlzierżn,y kilkunn-tu m6rg roli [lo~zukuJ~ ,POSHI!.V do w~z.ystkleg<? i sadownictwie jak ró\vnież bie.
Skład
domem mieszkalllYIlI. _ OfHty nnJ<;hetmcJ WYJazd .. IUICJSCOwośe g:ego w prowadzeniu szkółek i homorgi Poznaniu zaraz sprzer/nm.
N owaczyk ,
Adamski, Plac NowomieJski 6a.
Orędownik. Pozniu\ zd 11 388
\OOOJ<:II!a. Zgło, .zema Oredownik. rlol\'li. r. oślin szklarnianych.
'VI.
POllna1\. G6rna Wilda 30. Przyjzd 12243
spożYWCZY 2 pokoL kuchnia spne·
• , __
_
P07.lIan zd 11 961
Ma. r.clJl.lec.
Dyrekto p Ogrod6w
.
t K d t.
dam za 630 zlotych. Adres Ort:·
'
y
re
y
Rower
<lownik
Poznań zd 12290
DZlerzawa
,
MIeJskICh.
Poznafl.
Focha
40
.
mUJemy a~ygna
n k' 85 I
..._ _ _ _n_g;;..-4_6_1_5_3_-4_____
75 m6rg inwentarzem żywym
DZiewczyna
ulg 12055
Okucia
da~ski 96';r
Rzeźnictwo
ma,rt'."ytp. l.? Cl?l1tnAra m!:'rl!'i: ;lIczclwa. c?,ysta {lo~zukuje pOSlldy
",ozelkie
bo' sprzedam z powodu choroby oh Jecie D ()(l(). ~nRczek odpowIeuf. 7. gotowalllem od 1-1(0. - Oferty
Absolwentka
rymarskie.
sio.'t ~r~y - sklar! i warsztat z urzl\dzo>niem' Husiar. Nowemiasto.
n 47 120 Kurier POZIl. zrJg 12 On8
wydzialu matematycznego !l kUdlarskie. siodla.
~J \W:tenfy bardzo n.i6kn dzier.żawa. Oferty
kuletnią. praktyką pe~agogiczną
~~~;~gi~ ~1!1:~;
Allamczak, Po· Orędowmk. Poznsll p 20 905
' . Skład .
.
Gosposia
poszukUJE; od wrze§ma. po~ady
pracow{ija.. Po znafI, ul. Wielka 25.
n 47206
Rzeźnictwo
~bg;t·c~o~:'~
'~~łąi~~~~a~~y~z~:;:
;~n~rjn~r~10o~~~~i~<>J~t'k~m'a
~'ir~~~~~l~.
1~,~al~n~rk~~{j;';lep-;
.o
zna1\..
o1:na 1S
Dom
przepisowe mieszkanie d"ierżawa UWI Tomaszc,,~skl. Borek.
Pozn. zdg 12 143
.znańskl z,tJg 12021
-o
.
.
".
I .
n 41 187
n 46 457
nowy czynszoIYY. ul. BeL_<1er. ", ml;sl~{'~!l'~ Ol. PH;rWSZl?t:'o. -~-----_
•
Ogrodnik
Goścm'e
bJ lłtłtl
sika 11 Łazarz sprzeda wlaściciel 11 ran~ows!o. Zablkowo - POllnftń
57
kawaler dlugoletnią praktykl\ o·
.
N
4" 5719
. KogcIUszki 6.
zd 125&2 pe/nl\ koncesja. safą. ckolonialka
m6rg, zabudowania murowane.
grodach handlowych. dworskich
koloni alka. sal8., restauracjo in·
A NlKI
piekarnia. wieg kościelna. - beż
100 zł
i . will pqszukuje posady. Zglosze.
• lO, :"A%J
Sprzedam
....~...
konkurencji. objecie 5.000,- Ba·
wentarzem bez dlugu, 13000. Znama Kurier Poznal'iski zdg 9 831
raniak. Mosina, Rynek.
dam za wyrobienie stalej posady
ezek odpowiedź. Husiar. Nowe· zaraz 1fl mórg ziemi w jednym
P
t
zd 11 813
magazyniera. woznego. inkasenta.
MiastO.
n 47 116 kawale bez za<1l<użeń. Łąlka. o·
Inteligentna
gród 70 drz~w z czę~oiow1'mi zbio.
rywa ne
Okolica obojętna. Zglol<zenia Oredo samotnej osoby w charakten:e
rami. Obok os·iedla l€otIlliskowego ~L~p~~el~~;~ntf:i:mrl(f~~\V~~~
• ~ydzierżawię . . . downik. Poznań zllll 745
Uwaga
towarzyszki .m.iej'S'CowOŚĆ obo~
dworca kolejOO\yego w Radzi'wi- ty 000. Szymala. Wpze<nl·n. ui,_ kutnu:. I wa.rsztat k.olorlzleJskl
Szukam
137 m6rg. zabudowania murowa- ilowie
na. Oferty Kurier P02lllańEki
kolo 'Val'szawy. Cena 9 tyt!o
• ~ n ~"
d
D b
ne. inwentarzem żniwem. cena złotych.
w·g 10188
Wiadomość:
na
wspomłosławska
2.
zd
10
782
g~z~3.
w~f;~ci~i~raZ\~~,~~~a~
Krie:
posad,
maR'azyniera.
inkasenta.
216 000. wplaty 18000. Znaczek od- nianej s-tacj~ w bufecie.
R
zt6wka
siny.
zd 11 297 dam do 1000 zl gwarancji. Ofer»Owiedź. Rusiar. Nowemiasto.
d 23 815
es
ty Orędownik. Poznań zd 11 725
Inteligentna
n 47117
,
pod Poznaniem 185 huraczanei,
Pi k
'
panienka kochająca dzipci II lata
' •
RestauraCję
wplaty 25. ~glo~zenia Orędownik.
. e amIę . ..
Poszukuję
prakty.ki prze~szkolu. robótki wy. G O cmlec
. najlepszym centrum Poznania. Poznań zd 1189;)
w PoznanIu lub na Pfo\ymc}1 ku- administracji. dozorcQ itd .. ewtl. q:cze)'l1a pam. szuka posa~y 1
112 morgI. nowe
zab~dowll111e. mieszkaniem. dobrze prosperują175
PI~. ",'zględllle !vydzlerzawlę. - stróżostwa. uprawa ogrodu zaraz sierpień. ł,a.kawe oferty Clrhor·
RPrze.dam z powodu wYJa7!du. go· 1'11. z powodu wyjazdu sprzeda Oferty Oredowmk. Poznań
lub późniei . według ugody. _ ska. Buk (Wlkp.).
Ng 46 5iO
tówkl. 13.000. Adres wskaze Orę· Paluch. Kantaka 89.
pszennej 57.000. wplat, 37.000 zd 12018
Urzędnik. 1 dziecko. Z'l'loszenia
R
zdg 11 !l29/30
J20 buraczanej 35.000. - WJ>IAb
Ob
•
Orędownik. Poznafl zd 12066
ymarz-szofer
downIk. Poznań zd 11867
20.000. - Adamski. Poznań. Plac
erza
poszukuje posady. )jJrlward ZydoKolonialkę Gościniec ~_
Walizki
Nowomiejski Iia.
zd 12246 kolonialkft ... wieś. kqścielra. b.ez
Cholewkarz
rek. Poznal'i lO, ul: ~{empa 1.
pełel). wyszynk. sala,. du~a wieś
117
k!,nkurencJl 40. m.lesl\,:czme, obJe' z.kart~ rzemieślnicza. chrzęac.ti!lzdg 1163"
kOŚCielna dom 8 ubikaCYJ. maly
Teki
cle 2.300. wydzlerza\\ I Klos Om~- mn. merwszorzedny. speCjalista
dom dla ·lokatorów. zabudowania
Torby szkolne buraczanej 2~.000"'ń wpłaty 12.000. zno. Lecha 4.
n 40 3ill lIa buty angielskie - poszukuje
Na majątku
masywne. ogród. il morgi ziemi,
k I
I' 70 bura~zancJ 25.0\10 wplaty 14.!lO.O
R
Ź ' t
Pra!!y na wyjazd. Grabowski Ka· panienka. znająca książkowo8ć,
sprzedam korzystnie lub zamienię
~
~r\11 ub' rymkars ~I'l' Adamski, Poznań. P\. NowornieJ'
ze nic wo
Zlmlerz. Tuchola. nI. Zielona 6. gospodarstwo podwórzowe pisana dzierżawę większego g O S P O ' I J I SIO a" 1 OICZYSt ~'. I· ski 6a.
zd 12247 przepisowe wydzierżawi~. dzier.
zd 11 784
nie maszyn~. przyjmie pos'ade zaIlarstwa. Zglo~zenia Urędownik.
