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Wydanie

Pełne

Po wielkich manewrach na Sycylii :Mussolini przemawia na Foro Italico w Palermo do zgromadzonych tłumów.

Szósty

Poniedziałek,

Rok 61
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dzień

'"

30 sierpnia 1931

swoistego czaru sa, brzegi Dniestru zarośnięte trzcinami, wśród których całymi stadami lęgnie się dzikie ptactwo.

procesu Hindv FleisEherowei i towarzyszy

szystko obraca ie okola r I
Niezwykły świadek z więzienia w Koronowie, który nic nie pamięta - Panią prezesową i browary interesowały

Cukier - Jeszcze jedno

Na sobotnią.
Hindy Fleischerowej i tow.
zawezwano 23 świadków, z których
czterech usprawiedliwiło swą. nieobecKra k

Ó w.(TeI. wł.)".

rozprawę

ność.

Jako pierwszy zeznawał śwd. Jan
s k i, były kierownik bankowej
instytucji państ\,' owe] w Stanisławo
wie, doprowadzony z więzienia w Koronowie, gdzie odsiaduje karę 3-letnieKań

więzienia

go

za

nadużycia pieniężne,

dokonane na tym stanowisku. Na
wniosek prokuratora zrezygnowano z
z.aprzysiężenia z uwagi na podejrzenie
o współudział. Wyrok w jego sprawie
zapadł w lutym 1934 r.

Nie przypomina sobie
Świadek

po uprawomocnieniu się
wyroku starał się o odroczenie wykonania kary i o ułaskawienie. Znając
się od szeregu lat z Fleischerowq., zapytał ją, co w tej sprawie ma zrobić,
na co ona skierowała go do Parylewiczowej. Na pytanie, czy dał Parylewiczowej wzgl. Fleischerowej 500 zł,
świadek odpowiada, że nie przypomina sobie.
Ś w d .:
!(omunikowalem się bezpośrednio z Parylewiczową., do której
jeździłem do Krakowa.
Zastałem ją
w Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Gdy zbliżał siQ termin, do którego
miałem odroczenie odbycia kary, na mo
ję. prośbę otrzymałem od Parylewiczowaj list z podpisem jej matki Marii
Pierackiej do premiera Składkowskie
go, z prośbą. o ułaskawienie. List ten
przesłałem do 'Warszawy jako polecony. Skutek był ten, że teraz siedzę w
więzieniu.

"Zobaczymy,

będę się starała" ...

-

Od Parylewiczowej nigdy nie 0odpowiedzi: tak, albo
nie, tylko zawsze mówiła: zobaczymy,
będę się starała itel, Nie wiem też, czy
jeźdZiła w mej !'prawie do \Varszaw~T ,
Prok. G a r b a c z y 1'1 S ki; :\Yobec
trzymywałem

niewiniątko,

oczywiście wykrętnych zeznań świad

ka, pozostaję,cych w sprzeczności z jego zeznaniami w śledztwie, wnąszę o
przekazanie prokuratorowi Są.du 0kręgo\J\'ego w Krakowie odpisu protokółu zeznall dzisiejszych świadka celem pocią.gnięcia go do odpowiedzialności za fałszywe
zeznania oraz o
odczytanie jego poprzednich zeznań.
p r z e w o d n i c z ą. c y:
Przychylam się do wniosku pana prokuratora.
\\' tym miejscu śwd, Kański zareagował słowami: Ja dużo rzeczy sobie
nie przypominam, gdyż siedzę w wię
zieniu i choruję na serce.

Odczytanie

zeznań

Z oclczrtanych obszernych zeznall
wynika, że w czerwcu 1936 r. Parylewiczowa miała świadkowi oświadczyć,
że
począ,tkowo
interweniowała
w
\Varszawie, ale nic z tego nie wyszło.
U kogo Parylewiczowa interweniowała,
świadkowi nie mówiła, lecz
przypuszcza, że u naczelnika Blouhego, którego w rozmowie nazywała
Wackiem,
Po odczytaniu tych zeznań, świadek
Kański
potwierdził
je w całości, a
zwracając się do prokuratora, powiedział:

które nic nie wiedziało!...

kowie przedstawiają zgodnie s,p-rawę
listownej interwencji Parylewiczowej,
a więc Żyda Borgenichta o dostawy
\\'\,gla dla browaru.
I' Wszechstronność"

Parylewiczowej

Śwd.

Antoni Goetz

polecił

zaprze-

sŁanie zamówień węgla u tej firmy, a
wuwczas wpłynę,ł z zarządu browaru
list Parylewiczowej, która powołując

się na swą współpracę z siostrą. Żyda
Borgenichta w Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet prosi o względy dla tej
firmy i udzielenie jej dostaw w~gla.
'Vówczas śwd. Goetz polecił przesłać
kwotę 300 złotYCh
na cele Zwią.zku
Prac~' Obywatelskiej Kobiet i kategorycznie zabronił kierowania jakiegokolwiek zamówienia do wspomnianej
firmy, która na skutek interwencji
Parylewiczowej została raz na zawsze
skreślona z listy dostawców.
S ę d z i a: Na czyje ręce przesłano
kwotę 300 zł?
Ś w d.: Na ręce Parylewiczowej.
p rok.: Niestety.
Śwd. Tomasz S i b e r a, naczelnik
wYdziału Izby Skarbowej we Lwowie
zeznaje w sprawie Żyda Jakuba Kurtza.

Ja tu nie widzę żadnych sprzeczI jeszcze ••• cul(ier
wielu miesięcy we
Śwd.: Za ukrycie posiadanego zana serce, więc z.a- pasu cukru skrobiowego przed wymiapomniałem niektórych szczegółów.
rem opłaty skarbowej Fudym skazany
Śwd. Jan P i e n i ą ż e k, dyrektor został przez Izbę Skarbową na 48.000
browaru Goetza w Okocimie oraz An- zł grzywny oraz konfiskatę cukru. Na
toni GO{;}tz, właściciel browaru, przed- skutek odwołania, złożonego przez Fustawiają. spór między browarem a
dyma, Ministerstwo Skarbu obniżyło
\.volfem Kornbluetem w Nisku, z któ- grzywnę tę do 12 tys. zł oraz cofnęło
rym w lutym 1933 r. rozwiązano urno- konfiskatę towaru.
\'"ę o ,z~st~pstwo. ha"?dlowe browaru,
O żadnej interwencJi na rzecz
,\'.drazając pr~eclw lllemu postę~wa- FUdyma w toku załatwiania sprawy
me egzekUCyjne Q kwotę 160 tYSIęCY nie wiedziałem. Dopiero znacznie p6ź
złotych na podstawie zapisu kaucyjne- niej słyszałem od prezesa Gregera o
go. O żadnych intelrwencjach, podej- j.akiejś listownej interwencji Parylemowanych na rzecz Kornbłueta przez wiczowej w tej sprawie.
Parrlewiczową względnie FleischeroZ zadanYCh przez oskarżyciela pu"'ą, świadkowi0 nie wiedzą.
blicznego i obrOllcę pytall wynika, że
Na pytanie prokuratora
obaj .-świadFudymowi groziła maksymalna kara
-~ - --- r----=-- -~._
-

ności.
Siedzę od
więzieniu, choruję

I

I -

.

189 trs. zł i dlatego władze skarbowe
postaraly się o zabezpieczenie tej sumy
na realności Fudyma.
Śwd. Sara Kur t z nie wie nic o
interwencji jej nieiyjącej już matki
Amalii na rzecz świadka, pozwanego
przez Tuchmajera i Cylę Kurtz przed
Sądem Okręgowym w Tarnowie , o uznanie Za bezskuteczny kontrakt darowizny. O interwencji w sprawie Kur...
tza u Fleischerowej w tej sprawie
świadczy kartka,
znaleziona u FleischerO\vej. Świadek przypomina sobie, że okazana jej w toku śledztwa
kartka pisana była rękę, jej matki.
Na tę samą. okoliczność ieznaje
świadek MarJms T u c h m a jer, który
o interwencji nic nie wie.
Śwd, Izrael Kar g el, szwagier osk.
Fleischerowej na którego widok
Fleischerowa płacze - nie korzys'ta. z
dobrodziejstw ustawy.

Dopiero teraz dowiedział się I
Świadek przyznaje, że na prośbę
Lustiga pisał kilkakrotnie do Fleischerowej proszą.c ją. o interwencję
na rzecz Lustiga, który przegrał w
dwóch instancjach spór o 4.000 dolarów z \Vasserbergerowę,. Sprawa przeszła do Sądu Najwyższego i właśnie
chodziło o interwencję w Warszawie.
Świadek wiedział, że Fleischerowa
zna się z jakąś panią. w Krakowie, o
której wiedział tylko, że jest siostrą.
ministra. Obecnie wie, że była to Parylewiczowa.
\" jedn~r m z listów, odczytanych
na rozprawie, a napisanych po polsku
przez Kargela, znajduje się zwrot: "że
Lustig nie ma innego wyjścia". Potem
nast\,puje prośba, aby mu iść na rękę
i żeby. Fleischerowa pojechała w jego
sprawle do Krakowa. \Vreszcie dodana jest uwaga, że w każdym razie on
nie wymaga tego za darnio.
Następnie zeznawało jeszcze kilku
świadków, którzy do sprawy nic ciekawego nie wnieśli.
Na tym rozprą.)vQ przerwano do ponicuzJ~łku, g~!t.~y _~ ra,u().
,
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' rzut < oKa, '.nie
by go wcale przypuszczac, .- Jakto - zdumiony lcorespondent
. przerwał opowiadanie ·. złotoustej niewiasty - t(} pani widziała ducha?
- Oczyw'iście. J asi to staruszek., w
nienagannie skrojonym ubraniu, il O
zmierzchu przechodzi wolno przez pokój,
Właścicielka została literaln.w zasypana ofertami. Już na drugi dzień
po ukazaniu " się ogł()szenia miała 30
propozycyj od chętnych nabywców.
Uda' jer siQ na pewno doskonale spieniężyć mebel.
Ale jakkolwiek duch nie dawał,-jej
tak ' długo" spokoju. .w·spanialomyśłna
. niewiasta oświad czyla, że postara ' ,Bię
o to, aby szafa trafiła w ,.'dol?re rę.ce,
można

j

Wwięzieniu na

Śląsku

K a t o w i c e. (Tel. wl.). Ze ~ląska
opolskiego donosza, o losie aresztowanych· ostatnio P(}laków.
Wszystkich przewieziono do więzie
nia. w Opolu, gdzie do dnia dżisiejsze
go pozostają pod władza. "Gestapo".
Mimo, że aresztowania nastapiły przed
około 10 dniami dotychczas sprawa a, rasztowanych nie została ' oddana prO"kuratorowi tak, że pozbawieni sę. oni
wszelkie.i opieki prawnej.
Jednego z aresztowanych wypuszczono na wolność.
Do dnia dzisiejszego zamknięto w
więzieniu 31 osób ze ~Iąska Opolskiego. 'Wszyscy sę. członkami organizaeyj
-'polskiCh. MIędzy aresztowanymi znaj"duje się kO'biety, z czegO dwie matki
5-miesięcznych dzieci.