~a~~J { rZ~Sa~~eJ' n[;
Ok'
żawa 50 zl. 1.a kaucią 10u zl przy
P
d
raz lub późnIej. Oferty Kurier
Poznali zd 11864
ł'<
H 't a. de{ I \\
azYJne
Poznaniu. Oferty Urędownik osa y
Poznański zdg 11 23'-9_ _ _ __
l~ tur I
a .
kupna I dzierżawy gospodaJ'8tw. Poznań Id 12182
plelelmiarza ma~ażysty do star- - -, 160
Tomsza
folwarków poleca sadowy rzeczo·
ł d
szego pana Poznaniu lub stróża
Rolnik
m6rg pszenno- żytniej '\Vielko ol·
znawca rolny Jftkus~. Poznal~.
Sk a
pOSZlIkuje. dobre referencje. Zglo- poszukuje p08acly gospodarza Poznai\' \Voźna 18. POC?Jtown 15 - 2.
zd 122119 z mieszkaniem 2 pokoje z kuch· szenia Agenlura 7,aniemyśl.
wlódarza. woźne~o, inkasenta ece prima zahudowania sprze:fam
ng 46 459 60
nill do wydzierżawienia. Pawlak.
n 47 l(iG
wojażera. Kanc.!..a bankowa. lub wydzierżawię. - ZgłOl'zenia
Orędownik. Poznań zd 10 777
76
Mosina. Rynek ~:
n 47 203
Ab l
Oferty Kurier Po:r.nański
morgowe zabudowaniem. łniwem
1
so wentka
zrlg 9716
2
Kolonialkę
inwentarzami
przr
Poznaniu
.
26
.
S~koly 1ilandlo:w c j praktY~1I kolo;
E
•
morgi. bllilynki murowane. bez bez konkurencji w dużcj wiosc!l sprzed~m wplata. 5.~. BaCZ' przT POZnft!)1U dla,ogrod.nIka 12 nIalce posz)lku)ę po~ady bl.uroweJ
ks~edlentka
dlugu. 4000 Znaczek odpowiedź. 1o dstąpię z powodu wojskowoścI. ~ow8kl. Pozn:u1. 'Vlelkle Garbar' t,su:Cy -:- 8il przy _r oznn.mu 8.000. lub eksJ>edlentkl .utrzymanIem. - bran~y. kolomaIno • delikates0'Y'ej
RUSIn r. No\\·eminsto. pow. .h ro-I Adres wskaże Ore,downik Poznali 03 - 24.
z<l12493 Adąms.kl. Poznano PIliC Nowo- Oferty GrzeŚkowlakówna. poczta p'rzYJmle posade. Oferty KUrier
toin Poznati~ka 16
n 471191
zd 11 868
mle)Bkl G.
zdg 12 227/8 Mochy.
zd 11748 Poznańskl zdg 12132
.
, .
.
Gospodarstwo
Puszki
Garnitur:?~ mórg z zabut.!owa\1;em. maM,Piekarni,
Szofer
Panienka
do kawy luksusowe pojemności 10 parowy 6U ('n i 01111,,) ,n .tanip ne-ril1: inwent31'z żY'WY. blisko Pl!' z u~.d,zenie-m, ll!ies'ł!'I;3ni~m. ko- śllluM'l. kawaler. szuka posady. inteligentna poszukuje posady do
kg. zaraz sprzcdam. Owocarnia. ~przedRtn. ROJll":1 l',... . I-Id.
z powonn ,·horr.by Włlllicl- rZf!!tru-e Wl"dEI~rzn\\"lę zaraz. - Wymagania skromne. Laskawe pomory lekarza lub dZieci miej..
Leszno, ul. Pilsurl"kiego 6.
Uamasla\\el" lU'"
\\ __ .... wiec.
c!'cla ~'IJ\'7.c,!all:. 9Jcrty OrEl'<io'W· GQle7JnO, św. \\ ~",!zyń(!a 39.
za-Ioszenia Kurier Poznań.ski
BCOWOŚĆ obojetna. Zll'lo,,'zenia Klin 16 107
zu 11 U,lj
11Ik l'u:l.llan ~ 4(j J:}!
n 46 3,)8
ZUg 12051-2
rier Poznański zdg 12 06 '
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Ekspedientka

z branży skórzlł. l,1 ej. l>iżuter~1 i zabdll.wek, posz.u~UJC podob!l!!J. ~osay od Pl!'r\\ ~zeB'0 lub pO~llle.J. ZgloszeJ1la Kun(',.. l~ozllanskl
zd" U 001

Poszukuję

samodzielnego, wykwalifikowane110 . cholewka.rza, kt(iryby p.rowadZ11 samoflzlehue pracowIlIe. Egz:rstencJa zape,,"lIi~na. ,Viadr;!1ll0Ś!!; Kl)tno. plac pleracklcgo .).
WOJtkowI ak.
n 47017

Nauczycielka

Potrzebna

Komitet

sprzedawczyni do 8klepu "poty",,B d
K.' lał
czego. wick od. szesnastcgo, skroU Owy
ose a
mne wymagama. Może być ZII- rqszukujp
sprzedawców obn...
miejscowa. Ofcrty Or~downik _ kow .ch.jześclaI}. Z?robek dzienLódź, .,sklepowa".
n 47 051 n~ 1;;--30 zl. Z~aczek na .oopoWiedz. Z .<tI0<3zenla: BryIsk!, z~wiercie. Widok 9.
ztlg 12 207

Czeladnik

francuski. rnemiecki obydwa z doStolarz
krawiecki na duże sztuki potr7.eb-...
Ekspedientka
bra .konwer :1cjl\, muzyką· " .
pomocnik potrzebny. Łód~. ~ll- ny od zaraz. A. Pilarczyk. Jaro- fllChowR do samodzielnego prulctma praktyka: Joskonałe refe- bieniec. Makowa 2'1.
n 4704!l cin, Marsz. Piłsudskiego 1.
wadzcnia skłarlu cukrów, tylko
UM'Je f',>sznkuJC pooady. Oferty _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _n_4_7_1_8_!}_ _ _ _ _ _ pierwszorzędna ~ila potrzebna z
Kur:pr l:'ozT'a,iski zdl:' 105S5
kaucją. Oferty Kurier Pom.
Przedstawicielom
Kamieniarza
zrl~ 12050
Poznań
podróżujl\cym
branży
l>udowlanej
facnOwca
do
wyrobu
nagrobków
Kucharz
Biurowy
Zaangażujemy
Szewski
kawaler, lat 28. poszukuje posady opałowej dam zarnz doory dOlłat- hC'tonowych i kamień poszukuje
najcl,~tlli",j we dworze. świadcc kowy
artykuł. II. Schmel1inl:' zaraz. Zgłoszenia Kurier Pozn. obcznany administracja nierucho- trzech dzielnych, sumiennych, tyl- podrf!C%I\ik potrzebny zaraz. Ret\\ a rlohrc. "' ym:u~anill skromnc. S-ka, Gniezno.
n 46348
ng 471!)U
mości. pisnJ1iem maszynie, steno- ko chrześcijan przedstawicieli. dei, Piotrków Tryb., Krakowska
Lasl,awe ofcrty Kurier Pozn.
. k
g-rafin. pierwszflrz~dnYJni świa- celem oddania skladnicy fabryki 38.
zd 12208
ngo 47175
F ryz]er a
Potrzebni
dectwami. zahl'zpiccz('nicm kall- sukna. na wojew6dztwo Radomgosposia i dziewczyna. Restaura- potrzebna zaraz z utrzymaniem (':vinem potrz('IIII)'. Ofcrty pod:t- skie, Kieleckie, Poleskie. Stał&.
Garncarskich
na IStalc. Zgło~zcllla Kru.v.wi,':l, nicm warunkc>w Kurier i'ozn.
(Jl'nsja, gwaran.cjs, potrzeb~a 50QO dw6ch czeladników od zaraz. NlIj.
Urzędnik gospodarczy cja Dworcowa . .Jarocin_
n 46 !J81
]{ynck 13. fryzJcr ,z,I118G3'
zdi!' 12024
złotych,. do objęCIa 1-1';0 s,.erpma chetniej z prowincji. WI. Bigo!,
kawalpr po t rzydzicstce, szkola
rb. śPle~zne zgloszenla p,semne Swarzędz ul. Pozn:t,iska 6.
rolnicza.
kjlkulctnia
praktyka,
On:dowlllk.
Poznań zd 11 746
'
zd 12046
znajomo;;ć prowadzenia ksiąg gospoda rt'zych . sumienny i energiczGosposia
ny. dohre iiwiadectw3 i rcfcrcnPomocnik
!:'Je, po~zllkuje posarly od zara:>..
do samotnej osob}' potrzebna z fryQljer&ki i fryzjcrka p'otl"7A!bnl
~-ynaj.(rodzcllie: dobre traktolVakaucja, Qrowincja. Oferty Orę- od zaraz. tyllko dobre SI/Y. SZ3'
J1i". Laskawe zl:'ło~zcnia Kurier
motll4y, Ryneok Hl.
n 4'i' 212
płyty; 12,25 legcnda muzyczna z płyty z '\Yar,znwy; 13.00 kl)ncert tlownik, Poznań zd 11724
l'uznR,; s ki zdl:' 116:19
płyt; 13,55 muzyka lekka z plyt; ;i:yczeń; 13.15 orkiestra Roberta
Młynarz
14,55 giełda lwowska; 15,00 suity Renarda - ze,pół ,,'re cztery" i
t
b
M
PI' k
Potrzebna
Narodowiec-ku l'iec
/yn
eWls R
taneczne - płyty; 15,35 lwow- Arlam \Vysocki _ płyty; 15.30 poo rze ny nz~raz.
interesu sta rsza panna IM
Poniedzialek, 26 lillca.
zdg 11844 do
w Arerlnim w,eku. znajdujacy sie
skie wiadomości bieżace; 18.00 .\Ibart S:tndler _ skrzypce _ p/y_ P d Pozna lem,
wdowa
jako
wspólniczka got6w'tV bardzo krytycznym
położeniu,
,.Poloni" do Piramid - feli"ton; t)'; 15.4!l wiarlomośc; giełdowe;
Maszynista
k~ 1000 zl.
.. Kupiec". Strzelno.
ł'rosi o pracc
umysłowae.
jako
.
18,10 muzyka lckka z płyt; 18,39 18.15 .,Filil) Styrkala. zaża rty
pow. Mogilno. Po~tc restante,
J:1'kasent,
magazynier.
wożny
skrzynka
tcchniczna;
18,45 l)ie/kn rz" - onowiHrlanie; 18.30 (śl.usarz) dp prowadzcl1I.:t motoru
zd
12313
lub Inna. chociaż zn mniejszym
wiadom()~ci
sportowe lokalne; pio~pnki sentnnentnlne śpiewa D,esel...ktory przy taklcl,t motowynal:'rodzen;cm. Zgłoszenia KupłYb 18.45 wia- r~~h JUZ _.praco,wał.• do n~,ast8. w
22,35
"Chwila
Puccini'ego"
pły Stefan Wit~s Kilka
rier Pozn. zdl! 10 538
ty; fantJzie z oper Puccini'ego; domo~ci sportowc; 22.00 utwory o~nal'sklm. ZYCI.or.ys I odPISY par\ mO'te ot"zymać pra~ rewnfl23,00 "Z albumu speakera"; 24,00 kl'zyPCOW" Kamila Saint-Saens'a sWladect\'V do Kurl.c~la Pozn.
trzną.
zarobek
do 1,5O z/ mi.eosq-.
zdg H6::>!J
Szofer
konccrt w wykonaniL orkiestry _ płyty z \\Tal'szawy.
ni~,
Orlowo-Morskie, MysłflWie
Tarlcu,za Seredyii~kiego, Maria
5 lat praktyki. dobry kierowca,
ka
21'
2
.
n Ml 2a3
Kraków - 12.~;; kilka inform.Wspólniczki
I'zuka posady. Oferty Kurier PoL('wicka - sopran i Czesław Halcii; 12.23 z ros)'jskiei tw""c?o~ci dzielnej kucharki
do otwarcill
znański zdg 11 083
ski - solo fortep.
romantyczne; - plyty: 15.55 mu- prywatnej jadłodajni. cośkolwiek
Uczeń
zyka opprowa - płyty 15.05 .. Czy gotówki. Oferty Kurier Pozn.
s'Ze'Wf;oki potrzebny od zaru;. ~a
,
Młynarz
wiecie.
7.C
...
;
15.25
kwarlrAns
muzdg
12
225
ni"ław Ćwiertnia. Dus~niki, l>Q'W.
żOMfy, lat 30, dol>ry fachowiec,
zyki ,,\Iono\\'ej w wyk. orko :.\[31'~zamotuly. mistrz I'zewski.
10 lat praktyki szuka posady
ka \\,,,hera płyty; 18.15 z
Gospodyni
N 4656
nad;nłynarza we większym mły
twórczo~ci
Ceza"" I<'ran!'ka - mlodsza lub inteligentna służ~ca
nie. na życzenie może złożyć kaukoncert
w
wy:,
.
.
Jerzego
Gaczkn
do
star~zego
samotnego
potrzebcję.
M. Orlikowski. Kruszwica.
Dziewczyna
- fortepian; 18.45 lol,alne wiarlo- na. l';głoszenia podaniem wieku,
Rybacka 30.
zdg 11183
mości
sportowc; 22.00 utwory preten~ji. fotografią Kurier Po- U()WiIW3. gotowanieom. p.raniem op&trzebnR za raz. J a:.i!'>lsMa. P&skrzypcowe K'lmila S:1int-Snen- znański zdg 12 215
Elew gospodarczy
~nail., Marsz. Focha 114 a..
SR - plyt)' z "'ar~zawy; 23.00
lIyn rolnika l'/! roku praktyki N 46;)8.5
..
Mój
dehiut
i
Le~zr7,ni~ki"
Zegarmistrzowski
poswkuje dalszej praktyki za
felieton (z \\' 3r~za \\'y IIl; 2!ł.1 S pomocnik potrzebny. 'r. Bia/as
elirorunym wynagrodzeniem. 11iemuzyka
taneczna
z
d,mcingu
..
CaBednarskiego
Poznań. św. Marcin 73.
:si>lc _próbny'p bezpłatnie. Ztrloszefe-Club" (z W'u'szawy II).
zdg 12 3Gl
czeladnika od zaraz potrzeb1J~.
nia Kurier ozn, zclg 11 422
Albert
Schwarz,
śmigi el. n 47217
Lódź 12.20 par'l informacii:
p.
12.25 dda orkic~t 1':1 BBC. _ płylSarZ.
Retuszerka
ty z '\\'Ar~zn\\')': H.~5 godzina pie- podw6)'Zowy,
zd.olny.
UCZCIWY:
,.ni sfllo\\'ych - płr(a za płl' ta; ~:nsr ...rc:my. -:- Ple;wszor7.edn y pH dobrą sile poszukuje na stalą pe15.00 .. 1<\\'''-rll'3n8 dla pP~YJ1li- ~\\ladeclwaml. potrzebny 1. 9. 37. sacle.
Fotoexpress - Majewski,
stów"; 15.15 o \\'~zvstkil11 PO b'o- (~ferty pod.am.cm warunków Ku- św. Marcin 6.
zd 12 532
~zku; 15.2P. muzrka snlol1owa i ner Poznal1sk, zdg 12025
t3neC7.na w wyk. in<t,'ul11cntów
B
Podróżujący
IJdHh - n/)'ty: 15.42 lrirlzkie WiA. ony.
. towary krótkie na Poznańskie porlomo~ci giełdowc: 18.10 l<'kkie ilr!ll'rqklnsoweJ.
maJatejt,
troje trze bn y na prowizję. ewtl. przyj.
utwOl'y fflrtepinl1o\\'c plyty; r1.zH"~1 2-8 la~ p~szllkuJe .•Adres mę jako w~pólnika 5-10.000, Oferty Kurier Poznański
18.45 wiarlomo~f'i ~Jlnrtowe I"k:ll- h .un!'r Poznanskl zdA' 11 9~1
ne; w P"zcl'\\'ic kO'1f'rrtu okolo
zrlg 12 4;52 3
20.55
.. !\'a
gdań.l<im
szlAku
Zegarmistrz
wodnrm" feli<"lon: 22.00 Ilt\\'OI')' oli 1. 8. potrzebny. Język niemiecPomocnik
skrz)'J)('o\\'c },nmila ~Aint-S:l('nR'3 k~ konieczny, A. Roszck. Kcynia. fryzjerski orl 1 sierpnia r. b, p"..