Zlikwidowanie zatargów
w Zgierzu

dotąd 31
pięciomiesięcznych dzieci

Opolskim przebywa

osób, w tym dwie matki

Aresztowania objęły mieJscowośd:'
Polaków w Niemczech
Racił?órz,
Opole, Bytom, Strzelce, ZalezwrpCi! . się ,do "Gestapo" z prąśbę. <)
&ie,'
Żandowice,
Imielnicę, Szcz,epanek,
zwoln1ehił.l matki pi(l,cio-miesięęznego
niem.owlę'cia.~ , którego- stan
zqrowia Gąsiorowice, Olesno, Markowice, . Bu~
wzbudza obawy. Władze jednak odpo-. d~iska, Dzierkowice, Rozrńierkę, ~ Suwiedziały odmownie.'
.
che-Łany, Żerniki i Brzeźnicę.
Związek

.6daósk odrzudł protest rzadupolskiegó; ;;i~7~1~:b:~:~~.!g~1~r!:~~t
B e r 'l i n. (Tel. wł,) Urzędowe "Deutsche Nachrichten Buro" podaje wiadomość z Gdallska, ii, Senat Wolnego
Miasta Gdańska odrzucił " protest ; rzą
du polskiego w .sprawie akcji przymusowego doprowadzenia: :dzieci polskich

.
; wem honoru, że · w ;razie "nabycia '.,l'lie
do szkół niemieckich, "jako "nieuzasli- będą zilmykać drzwi. szafy, 'bo · w ..ta,..
dniony". · Wiadomość ta potwierdza J kim ' razie biednystarsZy .p an m,usiał
doniesienie naszego ~ kOl:espondenta by siedzieć . cięgle pod kl'\lczem, . : ;, CQ z
gdańskiego, podane w dzisiejszym WY:pewnością: nie· byłoby , dlań !przyjęll1'daniu porannym "Kuriera PoznaI1skie- · .ne.
.: .. -'

'go".

fi

'Przedsławi[lel .· Hi-s.t" zkpanii·
-. narodowej

a V anie
WW

R z y m. (ATE) "Osservatore Romano" podaje opis wręczenia listów uwierzytelniających przez nowego charge d'affaires Hiszpanii narodowej przy
Watykanie.
Przedstawiciel Hiszpanii, markiz
Curruca rozmawiał z kardynałem Pacellim przeszło godzinę. Po rozmowie

dyplomata hiszpański wyraził zadowolenie z przyjęcia jakiego doznał u kardynała zaznaczając, że po tej pierwszej
próbie uznania stosunków pomiędzy
Hiszpanią a Watykanem wkrótce na:stąpią kroki mają.ce na celu dalsze za.
. . .
cIeśmeme stosunkowo

L ó d Z, 29. 8. - Wczoraj inspektor
pracy w Łodzi przeprowadził dwie
konferencje z przedstawicielami związ
ków zawodowych i przemysłow~ów w
Zgierzu.
Dotychczas trwał tam strajk w 230
zakładach zarobkowych i 15 pracują.
cych na wła!?ny rachunek, łącznie 0bejmujący
ponad ' 4.500 robotników. PRYWATnE 61MftAlJUM
LICEUM MATEMATYCZNO - fllYUHf l BUMANISTYCIHf
Strajkują.cy okupowali fabryki.
(pełne prawa szkół państwowych)
' Przemysłowcy nie chcieli
przyjąć
oraz
Prywatna
Szkoła Powszechna Męska Zgromadzenia Kupc6w m. ł.od~
orzeczenia komisjLWczora,i ostatecznie ustalono płace tkaczy dla fabryk
ul. Prez. Narutowłcza ·Nr. 68, tel. '115-31
.
zarobkowych na 25,5 groszy za 1000 zawiadamiają, iż nowy rok szkolny rozpoczyna się doia 3-go września o godzinie
wątków, a. dla tkaczy ... w fabrykach, '9 rano, egllaminy wstępne do wszystkich klas z wyjątkiem ósmych w tymże dniu.
Podania przyjmuje kanaelaria codziennie od godziny 9 - 14.
,
pracujących ,na własny rachunek, na
-, .
Dyrektor ANTONI IDZKOWSKI.
27,5 groszy ·za. 1000 wątków. Na tej
podstaw~. sporzą.dzonY~'9stał proto.I
%ół ' i. spór zlikwidowano.
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Proces warszawski
(TeL wł.). Sprawa
z oskaTżenia . wyższych .ur'zędnik6w Ministerstwa Skarbu 'dobiegła 'wczoraj do
końca..
Przemawiali pełnomocnicy i
oskarzyciel, po czym zamknięto cały
przewód. ' Wyrok' zostanIe . ogłoszon~'
we wtorek o godz. 14. (w)
War s z a wa.

'Ruch

1.'·"

zarob~owy .-

~~~~~~~~i(~A~~~?!~rQd_

była się- w Ministerstwie Opieki Spa-

ł-ecznej' pod pfzewodnictw.em głó.wnego inspektora pracy dyr" Klott~ konfeI rencja w sprawie zatargu w górnictwie
węglo~m I?-a .GÓrn~m Śląsku. W .k~m
• fe~e~cJl wZIęh udZIał przedsta'\\;lcl.ele
J Mlmsterstwa Sp~'aw W:ewnętrzny.ch ~
r~z Przem~słu l Ha~dlu przad~taWl
CIele .gól"Il:lczych ZWIązków zawo(lo',,"ych l ZWIązków pracO'dawców, górnoślęsldego przemysłu górniczo-hutniczego. Po' omówieniu sytuacji ,wytworzonej . wskutek konfliktu w górnictwie
węglowym,
dyr. Klott zaproponował
stronom prz{)pl:owadz~ni e w , cię.gu naj. bliższego tygodnia w Katówi~.ch b,ezpOśrednich rokowań pod przewodnictwem ' komisarza demobilizacyjnego,
inż·c M!..1S ke go . G-djb~ tokowania. tę :,nie
doprowadzily do całkowItego. porozumienia, pozostałe sprawy skierowano
'by do komisji arbitrażowej, celem defi .n itywnego rozstrzygni~cia. Zarówno
przedstawiciele robotników jak i prze-

't

ll1ysło"rCów lll'opożycję tę przyjęli.

Zwojny [hińsko-ja.pońskiej
"
W\la~,Zz~d~~~~~~~~~eh
w

T o ki o. (PAT). Władze japońskie Nan-ka~, zajęły
piQltek nano KĄłgan pol~ty~.?nxch,.·r~es.~ły.si~ P9g ł iśliu a wydały polecenie przeprowadzenia i Hai-Iai. Połączenie między " tyln:i' -kP1fY." pt:ezy,dent:, ,IhJa~~"Kral{o.w~ Kaśledztwa w sprawie ostrzeliwania ,sa- dwien'ta gTupatni nie zost,ało dotych- " 'P liC1{i '. postan<;>wi! tist,ą;pic-' ie s~yego
mochodu ambasadora
brytyjskiego czas na\\:iązane, , co - pozwoliło woj~ stanowjska. , (w)
.
pod Szanghajem." Wladze nakazały skon,\. chińskim, wchodzącym w s}rora~r'
szybkie prowadzenie dochodzenia, aby 80. dywizji, na.. cofnięcie się i iajęcię
móc w najkrótszym czasie odpowie- pozycrj na .północny-zacq.ód. ~':.~ i, E,al;
.\, W\ar.',s ~~ ~, a; . ~TęI: ; Wł.łl W:rarnodzieć rządowi brytyjskiemu. .
ganu.
,.,: ~, r' .... <_.;.. >. WIe , sposró'd Jedenastu · ,at:esztowalJ.ych
Pie'r wsze wrażenia wypadku prze
. S z~ n g h a j. (PAT),Korespo'ndenf członków .Stronntctwa Ludowegp~( któ
oświaty
minęły już wprawdzie i dziś dzienniki Reutera donosi,- że podczas, bombardo- r~y ~ czasie strajkut , cpło'psk~~~,2 ' uWar s z a wa. (Tel. wł.). Z okazji japońskie milczą o tej sprawie. W ko- wariia Nantao ' zginęło'. wielu 1l1,.dzi. : Jlf;B-W:J.ali teFfof, · Sąd Grodzki. ! ~1<a~ał
,na bezwzglQdnL. areszt' od :1J do
otwarcia roku szkolnego wygłosi min. łach dyplomatycznych i liberainych Cztery bomby padły na ' dnrorze~ llolti- ' gośmiu
dniowy niszcząc urządzenia kolejowe . ,. dni. (w) " .
, Świętosławski dwa przemówienia do panuje spokój i wyrażane jest przekonanie, że W. Brytania nie będzie zao- na przestrzeni ok. ćwierć mili kwamłodzieży szkolnej: dnia 4 września
p'OI~t~~~neL:,,,
przemówienie pt. "Czego Polska .ocze- strzała konfliktu,. jaki powstał na sku- draiowej. Miejsce to pokryte jest zwłoW
ar
s
z
a
w
a.
(PAT.) Marszalek
kllje od swojej młodzieży", a , dnia 5 tek pomyłki. Porażka wojsk chińskich ~!;~/ NŻ:~;~~C~~z~~~~n:~~~.b~~~:~~~
Śmigły-Rydz przyjął wczoraj w gooziwrześnia "U progu nowego roku szkoli przywrócenie spokoju w okolicach sobotę H hm. Pociski padały w tłum
-nego". Oba przemówienia będą trans- Szanlihaju niewątpliwie wpłyną na u- uchodźców chińskich, oczekujących nach przedpołudniowych w G~neral.
nym Jnspektorac!e Sil Zbr:ojn~~h premitowane. przez radio. (w)
spokojenie opinii światowej - tak tu na pociąg do Nan-czou. Większość o- .miera gen_ Sławoj-Składkowskiego.
mówią·
rial' - to kobiety i dzieci.
W kołach wojskowr ch panuje przeO godz. 14,15 Chińczycy rozpoczęli
ŚląskU
łotn~cza prle~~mYłkę
konanie, że interwencja mocarstw nie bombardowanie Hong-kiu. Padło tam
B
e
r
n,
(PAT): 'Pod'c zas' Ć"iicż~ń lot, Warszawa . . (PAT). W dniu 13 może wchodzić obecnie w rachubę i bardzo wielu zabitych Japończyków.
. sierpnia rb. w nr. 60 "Dziennika U- żadne z mocarstw nie będzie starało Kable telegl'aficzne w Pao-szan w po~ . niCZYCh w kantonie Vaud 'samolot
' staw R. P." ogłoszona została pod poz. się wyciągnąć korzyści politycznych z bliżu Wu-sung zostały uszkodzone. wojskow~', mający za zadahie loty, rozzrzucił przez pomyłkę
. 471 ustawa ' z dnia 7 sierpnia rb. o roz- wypadku. Japonia zdecydowana jest Komunikacja telegra.ficznaz zagrani- poznawcze,
bombę, ,która eksplodował,a w pebHżu
. ciągntltciu .na gómośląską. część w.oj. nie czynić żadnych ustępstw w zakre- cą. jest utrudniona.
domu meFa miejs.qowoŚci ' Fo:rel. E!{s;' ślQ.skiego ·. 'przepisów o wykonaniu
re- sie swej polityki i nie ulegnie żadnej
B er n. (PAT) . Płk von Wattenwyl plozja nie pociągnęła· . za· sobą· of-iar
.~ form)r I-'olllej. · Z ' dniem wejścia w ży
presji. '
odleciał w charakterze delegata ~Iię- lu(lzldch. Odłamki bomby uszkodziły
"'~cie tej ustawy straciły moc obowiązu
T i e n - t s i n, (PAT). Japoński sztab dzynarodo'0'ego Czerwonego I{.rzyia jedynie, dom mera oraz . 5tOJąCY PY'..zed
- ' jącQ. ' niemieckie ustawy osadnicze, 'n a generalny donosi, że armia kwantuń-I samolotem do Szangha..i~ celem zorga- nim samochód.
których podstawie wykonywana ' była ska oraz oddziały japońskie, znajdu- nizowania słUżby sanitarnej w Chi~
, "dotychczas reforma rolna na terenie jące się na lewym skrzydle frontu nach północnych.
Pow.sźechnym·
_GÓrn. ŚląSKa. Wetllug prowiJ~orycz
nych obI irzell, obszar gruntów, które
b~dą. przeznaczone na parcelację, tj.
War s z a w a, (pAT.) Działający od
. tak zwany ,,7..apas ziemi", wynosi ok.
kilku mif'sięey komitet , Powszechnego F('~1 ivn lu S7,tul,j Pol sk,iej UkOllcCzył
4t.000 ha, z czego na wła!'mość polską
w tych dniach prace przygotowawcze i
i- pr?:ypada ok. [JOOO ha, na niemiecką
Cielm,1I'e oglos:~e'ł'łie w jedllll'ł'n ~ (J.n!lielslcich (bie'n ni1.:6'w
: opracował - . szc7..ćgólowy program "fElstidś ok. 36.000 ha.
c
Diiwny (llteh ,
.VMU, Pr<Jgram obejmUje .. imprezy "_ ze
. W .jednym ', z 'angielskiCh dzienni- fy~ Pani Barkley, ·mieszlcająca ; w· Qx- ' w~ystkich ' dziedzin .. szt'l1ki, jak l,catr,
.!,ów ukazało się' oryginalne ogłoszenie ·: fordzie, stwierdziła jasnO', i wyraźnie, muzyka 'kameralna i ·reIi.gijna, 1)la.styG e n e w a. (P AT) Rozpoczęla obra- "Do·sprzedania ,szafa orzechowa z da- że szafa od trzech ... miesięc~ . nie daje ka; 'muzealnictwo' oraz literatura; ',bę
dy grupa ekspertów finansowych, po- chem. Ze iwzgłtdu . na specyficzne wla- jej spokoju. Wśród nO'cy drzwi ' jejoo- dzie on ogłoszony" w' dniu '31 sierpni.a.
śclwoścl świetnie zachowanego mehla
twieraję. się z wielkim , hałasem.
po;.
'Festival przeznaczony ' jest ·'prz~e
wołanych z ramienia Ligi Narodów
.
tem kolejno wypadają szuflady. Nie wszystkim dla uczestników z prowin"ptzez komisję surowcową w czerwcu cena wyjątkowo niska".
Te "specyficzne właśoiwości" pole- ma mO'wy Q tym, aby rzeczy wisiały cji; dla · których przewiduje się b'ez. rb.' Tematem obrad jest m. in. wniosek Polski, złożony przez prof. Młynar- gały najwyraźniej na tym, że \V szafie przyzwoicie na wieszakach tak, jak płatne wstępy na imprezy i wysokie
skiego, projektujący szereg międzyna mieszkał wyjątkowo przedSiębiorczy to jest w każdej przyzwoitej szafie n~ ulgi kolejowe. Uruchomi OM hędą:' PQd
ubranie. Na rano wszystko jest poprze- czas trwania festivalu, tj. między '2' a
rodowych ułatwień w wymianie su- "duch".
Redakcja. tego pisma mO'cno się tę. wracane jak groch z kapustą. Tak, nie 10 października, pociągi popularne do