- płyty z \\'3"<7.;1\\)': 23.00 mu- hYllek 6.
ng 47181 trzebny na stałe. Oferty Oredow·
zyka tancczna - płyt)'.
nik Poznań n 47207

R. Barcikowski S. A.

',. OGÓLNOPOLSKIE -:

f

Urzędnik
//'osporlarcz)'. kawalcI', lat 30. 13
lat r.raktyki rolniczo-horlowhln"j,
zam,lowany rolnik. b. dobre świa
dectwa i polec"nia poszukuje posarly na ",iek~zym majątku od
l. 8. lub pliźni"j. ŁaskRwe zgło
szenia Kurif'l' Pozna,iski
_ _ _ _....::.1.1.:.:;11: 11 661

Do

egzamin6w przygotowuje szybko
i sprawnie. ' ratuje zagrożone promocje. skuteczna pomoc w nauce
udzieli wykwalifikowany korepetytor. Z!!łoszenw; S('kc.ia Pośrerl
nictwa Pracy .. Rratl1il~j Pomocy"
i'RSUJ>" I'oznań. Al. Marszałka
Piłsudskiego 7. lrl('fon 39-46.
zdg 11406

"'torek, 27 lillea.
r..15 all 'lycje porannc; 11.57 sY'
gnał
cza s Il: 12.03 dziennik połndnil)\\' Y: 12.15 .krz)'nkA rnln icza:
12.25 d,..t~ orkic,t ra B. R. O. rorl
rln. \Ynllona O'DonnC'l!a - plyty: 1il.43 win,lomfl~c i goo,podal'czf";
16.00 z;lgarlka I:'eogl'~ficzlla - :lnrlycja tlla dzi~ri sla"zych (z \\'ilna); 16.20
Piotr Cza .ikow~ki:
kWA rt<,t sll1~' czkowy Es-moll op.
30 ; 16.50 ~t"3~zny hór - fl"licton
(z Wilna)' 17.05 konc('rt orkie~try
wilt'liskiei pod dyr. \Vładysława
Szczepfl,i , kicgo; 17.50 aktualna
pogarl;lll!,a
tllryst~' czna;
18.00
PI'ze)!l:]I] aktualno;;ci finan s owo!!o.porlal'.'zl'ch; 18.15 walce i roIki Jana ~trau8~a - płyb'; 18.50
pogadanka aktualna; 19.00 "Ka,vl1sia z kożuszkiem" - ~kp('7.
"'ilhrlma Ha~orła (ze Lwowa);
1!).1., recitAl ;;picwaczy f:;la\\'y Orłowskiej-Czerwińskiej. S. Karl!!I'Yzowski - akomnaniaulPnt; 19.50
wiadomości sportowe. 20.00 koncert rozrywkowy w wyk. mał"j
orkiestry P. R. z \1 rlz. porlwójncgoo kwartetu wokalnego P. R ..
Janiny G f'fllew,kieJ pioSf"nki
oraz Witclcla f-:tcpnicw.k,cgo pios"nki i refreny: cz(':;ć I - Na
swo,i ~ k~ nu(e. cze~ć II w tan('czn~' m rytmie;
w przerwie o
godz. 20.45 clzi"nnik wieczorny i
wiarlomo;;ci rolnicze; 21.45 powic;;ć
mó",iona: .. '" a kacje pani Wa '111)'''
22.00 utwory skrzypco\\'" Kamila
Saint-RAcns 'a - plyty: 22.50 o,t:ltnie wiadomości dzipnnika wicczornego. pl'zeglad prasy i komunikat
meteorologiczny.
H

Bufetowa

przystojna. z praktyk~ . uczcIwa.
pracowila. szuka posady 1 sierpnia, "·Yl1ugrodzenie. ~liej~cowogr!
obojętna. Oferty uprasza do Kuriera Pozn. zdg- 11 761_ _ _ __

Czeladnik

cukiernic?y ~zuka po~ady. Infor.. \Vi('lkopol unill". Frn~ko
~~l'z~hkowo.
ng 17137

D1a~je

Doświadczony

kartoniarz

szuk~ od zarnz z"j~cia. chciaż
by dor.v,,"czo. %:najrlujc ,ie w bardzo ci~7.ki{"j ~yt uacii. Zzłoszenia
J. Sl'Jumlu,iski. Poznań. KlasztornIl .I, m. 7.
zdg 10 930
język

Maszynistka

polski i ni(,l11i('('ki ~zukll posady.
Ofcrt~ Kurier Pozna'lski
zog 11519

Stenografka
korespondentka

polsko - nicruipC'ka. silR rutyno·
wana z Ja świadN~(wami oraz
referencjami poszukuje od l-go
sierpnia odpowicdnid POS(l('ly.
Zgłoszenia KUl'i<"r Poznański
zrl .~!J 'j,j2

Ekspedientka

br:m;,y piekar~kic.i szuka pOSilny
od pi,..r\\·~zcg'o dobrymi Ś"'iarler
twami. Ofert)' Kuri<"r Poznański
zcll:' 11 Gr.2

Szwajcar
~~morlzicl!lY pn~Zllkuje po~ady od
1. 8. u wl(~k~z('l!'o "".porlarza ll!b
nil. mniejszy majn('k Zl:'ł.os7./'llIa
:Mie('zy~law Jan>lsik. Plew,ska 4.8.

poczta KOUlofniki.

zdg 11833

Rysownikpropagandzista
do dorywczej pracy potrzebny.
Oferty "Oredownik" Łódź, pod
"Propaganda. "

'/ " KR

OWE · .,'

Poniedziałek,

26 IiPCR.
Warszawa II
13,00 trzej
slynni wirtuozi w repertuarze
k,ulieralnym - płyty; 14,00 pare
informacyj: 14,06 koncert rozrywkowy - płyty; 15,00 pogadanka
aktualna; 15,10 życie kulturalne
stolicy; 15,15 koncert solistów.
\V)'konawcy: Ver'i Neumark fortcpian
Michał
Olchowy
śpicw. St. GawdziJhkl akompaniamen(: 22,00 wiailcmości sportowr; 22,05 muzyka lckka - pły
ty; 23,00 .. Oli Norwirla do Lieberta czyli o POCZJI ironicznej"szkic literaeki; 23,15 muzyka taneczna - płyty.
TOrJlń 12.15 pogaliank~ lila
gospodY'1 wicjskich; 12.25 muzy',ka _ płyty z \\'arszawy; 13.00
,koncert rozrywkowy _
płyty;
15.00 piesniarze Paryża - płyty;
15.40 wiarlomo~'ci z Pomorza; 18.011
po~auanb
aktualna;
18.10 z
utworów Józefa Haydna - pły
ty; 18.45 \\'iatlomości sportowc z
Pomorza: 22.35 fragmenty ze suity .. Piękne dziewczę z Perth" płyty z \Va rsza wy: 23.00 tai'i CZymy - płyta za płytą.
Lwów - 12,15 Adam: .,Gdybym brl królem" - uwertura -

?

.
lAtI" - 12.20 parę informacji;'
12.25 mllzyk" - płyty z Wal'szawy: 1l1.:i5 n,uzyka popularna pi)·ta za plyta: 15.0\1 litcI'ntura
[lrzez mikrofon lila wszystkich ... \)!nie,zka alho panna na Kiedźwirrlziu" - ~I <!yceuszów Anonimów - historia "ucieszna; 15.15
o wszystkim po troszku; 11;.20 muz)' ka sal ... nflwa płyty; 15.42
I,idzkip wiarlomo"ci giełdowe: 18.00 felif'ton spolcc7.n, pt. "Rola harceI'~twa w oJ!'i)lnylU ruchu
organizacyjnym"; 18.10 życie nrty,(yczne: 18.15 .. Klasycy wierle'-lScy" płyty z Krakowa:
18.4;' "'inrlomoHci ~portowe lokalne; 22.35 Grorl:'''~ TIizct Fragmenty z suity "Pit'kne ri7.ie,,·ez~ z
Pertn' płyty z Wal'szn",y:
23.00 muzyka tane::zna - płyty.
"'torek, 27 lipea.