ro.wców między państwami kolonialnymi z jednej a przeludnionymi i ubo- . Spl'8.wą. zainteresowała i wysłała. ko-( można wcale powiedzieć, aby duch 'Warszawy z całej Polski na dogodnYCh
respondenta do właścicielki O'wej sza- mial specjalne zamiłowanie do p<Jrząd- warunkach.
l;!imi w surowce z drugiej strony.

Za uprawianie terroru

.Przemówienia
ministra

Z.kr9nik,j

Reforma rolna na

Bomba

,!

.Przed
.,'
Festivalem 'Sztuki ; _'

Do sprzedania szafa z duchem!

Sprawy surowcowe.
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godnia", chociaż przy przyszłych imprezach należy o tych uchybieniach

"

Z wędrówek

"Orędownika"

po Polsce

l~ wy!oko po!tlwion~ ly~y Wi!ł~ ~oikotuil ...
Jak wypadł" Tydzień Gór" - Frekwencja publiczności - Regionalizm zwycięża!
Stałe uchybienia - Wisła tylko dla chrześcijan - Kto lepiej na tym wyjdzie

,V i s ł a, w sierpniu
'. Tegoroczny "Tydziell Gór", urzą
dzony - jak wiadomo - w Wiśle,
_cieszrł się na początku nadzwycz.ajną
frekwencją gości,
mimo, że pogolla
bynajmnie.i nie dopisała, Był\.· . dni,
ki~dy od ralla do ,vieczora padał bezustaimie deszcz.\Varunkom atmosferycznym należy też przypisać, że najwięcej publiczności uczestniczyło w otwarciu ."Tygodnia", tj. w niedzielę 15
sierpnia. kiedy pogoda wyjątkowo dopisała.
Natomiast w ciągu . tygodnia
dał się zauważyć
systematyczny odpływ' gości.

Organizatdrz~r

dokładali

aby · publiczność utrzymać, ale deszcz zrobił swoje. Główne
uroczrstości,
przeWidziane na zamknięcie "Tygodnia Gór",
mimo, że
wzią.ł -w nich udział
PI'ezydent Rzec.zypospoli te.i, nie cieszyłvsię już takim wzięciem itaką. frekwencją., jak
początkowe . dni "Tygodnia";
Celem "Tygodni Gór" jest, jak wiadomo, m. i. rozbudzenie regionalizmu
""'śród naszego spoleczeilstwa. Pod tym
względem "Tydziell Gór" w Wiśle w
zupełności spełnił swoje zadanie. 01'ganizatorzy dołożyli wszelkich starań,
aby to zagadnienie zyskało sobie nowych e.ntuzjastów. Piękne imprezy nie
tylko bawiły widza, lecz przekonywały
go do tej idei, która się nazywa regionalizmem, Z drugiej strony "Tygodnie
Gór" sprawił\' niewątpliwie, że nasz
lud coraz częściej zaczyna ubierać się
w regionalne stroje ludO\ve, Góral
'przekonał się już, że zarzucona prz. el':.'
niego guńka podoba !'oię publiczności.
Tote;: podczas .,Tygodnia Gór" w \Viwiele

starań,

Wisła:

Fragment akwarium przy basenie

kąpielowym.

'

z Podhala zyskają..
Gór" powinien pr7,~'nieść
wiele rozgłosu samej Wiśle, która do
urocz"c::tości przygotowała się dobrze.
Organizacja "Tygodnia" była wzorowa.
Imprezy istotnie umilały pUbliczności
pob~' t, chociaż nie wszrstkie stały na
poziomie art~·stycznym . Nie podobały
s<ię zbyt długie i rllatego 7.hyt nużące
widowiska rei!ionalne. w któt'vch przeważały produkcje wokalne, Natomiast
nOpiR\' t<lneczne ł\l1rlzilv zawsze 7.achw,'t. Z tf'!!O ',·\'nik~. 7e gr""" rel:!'ionaln'c, ",,',:tl'l1\1 i" "C \V imprezach "Ty!rodni", (;Ć)r". n~l)J'al,' iui pewnei rutyIW,
je':;li cllo(lri o popis,' rhrweografirr,ne. natomjpc::t popi~,' rhńr<llne po7.o~t~wi8 i~ w dalsz,'m ci(lR'u "'iele do
ż,·cr.enja! T1"7.ph .... o h'", nomyśleć i coś

swoimi

śle strój góralski panował bez przesady wszędzie, a publiczność, oklasku·
.ią.ca popisy górali. dawała wyraz swojej sympatii nie t:vlko dla produkcyj
artyst"czn~'ch, ale wyróżnila przede
wszystkim oryginalne stroje góralskie.
Duże znaczenie w czasie "T~rgodni,a
Gór" posiada poznanie się górali samych z sobą. Zaobserwowaliśmy wiele
wzruszających objawów, które przekonywują nas o celowości
stykania się
Chociażby na bardzo krótki czas
nasze~w ludu z różnych okolic. Górale
z HUl'ulszczrzny. byli zachw,'ceni "Visłą, jej urządzeniem i porządkami i na
pewno niejedno z tego poznania się ze

braćmi

pamiętać!

W trakcie samego "Tygodnia" w~
run ki mieszkaniowe w 'Wiśle oczywiście zmieniły się na lepsze. chociaż
idealnie pod tym względem nie było
nigdy, nawet w ostatnim dniu ,;rygodnia",
Na szczęście te trudności rekompensował fakt, że gdy się już znalazło
mieszkanie czy u górala, czy też w
pensjonacie. to nigdy za sąsi,ada nie
miało się Żyda. Pod tym względem
Wisł,a naprawdę imponuje, Na więk
szości pensjonatów widniej!). napisy,
że mogą. w nich mieszkać tylko chrześcijanie! Nieobecności Żydów w Wiśle
z,awdzięczać też należy, że pobyt kalkulował się stosunkowo nie drogo. Ceny w pensjonatach. w hotelach i u górali za mieszkanie i utrzymanie- utrzymały się na poziomie. Było to !laprawdę sympat\'czne i zjednało WIśle
wielu entuzjastów.
I dlatego ta piękna miejscowOść
klimatyczna niechaj się nie przejmuje.,
że ją. km jakieś wyRoko postawione
Żydy bojkotują. że nie ma takich połączeń ko1ejowych, na jakie by zasłu
giwała, że zdystansował ją. pod tym
względem np. taki Zwardoń ... Ale to
się rozumie. Zwardoń przyjmuje 2ydów, a 'Wisła nie .. , No. ale zobaczymy kto na tym lepiej wyjdzie".
Naszym zdaniem Wisła!
A. '1'.

"Tydzień

I

I

na

"l'7.\'~·~łl)śĆ 7!'Il'"rl7,ić!

Pow'lżnie - !liedomagala
z"cii ,.T\-"."r1l';'l." c::prq,,'n

'" o!'!!!łni
z·,lnv<>tero"'(1l1ia r(o~ri. Okl'l'lfllo p,jt>. ż" t"w hiur::!
kwptO!'lln"owP. l'\('7,1",:tni::lr ll<lWl't no"
t.flk ~nr(,'l"st\'TYI k;"~I''''n;,·h''n·'l ink
woi~ko, nip ~'l w c::t"nip 7pnn .... irr W\'·
O

~tpnl1ior''''rn

,'ty

+... 1,.;".1,

,"'·"'·1;\"" (l'·n"·'l

\1 ..

rh\'hi";,iorn , 'TO. hl '; '" n:I'1'\I'C::'(\'11' rlnin
.. T",yo rlllia GĆ»)''' ])iuro 1", ·nłn]'1l 111 : .• we
w \YiRl~ Tlt'awi(' że nie d\'<:nono\\'Rło
odpowiNlnim
nomipC::'l,r "ni p"1
!Ila
n1niei 7fHl'f)Żnv'l:'tf .... ,.,6,,; ""'iI' 7 n '1r'1.\' to
hvn<l;TYlnif'i. 7P t n1';"h l'\,,,,,:n"7" 7p li
nie było, Gń1'o:1le ~nmi na ~woi<t. rękę
wydzierżawiali przr.iezlln~'m pokoje.
Ten. kto ~n'brał biuro kwaterunkowe
i nie 7,Ol'ie11tował się, że lepiej iść
wpro,:t no górala, tracił dużo czasu
i pieniędz~', zanim znal a",! się na właściwej drodze ... Oczywiście, że winy
za to nie pono~zą organizatorzy "Ty7

Zegar słoneczny w parku kąpielowym w Wiśle.

..,
Wisła poszczycić się może pięknym pomnikiem Wisły, dłuta prof. Laszczki. Ryby

u stóp góralki symbolizują dopływy
lowej polskich rzek.

kr~-
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szałkowskiej władze zamknęły w tych
dniach balkon, bo grozi oberwaniem!
Jedna ręka ma więcej palców, niż
Warszawa porzą.dnych kin, Porządnych w znaczeniu stołecznym. bo w
porównaniu z kinami na Zachodzie
nie wytrzymuję. porównania. Wszak
mówi się z zazdrościę. o kinach po·
znańs'kich, ich czystOŚCi. urzą.dzeniach
i odpowiednim traktowaniu publiczgółowi fakt. że z gór:). dwie trzecie stoności, słowem: o rzeezach.
które są
łecznych kin znajdują się w rękach marzeniem
każdego
warszawskiego
przeróżnych - manów. - cwajgów, widza kinowego.
baumów i - blatów. To zbyt dobry
Stan taki trwa już od wielu lat i
interes, aby nie poci~ał głównie nie ulega poprawie. przeciwnie, pogarprzedstawicieli mniejszości o "rzym- sza się z roku na rok, a fakt. że w przyskich" nosach. To także objaw normal- szłym roku pow:-tan:). dwa wielkie nany, bo światowy przemysł filmowY prawdę europeJskie kina w nowych 01niemal w stu procentach kierowany brzymich
gmachach
wznoszonych
jest przez Żydów. Dlaczego więc miało przez pewne włoskie towarzystwo uby w Polsce być inaczel'!
bezpieczeń, takŻe nie zmieni s-p rawy.
Kina warszawskie zasługują., by w
Żydzi wiooomo lubią, zaraprzewodniku po stolicy oznaczone by- biać, a nic nie dawać, Słuszność tej
ły aż trzema gwiazdkami. jako obiekty
dewizy uwypukl iła się ostatnio z okaspecjalnie godne obejrzenia. .Taki pan zji otwarcia przebudowanego kina
taki kram!, mówi przysłowie, a przy ul. MarszałkowskieJ. Wielkimi
sens jego spełnia się całkowicie w od- ogłoszeniami reklamowano europejniesieniu do stołecznych "iluzjonów", skie zalety przebudowanego kina, pisaTakże do tak zwanych .,zeroekranów". no o wygodzie, o doskonałe:i wentylaczyli kin premierowych, Właściciele cji, o komforcie. A .kiedy publiczność
kieruj:). się prostą. zasad,1J.: widz ma ku- pośpieszyła obejrzeć to "cudo", przepić w kasie bilet. reszta to sprawa konała się, że nic się nie zmieniło, że
drugorzędna. Siedzi więc publiczność
na schodach lei:). te same podarte i wyw n Ol'RJch , brudnYch ~alach. bez wen- strzępione dywany. cały. komort natotylacji, na starYch skrzypiących i roz- miast polega na.. , odmalowaniu ścian
walającyCh
się
krzesłach.
w salach i sufitu.
grożą.cy(:h niekiedy zawaleniem, Dość
Jeżeli
Ministel'stwo Swaw Wepowiedzieć, że w jednym z kin na Marwnętrznych stanęło wobec koniecznoJ

~~J-\;~5

ZJ-\ ~'1 S ~<, e

War s z a. w a, w sierpniu,
: Najpopularniejsz,:). rozrYWką miE'?· 8zkańca. stolicy jest podobnie. jak
na całym świecie - kino. Warszawianin wysupła ostatnie grosze. a.le musi
raz w tygodniu zasiąść przed białym
ekranem i do głębi przejmować się
przeżyciami ulubionej "g'wjazdy", która wśród łez. westchnień i uśmiechów
zdobywa. serce ukochanego sprzedawcy lodów, a w rzeczywistości rozkapryszonego synalka multimilionera.
Jest tych przybytków X Muzy ponad sześćdziesi~t. rozrzuconych po całej Warszawie, a
nawet na dalekich
peryferiach. Można wybierać i odwiedzać te, w których bilet k~ztuje ponad trzy złote, albo pójść do podrzędniejszego za trzydzieści groszy. Różniea w cenie wielka. w filmie nieco
mniejsza. Bo Marlena Diekich gra tak
samo w kinie na Marszałkowskiej jak
i na Woli. tylko. że twarz będzie miała
he.rdziej "porysowaną" z powodu większego zniszczenia kopii filmu. Objaw
normalny i znany na całym globie
ziemskim,
Już mniej znany jest szerszemu o-

I

'.;,~

ści

dokładnego projektu
o podporz~dkowaniu
budowy kinematografów względom
bezpieczeństwa na podstawie dekretu
oprawie budowlanym. to na pewno w
dużej mierze przyczynił się do tegu
wygląd kin warszawskich, Wskazywał
by na to także popłOCh, iaki na w:adomość o tym projekcie powstał
,,,,śród
właścicieli kin. Grozi im na przestrzeni dwu lat całkowita pl'ze.budowa ich
kinematografów zgodnie z urzędowym
rozporzą.dzeniem.
Już
zabiegaję
u
władz, by projekt zo,stał wycofany. lun
odłożony, bo nie ulega wątpliwości że
większość kin, zwłaszcza w śród~i~
ściu - nawet mimo przebudowy - nie
od'powiadalaby warunkom rozporzą
dzenia, co byłoby równoznaczne z zamknięciem podwoi
kilkunastu przybytków X Muzy,
Publiczność kinowa ma iednak bło
gą. nadzieję, że projekt przejdzie. że nareszcie będzie mogła za pozostawione
w kasie pieniądze oddYChać swobooniej i czuć się bezpieczniej. teraz bo-wiem istnieje ciągle możliwość, że lia
wypadek pożaru (trzeba, odpukać) w
jakimś z warszawskich kin pobijemy
"rekord" ofiar, należą.cy obecn ie do
Chin od czasu pamiętnego pożaru
drewnianego teatru, w którym zginęło
kilkaset osób i który spalił niemal ca.-

opracowania

rozporządzenia

łą dzielnic,ę.

Ach. ten Poznań! Tam warto iść do
kina: . cZYl.9to, porzą,dnie, po europejsku!
.A. - Z.
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"Ozon"

Numer 109

:s

skompromitował

,,~~HRIYWY"

na terenie sejmowym
Na temat oblicza politycznego "Ozo- nych zachowują.c neutralność w in- odmówić. Więc uproszono p. Miedziń
:nu" i jego stosunku do innych ugrupo- nych, ważniejszych sprawach? Dla- skiego, aby przygotował teren. Tymczasem nawet tak wytrawny gracz par,wań politycznych toczy się jak to C1ego wreszcie zmieniono decyzję?
lamentarny nie zdołał przezwyciężyć
notowaliśmy - żywa polemika między , . Odpowiedź jest krótka. Narobił tej
),Czasem" i "Gazetą Polską". Idzie o to, ,.dekompozycji" IIzef "sektora miejskie- niechęci posłów do nowych podatków,
te konserwatyści chcą wejść do "Ozo- go" p. Starzyilski, który na zjeździe płynącej z obawy przed opinią. społe
nu" i nadać mu kierunek prawicowy miast i w rozmaitych wywiadach za- czeństwa. Gdy na dobitek konferencja·
czym, zaś pisma "ozonowo" :r: "Gazetą. angażował się za nowymi podatkami rzeczoznawców, zwołana przez marsz.
Polską"
na czele ubiegaję.c i parując samorzą.dowymi. Zorientowawszy się, Prystora, wypadła niepomyśJnie dla
pod względem
społeczno-gospodar
p. Starzyń~kiegó, kierownictwa "Ozoże projekt tych podatków jest w Sejmie
ataki lewych piłsudczyków, głównie nieprzychrlnie traktowany, uciekł się nu" zmieniło swą. decyzję i wycofało
się z niepopularnej imprezy.
tzw. "naprawiaczy", odpędzają konser- po ratunek GO ... "Ozonu".
Tak to skompromitował się "Ozon"
:wę od bram "Ozonu".
Pozycja p. Slarzyilskiego w "Ozonie'
I. D.
W szranki tej polemiki wkroczył po jest na tyle silna, że trudno mu było na terenie sejmowym.
powrocie z urlopu naczelny redaktor
~,Gazety Polskiej" p. Miedziński, którego artykuł pt.: "Czas" przeciągnął
strunę"
wywołał
kontratak organu
konserwatywnego, odmawiającego p.
Miedzińskiemu prawa przemawiania
w imieniu "Ozonu".
Stanowisko swoje poparł "Czas" nRstępują.cymi czterema dowodami rozdźwiQku między p. Miedzińskim i "Ozonem: 1) w referacie" wygłoszonym w
I<'lubie niepodległościowców przed ogłoszeniem deklaracji płka Koca, przypisał p. Miedziński "Ozonowi" kierunek radykalny, którego płk Koc nie
P<ltwierdził; 2) p. Miedzl11ski na polecenie płka Koca odwolał zapowiedziany odczyt przez radio; 3) p. Miedziński
w imieniu "Ozonu" agitov,' ał w Sejmie
za podatkami komunalnymi, a "Ozon"
go w tej sprawie nie poparł, i 4) p.
Miedziński sam zaprzeczył twierdzeniu
pIka Kowalewskiego, który nazwał go
"łącznil<iem" między "Ozonem" i Sejmem
Obchodzi nas tu przede wszystkim
Cr.ytelnicy naRi z CheIma Lubelskiego dOn087.1\ nam o dziwnyrh kolejach losu, jakie prr. c chodr.ił najstnl'Rzy w mieście kla >1:d 01' 00 . dominikanów. Otóz skutkiem
punkt 3. Zamiast własnego stre!!zczer6tnych kle,Rk żywi o łowy ch klasztor spalił !'iię dosz cze,tnje, 00. dominikanie wynia oddajemy głos samemu p. Miedziń
nieśli się i oJwcnie ... w dawnym klasztorze mieści się synagoga (na Zdjęciu).
Czy
ski emu, który tak odpiera atak "Czanikt nie zechce zająć się tą ważną s!lrawil?
su":

'i"

,.Cza .• zarzuca tni, te
czal!ie C9:E'rwco' ...·ej sesji parlamentarnej "agitowałem" za
proj ektem w sprawie finansów samOTZł\
dowych powołUjąc się na mandat z ramienia OZN, po czym się okazało, tć OZN
w tej sprawie zachował całkowitą neu·
tralność.
Istotnie, rozmawiałem w tej
sprawie z trzema osobami na gruncie parlamentarnym: z posłem Swiatopełk-Mir
skim, z sen. Malskim i dyr. Rulko"'s·kim.
-' ,'-lstotnie też zapowiadałem w tych rozmowach, że OZN zamierza zająć w lej
sprawie stanowisko i te pr.awdopodobnie
posłowie i senatorowie zostaną zaproszeni na konferenrje,. Na tym polegała moja
rzekoma "agitacja". Widzę w tej chwili
tryumfujące w~miechy na twarzach panów
z redakcji "Czasu". Ale, niestety, zgasną
one za chwilę. Oświadczam bowiem, że
do rozmów tych byłem należycie upoważ
niony. Gdy zaś z powodów, które nie należą tu do rzeczy, decyzja uległa tmianie - byłem dość przezorny, aby poprosić płk. Koca o piśmienne stwierdzenie w
listach do wymienionych pow y tej osób, te
postępowanie moje w tej sprawie było cał
kowicie prawidłowe. List ten znajduje się