13.00 koncert
J'ozrY\\'kowy - płyty; 14.00 pare
informacji; 14.06 muzyka na tematy ludowe taliców i pie;;ni plyty: 15.15 koncert rozrywkowy
w wyk ... Kwartetu Srhrammlll"
zespoi u "'ikto"a Tychowskie!!o:
22.00 ",i.1flomości sportowe: 22,03
muz)'ka I('kka - płyty: 23.00 mój
dC'I,iut i Leszczy,iski - fclieton;
23.1Ii muzrka taneczna z dancingu
.,Cafe-Club".
Toruń 12.15 .. Przed nowym
rokiem IV pa<iece" poga,lanka rolnicza; 12.2r. d~ta orkiestra BBC.
pod dyr. Waltona O'Donnl'lla płyty (z \\' arsza wy): 13.00 koncert rozrvwkowy - płyty; 15.110
orkiestra i soli~ci - płyty; 15.40
wiarlomości z Pomorza: 18.10 inIVcsty(·j(' na wyhrzeżu - pogadanka; 18.20 muzyk:l skrzypcowa plrty; 18.45 wiadomoścJ sportowe
z Pomorza; 22.00 utwory skrzypcowe Kamila Saint-Raens - pły
ty z WarSZAWY; 23.00 tańce i piosenki - płyty.
Lwów
12.11i Jan Strauss:
Cps>ll',ki walc płyty;
12.25
wicIkic marsze z plyt: 13.55 muzykR lekka z płyt: 14.55 giełda
lwowska: 15.00 "Z różnych stron"
- płrty; 15.40 Iwo\V5kic wiadomll~ci bież;\ce: 18.10 muzyka lekka z pll' t; 18.25 min'Jt~' literapkie
- po"zje :Miros/awa Zuławskie
go; 18.45 wiar!omości sportowe 10kalnc; 22.00 .,Slynne walce" 1)I)'ty; 23.00 koncert życzeń; 23.30
muz)'ka taT'e('znn z dancin~u .. C~
fe-Club" (z Wnr~zawy II); 24.00
koncert w wykon"niu orkiestry
Tarlrusza
SeredY'lskiego
oraz
Wiktora Budziriskiego
Katowice - 6,18 orkipstra. harmonistów;
12.1;;
wiadomości
hi"ż'lce; 12.20 życie
kulturalne
śl'l,ka; 12.25 rlęta ork iestra BBC.
pod dyr. Waltona O'Donnellll 'War~zawa

II -
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PROPON UJEMY:' ... ·
LAMPbwICZOM· .. ·,

Pomocnik

i u('zeJi potrzebni do
WyUCZę
branży
kolonialno - restauracyj- be.:platnie
zawodu Orl:'a.rt18tow.
'ltd. Wym3,,;ane niemieckie. ZJ;ło- skiego za wypożyczenie 200 zŁ. _
szenia Ol'ctlownik, Poznań
On::downik, Poznali ztl12 475
zli 11 861
mloils:>.,.

lI

l';.t:i Ko('nil!~w. - :.\felodic OP('retkowe. lli.OO Lipsk - Knne!'l't
Pomocnik
polurn)'. "'roclaw
"P~rpp- )ipk~ k'
.'
ł 'ć
tuum mohile" koncPI't 16,10 Pru- bfert;S 6r~~~~?n~: ~a;~ilZalg 091 •
Ita - Konc~rt orko \\'Il,i,kowci.
d 1<) u-!J
Nasze atut,. radioaparaty
17.00 .. 'Kol"nilt"w. c.fu7.yka z
z
- I.
12
AnglII. 17.!l0 Budapeszt - :.\lu7.YU'
złotych miesiecznie .
ka ryga(,.I · a. 18.00 Lukscmhnr,::
.
.
,?zen
Pożyczki
- Koncert ż)'cze(1. KOIl"lIhaga _ fryzJ~r~k! .. ~od~Il1Y dobrze s}'~uo
Muz)'ka taneczna. 18.35 Droitwicl, waneJ. mzeJ. 16 la~. utr~ymamem Par\stwowe
- f:;olo na organach \\'ul'litzPI'a. PCl~ntrzpehny. ::;!a~: Urbamak, Jaro100
19.60 lIIonachilI 1 - \Yil'cziir tali'
auereVisklego 1.
n 471!Jl
ca i rozl11aito~ci. 19.25 ,\Yil"deil _
•
za 100
FI'I"1<'II<ka Illuzyk~ opcrowa. Czeladmk
~
.J.
~1.
19.55 IIil"crsnm r KOll('"rt piekarski samod7.ielny na chleb i
'/Y
s)'ll1f.
z
~cheweningen.
20.00 bułki natychmia<t potrzebny. _,
Ul
BrulIsela fr.
. ... \nrlromp,Jn", Zgło~zenia: At;'!'ntura Oredowni- Sw
poemat liryczny Locon.
20.10 ka, \\'olsztyn, Rynek 4.
•
M
ł
Koeni!tsw. - Koncert kn l11eraln~·.
n 471!)!)
arc n
20.3łl Lille - Koncert Sl'Il1f. 20,45
D b
numer
R. Paris - Kon cc,·t sYIl1f. z ViO ry
25
chy z udz. Al. Brn ilowsldel1o szofer potrzel>ny - na samochód
I f
1238
dg 23796-7
(fort.). Lonrlyn R. - Muz)'ka hl- ,·ckl'Ull0W)'. wymagana ~Qtówka t_e_e_o_n_ _-_._ _ _ _-'''--:-_ _
neczna. 21.00 Rzym Konc"rt 1.000 zl. Zgołoszenia do Kuricra Rto z firmy Colombus. Poznad
~ymf, Bruksela flam. Konccl·t Pozn. zrll1 12007-8
Wrocławska 15
Symf. Lukseml11,rl! Koncert
R
J!'aloIYY. 21.10 LiJlsk - KonC"I·t
Panowie
owery
filharmonii drczrlc'l~ki('j.
21.15 intelil>:entni. energiczni. _ tylko kupuje. ten sje 21isngszukuje,
Bruks(>la fr.
h r. rr·Nt symf. chl'z(',cjj:tnie znajdą stała pracę
,
N ość I
22.00 Bnrlapes7.t - Koncert orko i rlob,'y zarobek. przy rozpowopcrow('j. 22.~0 Kolonin - Muzy- szcc'hnianiu artykułów niezbedoW
kil lekb. 23.110 Droitwich - Mu- nych w ka:;'dym domu.
Oferty
Anteny
z)'ka tancczna. KOI)cnhaga - Kul'iN Pozna,i~ki zdg 11 998-0
przeciw
:.\[uzyka tanN'zna rrl, 0.30). 23,25 1
BlIrła"c~1.t. M. cY!!:1li~kn.
Przedstawiciele
szmerowe
24,00 Frankfurt i RztufgRrt. - miejscowi wszystkich miastach
Koncert filharmonii bcrlillskiej.
powiatowych Poznaliskiego, dosprzedał i
brze
wprowa dzcni
drogeriach.
instalade
"'torek 27 lipca
aptekach potrzebni. Oferty On:Radio 8 para·
,
. downik. Pozna,i zd 11 9~:J
ty. Rowery. I!ramofony i plyty
15.15 Koenigsw. - Fantazja na
- - - - - po cenach fabrycznych na dOJl'Dorganach Wurlitzcra.16.0~ T..<olonia
Potrzebna
dnych warunkach i za poŻycz.ki
- Muzyka PJPnlarna. 11>.10 Ry~a..
Centrum
.. Orfen~z i Enrydyka" op. ,el ks,P el dk !enotkf'a tsaIllOod"dlclna 'kdo pko - J. Kaml'''skl', Pozna,i. St. R~ek
Glucb. Monachium - \Vesoła 0111~ -1.
~r l
re OWJ1l -,
0- 1314.
11_
Nz ,,. '57"7/8
nuliycja. 17.00 BlHlaIlc~zt _ Mu- z_n_a.;,:n_z_d_.;,:1-.....:.1.:.o.;.7_ _ _ _ _ _ _ _=~~
....:::~_=...;...__
zyka jazzowa. 17.30 ,\"roclaw :'\fuzyka rlwufortepia nowa. 18.00
Hil"erSllm I - Muzyka rozl')'wkowa. 18.15 Pra~n - ,.CnssnnoVR w Czechach" potpOlTri mll7.YCZne. 19.00 Lipsk - .. Wodn w TnnzYCP". 19.05 Ryga Koncert.