w rQkach adresatów, zaś jego odpis w
sekretariacie płk. Koca."

6-letnia dziew(zynka udusiła sie mar(hwi~
T,,.ag;c~ny wyp,a dek

K a t o w i c e. (AJS). Niezwykle tragiczny wypadek wydarzył się w Michałkowicach w rodzinie Folków (Limanowskiego 5).
Podczas spożywani.a świeżej marchwi 6-letnia córka Folków, I{Jara, zakrztusiła się kawałkiem i poczęła siQ
dusić.
Rodzice udali się natychmiast
do lekarza, który nie mógł jednak
przeprowadzić zabiegu, ponieważ kawał
marchwi zbyt głęboko tkwił w

----------------------------------

Tr=tba
'I

natorów, aby glosowali za projektem
o finansach komunairtych, a potem
zmienił de~yzję. Takiego debiutu parlamentarnego nie można nazwać ... fortunnym.
P. Miedziilski nie chce wyjawić pow'Odów tej "dekompozycji". A właśnie
te powody interesuję. opinię publicznę.,
która musi zapytać!
Dlaczego ,,0. Z. N." odgradzający
się od Sejmu w enuncjacjach swoich
kierowników, jednak chciał zmienić tę

środ~ na terenie powiatu ciesz)rńskiego
a zwłaszcza :lad Skoczowem i przysiółkatni Dolnym i Górnym Borem,
Przeszła mianowicie tamtędy o niezwykł(ij sile nośnej trąba powietrzna
wyrządr.ają.c na swej dtodze olbrzymie

:;zkody rolnikom.
TrQ,ha powietrzna na swej 6 metrów
szeroldej drodze niszczyła wszystko
wyrywając dtz~wa z korzeniami, bu-

Zeńskich

S' I:lsku
'ł

I

Szkołach

n 4.8 701
•

' . :'1'

'..:.

~:::i

' . ' .. c

kilka bl'USÓW 8-centymetrowej grubości, które przybite były do belek podkładowych. Poza tym zanotowano je-

szcze szereg dalszych szkód.

Jeszcze

dziś zupełnie wrraźnie można obserwować drogę,
którą.
przebyła trąba

powietrzna.
Nad Brzozowicami-Kamieniem nastąpiło w czwartek po południu oberwanie chmury, połączone z gradobiciem i piorunami. Olbrzymie masy
wody i gradu wyrządziły wiele szkód
materialnych.
l\Ji~clzy innymi piorun uderz y ł w
:;todołę
Pawła
Gajdzika i Hermana
KulesillRkiego wzniecając pożar. 'ViejQ.c~' silny wiatr pomógł do szybki ego
roz~zerzen ia się ognia, tak, że wkrótce
plomienie ohjelv całą. stodołę i strawily ją dORzczętnie wraz z tegorocznymi zbiorami zboża i siana. 'V akcji
ratowniczej brały udział okoliczne
straże pożarne oraz wojSko i policja.
Ogień
ugaszono dopiero wieczorem.
Szkoda, wp'ządzona poi,arem, wynosi
z górą 24.000 zł, a jest tym boleśniej
sza, że gospodarze nie ubezpieczyli

94 - telefon

odbędą się egzaminy wstępne:
do LiceuID HaDlaalatyeDel'o l Klaa1c:&ne.o dn.
" li I lU GIIDnazJalneJ
dn.
" I Glmnazialne'
dn.
" S.koły PowazechaeJ
ou
W'

godziaacJa od 9-16.

3i ,

L u b l i n. (Tel. wł.) Sąd Apelacyjny
w Lublinie ogłosił wyrok w sprawie
odwoławczej I{rzysztoforskiego i towanyszy oskarżonych o nadużycia finał\
f'owe w czasie sprawowania urzędów.
Mocą wyroku Krzysztoforskiemu, który
był skazany w pierwszej instancji na
15 lat więzienia z utratą praw na lat 10
i 100 tysięcy zł grzywny, karę zatwierdzono, jedynie w razie nieściągalności
grzywny zmien iono karę zastępczą. z 3
lat na 2 lata więzienia.

roku
W areszcie śledczym
Pół

Zakopane, 28. 8. - Jak wiadomo,
z kOllcem czerwca rb. aresztowano w
Zakopanem w zwią.zku z zamachami
petardowym i na sklepy żydow skie 3
członków Stron. Narodowego: kierownika S. N. Podgórskiego oraz I<asprzrka i Decka, których osad zono w arei"Zcie w Nowym Sączu, oddając ich do
dyspozycji prokuratora.
Obecnie na rę c e adw. Okrr:glaka,
który interweniował w tej sprawie,
przrszła odpowiedź z Prokuratury, że
areszt śledczy dla wyżej wymi enionych
przpdłuy.a sir: 110 2R grudnia l!ł:n roku.
A

D!omel.toBrskiej

Kllińskle&,o

%lIlouenl. l'u,-JmnJ. . .Jrr.'.rl.t codalenale

rwany 1 Ul1leSlOny na kilka metrów
od stodoly, przy czym po drodze zła
manych zostało kilka drzew ozdobnych m'uz wyrwanych z korzeniami
okolo 20 drzew owocowrch. Na moście
kolejowym nad rzeką. Wisłą w Skoczowie siłą trąby wyrwanych zostało

prawa 81.1..(,1 pailstwowyeh)

Bronisławy Wantly
ul.

Go~rn.

Droga orkanu prowadziła przez
jedną część dachu stodoły Andrzeja
Macury: D~ch. w tej części został ze-

Prywatnych

(pełne

Ł6dź,

na

powl-ełrzna

HU"(fgano'U'u wicher u'Yr~qd~il olbr~yn'tie szkody - Nad
B,,.~o~owica'Yni n'tialo n'tiejsce oberwanie się Chn'tlU'y
K a t o w i e e.
(AIS).
Niezwykle raki pastewne, łamiąc słupy betonowe,
rzadki u nas okaz żywiołu szalał w zrywając dachy itp.

Dlaczego zamierzał to zrobić wła-I
śnie przy sprawi~ finansów komunal-

W

Redakcja i Administracja
w Kaliszu.

'V

bł

posłów

•

"POKRZYWY"
Numer ten zawiera wiele ak tualnych
karykatur i satyrycznych humoresek
z tycia politycznego i społecznego ze
szczególnym uwzględnieniem wojew6dztwa L6dzklego i Poznańskiego.
Do nabycia we wszystkich kioskach
gazetowych w Poznaniu, Ostrowie,
Krot06zynie, Kaliszu. Zduńskiej Woli,
Pabianicach, w Łodzi i t. d.

przeWOdzie oddechowym, wobec czego
skierował ich do szpitala Spółki Bracstorlol~·.
kiej dla dokonania operacji, Nim jed-.
tym samym czasie wskutek unak lekarze w szpitalu zdołali przy" lewnego deszczu zalane zostały w Kastąpić do wydobycia marchwi, d~iew
mieniu 3 niżej polożone mieszkania,
czynka na stole operacyjnym zmarła z którYCh straż ogniowa musiała wyskulkiem uduszenia,
pompowrwać
wodQ. Poza tym grad
Hozpacz rodziców nic ma granic. i woda dokonały olbrzymich spustoZwloki ofiary tragicznego w~' padku szelI na roli i w ogrodaCh. Podobnej
złożono w kostnicy szpitala.
ule\\ y tamtejsi mieszkańcy nie pamię
tają od szeregu lat.

E-t

~~ec~;n~~ś:;~~~~~~:aż~·
,:r:g::~,~ń~~!~=
wotnie
na
i !e-

taktykę?

Ślqskti,

Wyszedł z druku nr. 7 narodowego
czasopisma satyryczno - humory_stycz·
nego

Apelacja Krzysztoforskiego

Pomijamy kwestię osobistą p. Miedzińskiego i przechodzimy do samej
chciał wpływać

J"la

Nowe czasopismo
satyryczno - humorystyczne

więc

Międzynarodowy

fryzjerski

1~S-62

września

od l' zrrwc·a do gnHlnia, tj, pM

roku trzyma się narodowców w
cie śledczym.

r. b.

3 j 4, WrZeŚD18 r. b.
2 i 3 września r. b.
dn. 2 wrzognin r. b.
ZNTERNAT PBZr GIMNAZJUM
n 4;5&4

:11'(':,7.-

kongres

P a r y i. (ATE) W dniach od 24
września do 4: października rb odbę
dzie się w Paryżu międzynarodowy
kongres fryzjerski połączony z w ystawą perfumeryjno - kosmetyczllą, urzą
dzonę. w jednym z pałaców wys t.awowych. W wystawie tej weźmie udział
36 państw europejskich i tran soceanic~nych.

,

-

N'timM' lM -

... ,

'

bRĘDOWNm. 1'01'!!eiłrlaleł:. ~1rl'a ~ ~l~ 1931.- ~Clna S

l

-

~

II

Co 3 ci mieszkaniec stolicy - Zyd
żydowskiej -

ale kwestii
p o z n a ń, 28 sierpnia.
margilIesie pewnych mądrości)
:Ka łamach .,'Viadomości Literackich"
tocz~'
siQ debata na temat...
hl\'esjii żydowskiej. Uiejsce zagadnie!l
,.ś" iadolllego mRcierzY!lstwa" i podobn~'ch wielce "literackich" problemów
zajęla sprawa żydowska.
(~a

j;;łk

Nie ma to
"kulturalny" lad I

Zarlliast dcbaIO\\'ać jak nakłonić
!'cnatoJ'a Trockpl1heima.. hy w posesji
jeg-o prz~' 11Iic.\' Nalrwki 3:> zapanował
.. kulturaln,)'" łHrl,
lJ~,
niechlujstwo,
Erm·I',rI. zgnilizna. w~'lęgarnia t.dl.lsU
plam i,,1 cgo, 11"tę pił~' lY1 iC.i"cC' cywilizacji z;.lchodnie,i, I) ktr'lrą tak walnie walczą Tmyi111~. ~lollim<;ry i Gri.ilzhan
clli."'r-Grnlzr""c~.
rabalyiają "ię tam
tlUl11aCZrllirlTl narodowi polskiemu, że
nir g-odzi się uprawiar "zoologicznego
anh s('mill Zl1lU·'.
Obok ·g07,1j)IOI·O\Y. posług'ując~'ch
!'ię pra\YI.'lll kaduka językiem polskim
«(' h c..:)} y n a wet nco-ortografi cznY111),
,\ ~·"tępują. zp:orlnie w tych prelekcjach
dla narodu 1="·")lskiego, co w sW~'m doIII u czyn i r rn u w~·pada. Polac~- w
st~lu Antoniego SOhRl1skiego. Jlo~ia.da
jQce':!'o wspólne inic.iały (A. S.) z kolegą
rcdRkc~·.illym Antonim Słonimskim.
,,~ydowska

elita i żydowsk'a

burżuazj a łączą Polskę

z Zachodem
Otóż

ten "spec" od rasizmu, re por-

ongiś ogłaszają..cy o Trzeciej Rze~zr, uważa się za powołanego do "pikieto,vania" temu kramikowi żydow

tarze

skiemu z wychwalaniem "kulturalneżYdowskiego, i na miły Bóg,
a !armuje, żeby przecież "w Polsce ży
t!owska elita in teligentna i żydowska
}'urżuazja mogły daJej łą..czyć ten kraj
z Zachodem". (J ego własne słowa!).
Tak, nie inaczej, oręduje sprawie
żydowskiej w Polsce p. Antoni Sobań
;;ki, ktury, dziwić się, że z taką. men1alnością., nie p-oddal się jeszcze zabie~o"i rhinlrgicznemu cadyka w Górze
halwarii, b~' uPQdobnić się już w zuJ1elnoAci temu odłamowi obywateli,
któn- "dalej ma łą.czyć ten kraj z Zachodem".

ero" towaru

Posłuchaj cie, posłuchaj ciel •••

P. SOballSki, który jako reprezentan t tak wr ~oce "polskiego" pisma
jI.'Źclził po zachodzie Europ~', wyniósł z
podróży tych spostrzeżenia, którymi
dzieli się z czytelnikami tego pisma:
"Gdyby każdy prawdziwy polski
patriota mógł odczuć tQ głębokQ. i
szczerą odrazę, jaką potrafi wzbudzić
11 człowieka
zachodniego cały nasz
kraj z poWOdu ustosunkowania si,
większości
społeczeństwa
aryjskiego
do żydów; gdyby zechciał uwierzyć
itd."
Ciekawe! rewelacyjne!... t)rlko widocznie ci Anglicy, ci Francuzi i ci
Hiszpanie or-az W"łosi - to byli kuzyni
w prostej linii tych z Berdyczowa, Koł()rnyji Zgierza lub Pabianic, którzy
i~'lko nieco soczyście brzmią..ce nazwiska - duftów, blumów, bergów
prawem mimikry ukwiecili w przyro!'tki angielsl,ie, francuskie, włoskie
lub hiszpaIlskie i ci. .. oczywiście, ale
OWf'zem. z wielką. swadą" 7. wie-Ikim g~
stem zachodnich europojczyków głosi
li, że to nie fair, że to degoutant, że
to shoking - jednym słowem b~"r tak
nietolerancyjnym ...

A gdyby

im pan to
p.

wytłumaczy,

Sobański

A .le;:l pan, P S{'baI'lski, usilo\\ ał
tir ill1 ji."'t:zcze W.I tłurnac7.Yć, że z chwiią rozbiorów Polska posiadała 900.000

Żydów, a P')l;CZaS 123-lelniej niewoli,
gLlr ofiarll~ ch Polak0w dzie!-'ią,lk()wa

łr ta.;gi sY~)(~n·.iskie, wir.:zienia. zaborc7e, ~'clr Polar~' ,.za cJ·leb-cm" (czrt~J
pAli Sirl.kil"\\'icza!!) ~zil za morze, h~"
już na okręcie marnier w pogoni za
miską, strawy, r.iemie nasze ojczyste
(lhsiadala 1'zarailcza, napr.:dzona nam
przez irójzaborczą. troskliwą opiekr.:
tak, że w rok:ll 1918 obudziwszy sir.: do
wolności, mieliśmy już tych ob~'wale
li ró,Ynoupra,Ynioll~'('h 2.700.000 (blifko trzy miliony!) - to b~' trm "curopejczykonl" uszy spuchl~', a oczy roz"'arł)' się :;:.zeroko na na.<;zą "rzeczywistą rzeczywi tość".
Baiki o białej broni (żyktkach) rodaków, któt'~rmi rzekomo studenci operują. wobec ~~-dów na, uniwersytetach.
a "Jeżące koleżanki-Żydówki kopią".
powinien pan ~chować pomi~dz~' ba.iki
Nianiaszewskiego jako pocho(1zęce nie
tyle z arsenału literackiego Grimma,
ile Szaloma Asza.

Bez 1!ydów ani rrus<p: !
Nie uwzględnia.iąc t~ ch wszystkich
prawd p. Soball~ki sili sip, przekonać
na.s, Polaków, że on pragnie "abJ- '"

Hano! Tu Warszawa •••

'Wa r s z a w a. w sierpniu,
I{iedyś rzucono haslo: to \Yarsza wa
w k\"iatach !". Zakładano nowe parki,
klomby, kwietniki na ulicaCh, a mieszkaI1eów nagradzano za ładn ie ukwiecone balkony. htoś bardzo zlośliWy po" iedzial. że owo .. kwieciste" hasło rzucono celo\\'o, by zapachami ty·
sięcy kwiatów zadUSIĆ zwłaszcza
wie{)zorami - wyziewy śmietników,
przede wszystkim w chwili ich opróżniania.
Bo nie każdemu wiadomo. że wywożenie śmieci odbywa się w Warszawie systemem "jak za dawnych czasów". nie ma specjaln)"Ch wozów. blaszanrch śmietniczek, tak. jak np. w
Poznaniu. O spalarni śmieCi już nie
wSPQminają.c. Metoda sprzed 30 lat zachowała się po dziś dziel1.
A wygolą.da ona tak: w nocy zajeżdża. przed dom drewniany wóz jakiegoś prywatnego przeclsiębiorcy-spe{)jalisty. Obsługa budzi dozorcę i wkracza
na podwórze. Widłami i łopat.ami d'obiera siC do śmietnika. Śmietnika?
Alei to zwyczajna rozpadająca się
\','iel~a skrzynia, wrdzielają,~a potężną
"won". (Bez maski gazoweJ nIe przY-

Jeden ;; na;pi.r;/wic;sz)'f'h za"q,lrów świata:
toybr;;eżc Taormin ' z Etną w glQbi.

Pan z nimi I
Niech pan swoim towarzyszom ulic śródmieścia. Zakupiono 5.000 me" '",pólnej idei ('YSIH'llnota inter~ówn talOWYCh hermetycznie zamykanych
powie, że polscy straganiarze juz dZ1S śmielniczt>k, pojemności 110 litr.ó,:·,
s\yoje obroty z dnia na dzidl w sto- których odpowiednia ilość - zalezn~e
sunku do żydowskich straganów zdwa- od liczby mieszkallców ustawi SIę
jają ..
na podwórzach poszczególnych kamieCe1't la vie PQwiedzial kiedyś nic. Raz dziennie zajedzie przed dom
Ben Akiha.
olbrzymi samochód - śmieciarka,
o
A Polska 7. tego J)cn'l'odu nie wpad- kszta:łtach Wielkiej beczki. by wchło
nie jak pan Jej prorokuje .,W maraz~ ną ć bezpylnie zawartQf\ć metalowych
i zacofanie", 1('('7. pójclr.ie d() prawdZI- śmietnicze.k. Już zakupiono za granicą.
wej mocarstwowej prosperity, tak do ... trzy takie samochody. naprawdę impr05!lerity,
ponujących rozmiarów i prze-clstawiaNowe tel'eny dla pupilów pallskich jGlce "ostatni krzyk mody" w tej dzieotworzą siQ niedługo w Dżeholu
lub dzinie.
Jeżeli t.ylko próba wyda dobre wypółnocnych Ch inach. Tam jest obszaru
pustego dość. 110 i zaplecr.e konsumen· niki i właściciele <!omó'\'\' zgodzą, się
tów - 400 miliono"'\?'. Bon yoyage! na niskie stosunkowo opłaty za wywóz, stolica doczeka sie nareszcie' uPan z nimi!
pragnionej "re,,,oluc,ii śmieciowej".
ANT. CHOCIESZYŃSKI.
I wówczas pozQlStanie do przebycia.
ostatnia. przes2koda. Oto sprawa. meDr. "'~ti. L. Nitl'rki. operj. "hMóh .k6r.. .... tn!"T.
chanizacji i bezwonnego wylYożenia.
i m(1('7.Q,p!r""q'('h POWROCrJ,. JAdi. l'i'lIwrot śmieci w Warszawie wymap.-a specjal:12, 11'1. nr. 13-18. I'n·;,jmll;ip ocl 8 - ~.30 raM
i od 5.3()-P ,,·iocz.. ". nil'rlzieJp i ~\\'il'f ~ li - 12. nej llistawy sejmo,voj, moca której, podobnie jak to ma miejsce w Wielko-47 :).ąn
polsce i na Pomorzu, wywo7:enie śmie
Ci przelane zostanie na gminę miejskę..
Projekt takiej ustawy mą. być
wnie-siony już na jesiennei sesji parlamentu.
Ustawa prawdopodobnie przejdzie
i wÓ"'czas mieszkallcy stolicy odetchną, skollcza, się bowiem codzienne
stc;-puj!) Zawilrtość ~kl'Zyni wc;>dl'uje do "podrażnienia" zmyslu powonif'nia,
pleciollych ko zy, a Z ~l ich na wóz. PC?- poprawi siQ higiena w wielu kamienid"'órze już jest "pod gazem", za ChWI- cach, no - i wre::;zcie stanie się zadość
lę ten sam los spotyka spory odcinek przc.nisom sanitarnym.
u lic" dokol a wozu. A że ludzie mają.
ELLIOT.
zwyczaj spania przy otwart~'ch oknacll. ,\·ir.:c ... Zrozumiale, prawda?
Trzrclz ieśri la t trwa ten system uSU" ania śmieci kOlllpromituj~ sŁoli
wpływy
cę w oczach jej \I'jasnYch mieszkań
średniczaniu
ców. Trzydzieści lat... Kiedy miasta
Zachodu już dawno stosllia mechaR r b n i k, 28. 8. - Rady 7.alogo w e
niezne 1I')'lyożenie śmieci .
kopalIl
Emy z Radlina, Anny z P"zoAle przebrRła sic miarka. Stan taki
nie może dłuże.i trwać. chociażby z u- wa, Rymer z Niedobcz~'c i Szarloty r.
,,"agi na stały rozwói Warszawy i jej TI~'dultów, nalC'Żą,cych do n~'bnickiego
Gwarectwa 'YęgIOIHgO, z",olal~' w
rozbudowę. \Vszak każdego dnia _