19.30 MOI1Rehillm - 8lnr'howisko
z życia ~zopena. 20.00 Droitwich
- ,.'""spomnienia D1uzl'czn,," wykonn ork., chor i ~oli~ci. 20.30 Paris PTT - Festival muzyki rosyjskiej. Kopenhaga - ~kanliy
na"'ska muzyka
fortepianowa.
20.5" Prl\J(a - Konccrt czeskiej
filha rmonii. 21.00 Mediolan ,.CYl:'nneria" op. Pucciniego. L&ndyn R. Koncert orko detej.
21,15 Sztntgart - Muzyka z epoki Rococco.
Beromuenster.,Faust" op. GOUllOda (IragmC(l)t).
21.40 BlIdRIleszt - Utwory Dohnanyego. 22.00 Sztokholm Ballady , serenad". 22.15 Rzym
Recitai wiolonczelowy. 22.50
HilYersum I - Muzyka taneczna.
23.00 Kopenhaga - Muzyka taneczna (do 0.3U). 23.05 Lubem~ Taki samochód kosztuje moc pieniędzy,
bllrg - Muzyka tancczna. 23.35
- Mamy kuzyna, który jest aptekarzem!
(~1)
Tuluza - Wesoła auuycjn. 24.00
Frankfurt i Sztllt~ar[ - Koncert.
(Ric et Ra.c. Parj ż),

K.Z9._.R.O.~.i\.~.W.K.A__

dl"'lomeC,ian/J(,a

I

_______

•
Humor zagranlczD,y

O ~ ł O SZ en ia_.

l-lamowy milimetr lub jego mie;~ce kObzLuJ.e; w zwycza.jnych na. i)tr~ie 6-l~mowej 15 groszy, Da. s.tronie r&da.kcyj.nej (.-ła.mowej) a.) przy końcu części
reda'kcyj'll~j 30 grOcSzy, bl na strome czwa.rte) 50 jZ'r~.'l.y. e) na IłtroDle drugIej 00 grO€zy, d) na stronle wiadomości )oka.lnv-cb 1.- zł. Drobna olrloBzania
(naJw}-żej 100 slów. w tym ;) nagłówkowych) Blowo na g~Ó\\ kowE' drUlkll~m tłustym. 15 g~06ZY, k&:7.rla dalsze słowo 10 groszy. Oglosztmia więoksze wśród drobnych. plJcLYnając
od ostatniej sl.ronv. l-lamowy milimetr 30 groszy. Og.I06~e Ull!- ;;komp.lJko~ane, z zastrze.te.m~m mIejdCa - od posz~z~!!ólnego wypadku 20% na<l.wjżkl. Oglosze.nia do bieżącego
wyda.Dla J)rzyjmujelIl~y ~o ~odziny .10~, a do wY'cla~ medZlelny.ch 1 §t'l'\'Iątecznych 110{) godzmv_ 9.-'5 . [a.no. Ogtu~zen~a z poza. Wielkopolski pr~y ;;mujea;ny do wydall bi eźa.cych
do godz. lO, do wydan niedZIelnych 1 śW1l\tecz,nycb dDla po przed Ol e.go do R'odz. 8. Za błędy druka.rskle, które Ule t;mek.ształc&Ją treści ogłoezema. a.dmmlstracia nie odnowiana
Ogłoszenia przyjmujemy tylko za opłate, ~tówke, r. góry. KO'Ilto w P. K. O. nr. 200 149.

~------------------~--------------~~~~~--------~~~-----------------,---

NAPISAL
oSO}

reszlę.

WITO~D

ZAŚWIEC

ja i może nawet uratuję, ale nie za
darmo, oj nie ...
Nazajutrz do fabryki zjechała z
wielkim hukiem i trzaskiem - niby
to nagle - ,yojskowa komis.ia śledcza
z generałem Nosowem na czele. Przybyli przY'witali się z Greminem sucho,
urzedowo i rozpoczęli urzędowanie.
WyglądałO ono tak, jak zawsze, tylko
bardzie.i niż zwykle gorliwe było łaże
nie po wS7.~-stkich kątach, najgłupsze
w świecie pytania, zadawane w ostrym
agreR~' wIwm tonie i pr7.eglądanie
ksiąg w)'s~ ł1<.o,,'y ch i faktur.
- I to dozorował załadowania i
wysyłki
tego transportu? - padło
wreszcie najważniejRze pytanie.
Gremin podsuną.ł g-enerałowi bez
słowa dokument wysyłki z podpisem
Bukowa. Generał spojrzał i zmarszczył
sic.
- Kto to Bukow?
- Magazynier fabryczny, panie generale!
- \Vez,,"ać Bukowa! rozkazał.

Rozejrzyj się już dziś po naSTRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI szych ludziach z.a nastl;'pcfJ, Bukowa..
Tiech to b~dzie ktoś sprytny i obrotny.
Dla czytelników, którz~' nie czytali od
-poczn.tku powieści napisanej specjalnie \Viesz zreszt~ najlepiej, kogo nam
dla 1I01'p,dOWllil,(\." przez młodego, utalen- trzeba.
t0wan('go pisarza poznal'isl'iego, 'Vitolda
- Tak jest. Nawet już przygotoZaświeci a, podajemy streszczenie pierwwałem /Sobie kandydata. Moszek Biaszych jej odcinków:
łogłowslci \\'ydaje mi sic być idealnym
Hok 1011,. Chmury burzy wojennej
nas1.cpc::). Bulcowa --- roześmiał się.
grnmnrlzą się llad światem. "'ywia- ~IoRzek i Bulw"'! He, he, he!
dy wszystkich pallstw pracują z wy" Tspaniale! - zarechotał Gremin. (~ŻOllą energią. Tel"f'llem szczególnie
ożywionej
działalności
szpiegów, Tak za trzy dn i możesz prz~-jść z noktórych ścieżl,i krzyźuji\ się co chwi- minacją do ]10 tlpisu. Myślę, że Bukowa
la powodując kr6tlde, krwawe spię spławimy ])jorunem! Aha, jeszcze coś.
cią, jest no~ja.
Srodowi.;ko robotnicze wielkiej fa- Podwyższam ci pensje o 100 rubli ...
bryki konserw w Petersburgu nie Prznla RiC, co?
Jak Gremin myślał, tak też było.
ulaje sobie zupełnie sprawy z tego,
że naczelny dyrektor fabryki Gr.eJeszcze tego samego dnia wieczomin czlowiel< elegancki i układny rem przegrał sporą, sumkc do generała
ma też drugie oblicze, tajemnicze i
zaliry! e. Zajęty swymi sprawami za- Nosowa, któr.,' przewodniczYł komiwodowymi i tajemniczymi konszach- sji, zajmujllcej siC zwalczaniem sabotami Gremin próbuje zdobyć wzglę taży, i zamó,"ił sobie z nim po dobrej
cly jednej z pracownic fabryki, pięk kolacji part~-.ikc rewanżowa. na nanej NataEzy Radecki~j, ale nie uda- stępnv wieczór. Pl'z~' okazji bakną.ł, że
je mu się 10. l' a tasza z calą stanow- jutrzejsze ~ICldzt\Yo komis~' jne będzie
czością opiera się zakusom dyrektora, znajdując - dla swej postawy pewno miało Tlrz~' l{)'e nastopstwa dla
Te~o popoludnia Zofia \Vasiliewna
oparcie i pomoc w rodzinie Buko- magaz~'niera fabryki.
- 'V~-gllJ.da na porzaclnego czlo- na próżno czekała na męża. Obiad owych ludzi nawskroś uczciwych,
którzy ją - córkę powstańca pol- wiel,a - mówił - ale pan wie, gene- , stygł, odgl'zewany kilka razy, a Bukow
skiego - wychowują.
rale, najlepiej, jak to dziś jest.
nie wracał z fabl'dd. Przyszła Natasza
Nie tylko na polu miłosnym spotyGenerał przytakiwał Rorliwie i za- ze szpitala i wyglądały obie niespokojka Gremina niepowodzenie. Jego pytywal Gremina, cz~' jemu to nie nie na ulicc, czy nie nadchodzi.
zaufany sekretarz Laszenko po pijaBliRko .iuż b~'ło wieczora, gody przynemu nagadał głupstw agentom po- sprawi prz~-krości, .ieśli temu i owemu
f;zeclt ktÓJTŚ robotnik z fabryki przylicyjnym, chcąc nie chcąc więc, prz~·tnie siC trochę palców.
szajka musi ala skończyć z nim. LaTego samego jeszcze ,,,ieczora U- noszą.c hiobową. wiaclomo~ć.
szenko zostaje skreślony z listy ży st.lanowicz, zakomunikował Greminowi
"Iwan Pietrowicz w w~'niku śleclz
jących. Poza tym na trop akcji Grp.telefonicznie, że ",vsz"stko jest w naj- t\ya, przeprowadzonego przez ministemina wpada przypadkowo niejaki
Iwan Iwanowicz Zotow, poczciwota, lepsz~'m porzą.dku". Gremin zatarł rę- ' rialna komisję, został aresztowany
ce i zachichotał (lo s\yoich m~'śli.
jako podejrza'm' o sabotaż i działanie
przejęty lekturą. sensacyjną., domo- Rej, Nata!'\zellko! Pogadamy 7.1' na szl):oc1c pall!'\twa przez clolf.lczanie do
rosły detektyw. Jego wkroczenia V't
robotę przyczyn1aJe. Grllmlnowi dużo
sobą. teraz, pogadamy - myślał. - Ty
transportów zepsutYCh i zatrutych
kłopotu.
.
prz('cież hanIzo korha!'\7, trgo oni('kllkOIl'~er\V , "
Duża, satysfakcję Greminowi po
nR, bardzo! Wiem! B~dzie. z chciała
"'iallomość ta. jak ~l'om llderzyJa w
tych wszystkich przykrościach doją
udana afera której ofiąra. pada dwu- go ratowarl Prato, 'ać go mogę tylko ohle kobiety.
krotnie oficer sztabowy Rybkow,
J\t6ry w f'fekcie zmienia mieszkanie,
nie wiedząc, że i tu znajduje się pod
- A skl1cl wy to wiecie?
Iwan Iwanowicz Zotow pru'z długi
obstrzałem obserwacji wy\Yiadu an- Mam ja s,,~o.ie sposoby! - tajemgielskiego, oraz wysadzenie w po- czas po wieczornej Pl'z~' goc1zie nie
wirtne tabri' ki amunicji,
niczo blJ.knał Iwan Iwanowicz.
mógł sic ul"pokoić. Przeczucie mówiło
W tym czasie wybuchła wojna mu, że ,,"pacH na trop jakiejś szajki. Dość, że wiem! Tego clnift bd ktoś obś\Yiatowa. Ścieżki
grupy Gremina
cv w waszym mieszkaniu. Przed doprzecinajn, się z wywiadem angiel- Ale nie wiedział, co to za szajka i ja- n~em czeka'lo na niego auto. Coś mi
kie
są
jej
cele.
Sza
ika
ta
interesowała
skim kierowanym przez Wooda.
to nie się w~-dalo tutaj nie w porządku, \"iQc
Energiczne śledztwo policji dopro- się kapitanem Hrbkowem
wadza do aresztowania Korna pod ulegało wą.tplh"ości. A więc najlepiej obserwowalem to auto i widziałem,
}ak ktoś z latarką. elektryczną. łaził po
zarzutem udziału w zamachu na ta- będzie 7.a"·iadomić o tym Rvbkowa.
bn-kę.
,,'asz~'m mieszkaniu ...
CZ~T jednak kapitan nie zlekceważy
Mimo, It Gremin 'odmówił swej jego rewelac~·.i?
- Nie pOWiadajcie dziwów!
pomocy, szef bandy Rubin przy poTajchl;'tniej pochielilby sie Zotow
- tlfówię ci, jak na śWiotej spo,,-iemocy swych ludzi, których ma nawet w policji, zręcznym manewrem ~w~'mi spostrzeżeniami z żon~, ale o- dzi! '''praw C w tym przecież mam i
bawiał się, że tułaj zost.a.nie źle przyuwolnił Korna.. Równocześnie do fa110S nie od parady. Zaraz wyniucham,
bryki Gremina przychodzi nowy jęty i w rezultacie żona roztoczy je- gdy się coś njew~Taźnego świQci w
czło\viek UBtianowicz, który po- szcze ściślejszą.. kontrolę nad jego po- powietrzu. Pr7.~'u\Vażyłcm sobie wszymaga Greminowi zastawiać Bieci.
stępowaniem, wtrąci RiC do jego sa:stko Naglo auto dało sygnał. 'Vidocz'V Petcr1;burgu poj8lwia sil) !makonic ty, albo kapitan wracaliście do domit.& wróż!;:a odwiedzana przez ary- mot.nych spacerów po mieście.
Zdec~Tdował się po długich rozwamu ...
I'\tokrację rosyjską i wszel'kie znakożaniach i wahaniach pójść do 'Vańki
mitości. Odwiedza ją także księżnicz
- Ja
uzupełnił
opowiadanie
i prze7. niego dotrzeć do kapitana.
ka Tania.
'Va.llka. - "Tróciłcm wcześniej, nlZ
Pewnego dnia. nil. urlop pnyjet- Brłem u ciebie w zeszłym tygo- kapitan, gdy siC przekonalem, że nie
d7.8 Piotr Bukow, który opowiada o dniu, ale nie zastałem cie w domu ~
a kcji szpiegowskiej na froncie. Pod podchodził ostrożnie Zotow do intere-, ma go na miejscu, wskazanym w
kartce.
wpływem odbytej 7': nim
na teren
- 'Vidnć cię zobaczyli i sZQfer zaprzypadkowl?go szpita la przechadz- sujące~o go tematu.
- .Takiego dnia to bylo? ~ zapytał trąbił. 'Vtedy światło zgasło, a za
ki, Natasza pOl'ltanawia porzucić faWailka.
hry'kę i zostać pielę"'niarka, szpitalchwilę jakiś tajemniczy osobnik z wa- We wtorek!
ną. Postanowienie swoje wykonuje.
lizeczką., a może aparatem fotograficzGdy wszelkie inne <sposoby zdoby- Ach, tak! Nie b~'ło wtedy w do- nym w ręku, zbiegł szybko ze schocia Nutas1.Y r.awiodly, Gremin pod- mu nikogo. ani kapitana, ani mnie!
dów i wskoczył do auta.
r.bwytuje myśl rzuconą mu przez
- Mówiłeś, że wychodziCie zawsze
- Ale cuda opowiadacie! - dziwił
Ustja.nowicza. Pmjekt ten zabezpie- na. zmian(': raz ty, raz kapitan!
sie 'Vf1l1ka.
cz}' jego pozycję i pomoże załatwić
- Ech! - odmachną.ł się Wańka.
- To ieszcze nie koniec! Kiedy auróżne sprawy.
- Ktoś mi zrohił wtedy głupi kawał. to rusz~-lo, skoczyłem nR bagażnik i
Ust,janowicz cynicznie, choć po- Kapitan wyszedł wtedy na jakieś po- prze.iechałem się na nim aż na u1ic~
wściągliwie śmiejąc się, rzucił:
siedzenie, a po jakimś czasie przynie- TaurydzklJ.. ...
- A Bukow na kozła ofiarnego jak siono mi od niego kartkę, żebym na- I nikt was nie zauważył?
w~-mal'zonY.
t~-chmiast prz~-"'zedł do niego. Polecia- Zeskoczylem w porę, zanim się
- Ile, hr, he! :Masz rac.ię. No, ale łem jak wariat ...
RutO zatrzymało. Pilno"'alem poteITl
musinw dziRlat~. 'Vięc tak: zadzwoil do
- I oka7.alo siC, że kapItan wcalę domu, do którego weszli. Powiadam
Kataje"'a, żeby spowodował wskutek kartki nie pisał, że go we wskazan~'m
ci, 'Wańka, tam iest ich centrala szpieostatniego rapol'tu skandal i śledztwo miejscu wcale nie było ... - dokoń
gowska
i warto by się tam dobrać!
u lHI"'. Transport napewno podpisy- cz~-ł Zotow.
O
rety! To trzeba by opo,viewaj Bul-ow, co?
- Skąd wiecie?
- Tak - skinął głOWę. Ustjano- Od razu ~iC domyśliłem. To brł dzieć mojemu kapitanowi! Ale, jako
żywo, nie uwierzy. Powie. żem sobie to
wicz. Już to stwierdziłem.
To był szpiegow~ki podstęp!
transport nr 91, 12;) z przed dwóch mieie! To na pewno któryś z kole- wszystko wykombino,,'ał.
siocy.
gów ze mnir: zakpił. Nie! To nie żadni
- Ale zostawić tego tak nie moż
- -Wspaniale. Poosuń Kata,i owi , szpjed7.~'. Nic nam nie zginęło z mie- nn.! Człowieku! Trzymamy bez maze dobrze b~dzio, gdy do odpowied~iaI szkania!
ła w ręku całą. szajkę i nic nie robić?
nOf\ci poci~gni€\ "'~-sylaj~eegl') tmn- Ale k{M h", w miH;r,knnlu. Ktoś P07,wolić im d'1.ialar! l\[ówi(' ci, '''a1'l~pOl t, a ja już z generałem zalah,-iQ
po nim myszkował!
1,G.! Po Ilocach nic sypin.m, ll1y~IQ i

Wyprawa do szpieg owskiego gniazda

......

' - "' -

kombinuję,

Jakby im się do skórr do-

brać!

- No, i wymyŚliliście co?
- Nie", idzę lepszej rady, jak w~.iŚć
w samo gniazdo szpiegowskie. To jest
najlepsza metoda, jak mówił Nat Pinkcr'ton ...
- Jaki Nar.lpinkerton?
- Nat to jest imię, a Pinkortoll
nazwisko najlepszego detektywa wszystkich cza<;ów i wsz~'stkieh krajów Objaśnił siostrzeńca Iwan Iwanowi cz.
- I on mówił, że najlepiej wchodzić wpro;,t do gniazda?
- Tak! Bo na to oni sę. niep1'lygotowani. Trzeba działać metodę. 7.Hskoczenia. W~jść sobie, jakby nigdy nic
i clopiero ua miejscu rozważyć, co dalej robić zależnie od okoliczności.
- Jabym się tam troche bał! - zastrzegał się 'Va11ka.
Może jednak lepiej powiedzieć o wszystl<.im kapitanowi.
Ale I\\'nn Iwanowicz wolał działać
na własną rckę; chc;ał sam zebrać laury za otlkn-cie szpiegowskiej szajki.
- Nie! - odparł. - Kapitan, jak
sam mówisz, nie uwierzy. A przekonać go nie potrafimy, bo żadnych dowodów nie mamy w ręku. Dopiero
gdy zobaczymy dokładnie co i jal~ wtedy mu wszystko wyłożymy i poprosimy żeby nam dal do pomocy policję, albo żandarmów.
'Yailka wahał się jeszcze, ale Zotow przekonywał go gorą.co i wreszcie
oSił}gnął ten skutek, że
mu siostrzeniec obiecał towarzyszyć w niebezpiecznej wyprawie.
Kapitan był w domu i pozwolił
Wallce wyjść do godziny siódmej, Mieli więc do l'ozporzadzenia całe t.rzy godziny, bo dochodziła wlaśnie godzin,a.
czwarta.
- Masz jaką. broń?
- Mam bagnet!
- Lepszy byłby rewolwer! - z.a.uważył
Zotow i wycią·gną,ł z kieszeni
ogromny, starego tyPU bębenkowiec.
- Ja wolę "sztyk". Z tej armaty
nikogo nic ustrzelicie!
- Toteż ja nia myśIQ wcale strzelać do ludzi. To tylko na postrach oświadczył Iwan Iwanowicz. Porzą.dny
detektyw nigdy nie strzela bez potrzeby.
Stary wiarus maszerował raźno,
mimo kulawej nogi, tak, że 'Vańka.,
OCiągający się jeszcze trochę, ledwie
potrafi ł dotl'ZnllaĆ mu kroku.
- Plan jest taki I Ty zostaniesz na
ulicy. Rozumiesz: Ubezpieczenie tyłów!
A ja wej dę do sieni i rozej l'zę
siC, l<-to miCf;zka w tym mieszkaniu, z
którego wecllu~ moich kalkulacyj wychodzili spiskowcy. Dowiem się kto
tam mieszka, a potem wedle potrzeby
wynwślimy jakiś pretekst, żeby wejść
do mieszkania. 'V takich wypadkach,
rozumiesz, postępuje się rozmaicie wyjaśniał. Czasem udaje się malarzy,
albo innYCh robotników.
"Przysłali
nas tutaj - powiemy - że podobno
telefon naprawić trzeba". Albo ścia.
nv pomalować, albo kontrola licznika
gazowego. "' łazi się wtedy do mieszkania i rozgląda na WSZyStkie strony, czy gdzie nie ma ukrytej stacji telegraficznej, albo aparatu sygnal iza.cyjnego. 'V szpiegowskiej centrali musi być taki aparat. A jak zobaczymy
- wyjdziemy sobie, jakby nigdy nilt
i już mamy dOWody w ręku. 'Vtedy
możemy nasłać im na kark policję. A
za w~' krycie s2:piegów, musisz wjedzieć, nagrod~' są nie byle jakie. Znalem
takiego, co chałupę sobie kupił za nagrodę, jaką dostał, gdy złapał niebezpiecznegu szpiega. \Viclzę ja wte(ly
minę mojej ViTieroczki, jak jej do domu przyniosę pełną torbc pieniędzy.
Iwan Iwanowicz tak się w swych
marzeniach rozperIził, że omal nie minął ulicy Taurydzkiej.
- Mówiliście, żo na Tauryclzkiej
jest to gniazdo! - przywołał go do
prz~- tomności Wańka.

(CiQg dalszy lIa:;(~pi) .
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końcu jednak zwierzak groźny
Poczuł w krzyżu dresoczyk mroźny,
Zląkł się i gdy chatę zoczył -

fryce

W przerażeniu i popłochu
Znika l rum part w chatnim loehn

Na widok niesamowity
Lampart przywarł, jakby wryty...
Nie wiedział, czy ma się zlęknąć,
Albo czy ze śmiechu pęlknąć.

W

Liście,

trawy, chróst zbierają.
Drzwi i okna zatykają:
Dym lamparta albo zdusi,
A lbo do ucioczki zmusi.

Ogień z chaty nagle buchnął,
Wietrzyk w niego raźno dmuchnął.
Chlopcy wytrzeszczają oczy,
Rychło lampart z ognia skoczy?

Chata się na dobre pali,
Dym przez dziury w dachu wali ...
Chyba teraz go wypędzi,
Lub jak śledzia go uwędzi.

Lampart, gnany dzikim strachem ---: ,!
Strzelił w górę razem z dachem
I lecąc na. łeb na szyję,
Już nie ryczy. ale wyje.~

W swoim pięknym spadochronie
Ląduje na ziemi łonie.
NłC .się nie uszkodził prawie,
Bo 'legł nosem w miękkiej trawie.

Dym go jednak widać zmroczył,
Bo jak pijak się zatoczył Kitą machnął raz i drugi,
I rozwalił się, jak długi.

Słabość wiedzie do niedoli...
Lampart wzięty do niewoli
LamentUje strasznym głosem,
Locz musi się zgodziĆ z losem.

Obraz nędzy i żałości:
Za parę niedużych kości,
La,mpart chaty ich pilnuje
I jak zwykły pies stróżuje.

Druhów para w knieje zmierza,
Dla rozry\\1ki i na zwierza.
Domu nienawidzą wrogi,
Bo gQ strzeże lampart srogi.

Wedle chatki ogrodzenia
Stoją jakieś dwa stworzenia;
Snać niedobre plany mają,
Bo pa.skudnie wyglądają.

Przez doŚĆ wielkie w płocie dziury
PrzesmykUją się, jak szczury_
Pewnie okraść chce cholota
Gerwazego, tudzież Pro ta.

Dwa. te podejrzane typy
W nadziei złodziejskiej stypy
Podłażą pod ścianę chaty
Co ich spotka? ZY6k - czy baty?

Popłoch opanował blady
Bezbronnych zwierząt gromady,
Bo widu~ 1. lamparta miny,

Że zawitał

nie na kpiny.

Wielkim susem ku niej

Skoczył.

PRZYGODY BONIFACEGO SZCZYPlORKA

SzczypIor chętnre łapie rybki
Nie mniej chętnie zbiera grzyblki.

Z trawy sterozy łebek grzyba,
Krótki wzrok nie myli chyba!

Powziąwszy decyzję srogą,

Żyde

swoje

sprzedać

drogo.

Przedruk wzbroniony

btny olbrzym, dziw na.d d~~
Eez wątpienia, że prawdziwy.

Nie był to borowik przecie,
leno dziewczynl,a w berecie!