pI'zepraszam - każdej nocy. trzeba z tycl! clniach konferenCJę w Biel'tultoulic i 17.000 domów stolicy wywieźć wach. Ohrady brl~' niezwykle burzliolbrzymią, ilość 700 ton śmieci. Z każ- we, ponieważ ~zeroko omawiano spradym rokiem będzie "tego" przybywało, wę nieodpowi~dniego zapośred11icza
więc trzeba ~ię wreszcie zdecydować: nia do pracy przez osohy postronne.
albo Wal'sza \'a jest stolica wielkiego
Jak bowiem stwiercl7.ono,
listy
pailstwa., albo nie.
7.wią.zków zawoclow~'ch nie zostatyZanosi się jednak na doniosłą. przez w?clział opieki społecznej przy
zmianQ. Zakład Oczyszczania Miasta Starostwie w TIrhniku ulyzglcclnione,
podejmuje próbę zorganizowania w a zapośredniczono clo pracy o.lonków
sto!ic~
m,echanic~l1~go
wy~voż~nia .. sanac.\'.incF!'o" Zwiljzku Pow~tańc6w
śmlocl. Proba obeJmIe na faZie klIka Ślą.::;kich i to Judzi takich, którzy nie
":4
koniecznie muszą, pracować na kopalniach. ~d."ż mog::). '\'\'rż~!r, w imw spo.
sób. Ojcowie licznych rodzin. któl'ym
w piprwszrj linii powinno się PI'Z?dziehć prRc~, nadal biclluią" mim", że
przed niecla"'Il,r111 czasem z~pewllio-
ich, iż hędą. postalI icni na list~ do zapośredniczenia.
Na konferencji rad
zalogow~' ch energicznie zaprotrstowano przeciw takiemu tl'akto"'aniu sprawy t~'m więcej. 7.e miano prn dzielić
pracę t~'m.
l,tól'z,l" 7.am i es zl.:; uią. kolonie 111 ieszkan iO\\'1? na kopal n iach i z
braku możnośri zarobkowania zalegają. z dzierżawą od kilku lal.
O"t.atecznie 110 szerokiej cln,kusii
poslanowiono uda(: !'ię do województwa z 7.ażaleniem, Idól'e rozpatrzeć ma
specjalna delegacja. (p)

Rewolucja na

łali•••

Ale gdyby tak p. Anglik lub p.
F.rancuz z takirh. którzy udają. 100 procento\\ ~ ch cudzoziemców. spotkali "ię
z tak illJi, co to mi~so z ta.inego uboju
cho\\·a.i~ TJorl pierzyną, chorej Żydówki,
a za l ikwiclowani e taki ego "zoologicznego llal'han'zmu" ,ypychają. nóż w
plcc~· ... to by lekki swój sąd na spraw Q
71'i."'I\'idowal, nawet, nawet!
panie
~ohallski gcl~"by bYł - duftem WCzorH.I"zym. a c1zisiejsz~'m - sonem, mie"zkająe.l " m
w pobliżu 10ndYIlskiego
lIj'de-parlm.
A ~d,I'l)~' pan, p. public~'sto, kruszą.
er kopie dla sprawy żydowskiej w Pol1';'0. powiedział t~ rn •. europejczykom",
:te miasta w Rzp.litej Po]sldej, w których procent Żydów wynosi ponad 90 J
pet ludności (Wysokie Litewskie -- !I'
pet, Bereina na Wołyniu - 95 pet, a

Polsce wciąż wzmacniał się element
zachodni a do tego konieczni są. Ży
dzi" '" C'zyli, że element żydowski .winien się wciąż w Polsce wzmacmać,
a jak si Q to ma dokonać? - "Pragnę!
ab~, mogły powrócić dla nich warunkl
życia sprzed maja 1935 r." .. "
Ipsissima oczka p. SobaIlski ego !
Nie panie SobaIlski - choćby pan
!la głowic stanął!
:Karód Polski - takie jest - zdaje
się ,..'rażenie już p-owszechne w Pol~ce sam będzie budował swą przy~71~ść bpz "drożdży" zachodniej kultu1'\' ŻHlowskie,i,
a z pobożn~rm życze
I I'i e n';',
o(lJ1lienn~·m. pozostanie
pan
sam, p. Sobal·1sl<i. przy okrl;lglym st.<?'"
liku ka" iarnianym w miłej kO~llpan~l:
Tuwim, Slonimski, Grrdzewskl &. Co,

'" Lubelskim: Laszczów - 93 pet, Izbica - 93 pet, Kossów - 97 (I) pct by tylko te kilka wymienić) oraz że
stolica Państwa POlSkiego, Warsza~a,
ma zaszczyt co trzeciego mieszkańca
zaliczyć do Żydów to by z pewnością zamilkł ów WŚCibiający nos w nie
swoje sprawy cudzoziemiec to by
uznał, że niegodny byłby swej wolności naród, który by nie pragnął wyzllyĆ si, tego pasożytnictwa.
Bo, ,:z~' lo n i e !)asożytni c l wo?
Może

nie ma

śmietniku!

Walka o

przy zapodo pracy

I

.:;;~.

l\'(Jt~Oe'l.eM'Y olbr~i ~fmt()cltód-śmi(>ciarklł. PQj('mno.f,.j 10-15

mechanicznego, bezpylnego

1(,",

wywożenia śmicc~

pr;;e:m.«eJmJ<r tU.

Czytajcie I abonujcie
"Ilustrację Polską"!
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nimi z&ś postępuje właściciel prywat.
nego aparaciku, który przenocowuje VI
Paryżu, a jutro w południe ma już rendez-vous w Londynie.
'V sali restauracyjnej atmo:ofera
robi siQ coraz "sympatyczniejsza". Teraz rozmowy przygłuszają warkot
ISTRES - DAMASZEK - PARY~ - 6200 KM! - SENSACYJNE ZWYCIĘSTWO WŁO
skrzydeł. Pra\\'da, że polało się nie tylk.o \\ ino, ale także i szampan dla
SKICH SKRZYDEŁ - MIĘDZYNARODOWY HOTEL.: I DWORZEC LOTNICZY
uczczenia powietrznych "pielgrzymów"
hansa", "Cie Scandinave", .. Ale LUto- z Damaszku!
L c B Q U r g e t, 21 sierpnia
dosięgnąć 420 km na godzinę!
Tymczasem pod naszymi oknami
Przed nowym aeroportem Le Bour. Przypomnijmy tu po krótce, w ja- ria". ~a drugim piętrze znajduje się
ge-t ustawione są konne oddziały poli- kJch warunkach Qdbył się ten wyścig, hotel o 60 pokojach i restauracja-Ia- .odlatują. zagraniczne ptaki. I na nas
cJi. Zmobiltzowano je od WCZe$llej go- Inicjatywa .iego wyszła od francuskie- tarnia. Znajdujemy się w niej właśnie. czas. SpQdza się go w Le Bourget bardziuy z okazji przybycia konkul'elltów go ministra lotnictwa Cota, znanego \Vidok z okien rozciąga się na całe lot- dzo przyjemnie, dowiadujQ wiele ciepowietrznego wy~cigu Istres-Dama- ze swych sowiecl<ich sympatyj i poczy- nisk.o. Raz po raz prZYbYWa. ją. i startu-II<awych wiauom.ości ze ś",iata, ale jest
szck-Parr z , wYJloszącego 6.190 limo nań. Pragną.c bowiem odznaczyć się, ją. metal.owe potwory brytyjskie, hitle- jedno wielkie "ale": 10tnisl\O to .oddaI.one jest Q godzinę dr.ogi od Pan,ża.
Publlczno::ić przybywa tłumnie na 10.t- wystą·pl! on w maju rb. z projektem rowskie, holenderskie; uśmiechają się
11is1\.0. ::iłychać na nim wykrzykniki \\ yścigu Nowy Jork-Paryż, "wyścigu d0 nas P.odróżnic~' przybywający z can-I czyli tyle czasu, ile potrzeba na przewioskie, oży\vione rozmowy francu- wystawowego". Na wiadomość o. nim nes z malutkimi tylko torebkami, za lecenie z Le Bourget do Bruk~eli!
skie, flegmatyczne angielskie. Do tych r~ąd ame~yk.a11ski ~abl'oni.ł swym IQtto bowiem trzech narodowości należą. rukom wZIQ~1a ~v. nj~ udzIału. Ta naoczekiwani bohaterzy.
uczka .osl.1'oznosc1 me wystarczyła zu- Wynik "wesołego konkursu"
~a aerodromie pomięday licznymi ro.zulll1ułemu nlinistr.owi. 'Vystąpil. bolQtnikami wQjslwwymi znajdUJą. się Wjem zaraz potem z plan.em biegu
także różni cywilni. Wzdłuż i wszerz htres-Damasze~-~aryz, Jak~olwiek
spacerują Sadi Lacointe i Bossoutrot, ~osko.llale \~ledzla.ł, ze y'anCuSkJe apao.rganizatorzy lotnictwa popularnego. 1 aty 1 do mego me by1y gotowe.
Różni poeci ,różne propozycje ... - Kto zdobył nagrodę
Dale] przechodzi pIk rez. \\'alteau, któ~\:szys~y komp,etentni lotnicy nie
ry w czasie "..ojny pierwszy sygnalizo- roblll ~oble złu~zen co ~o rezulta.t~ te"Konkurs" spotkał się z żywym od,y numerze 181 "Orędo\vnika." r;
'" al gen. Gallieniemu manewr armii go WYSCłgU .. NIe przewll.lzlal al1l Jego dnia 9 sierpnia drukowaliśmy "Balla- dźwiękiem w wielkiej rodzinie nauiemieckiej von Klucl<a. Pośród wy- wYl11ku, am jego lwnsekwencyj p, Cot. dę o wesoł~;m nieboszczyku", pióra ~zych Czytelników, l,tórzy idąc według
czekującYCh przesuwa się ia~e szczu- ~o .oto. on, zllaI~y ze SWYC~l a.nt~'fa:5zy Konstantego DobrzYllskiego.
podanych warunków, nadesłali niep/a sylwetka Maryse Bastie, która nie- stO~\'sluch .uczuc, Pl'ZycZYl1lł Się do wyW wierszu tym zakradł się błąd, kiedy calkiem dowcipne odpowiedzi.
dawno zwycięsko przeleciała Atlantyk bICIa }az jeszcze na cz.oło lo.tnictwa który znieksżtałcił strofę ósmą. StroOtrzymaliśmy ich ogółem 185.
PQłudniowy, a kilka dni temu powró- ~vlo~kJego. Istna to takze 1rOl1la losu, fa ta brzmiała:
Ze
zrozumialych powodOw mozemy
ciła z podróży do Rosji; dalej inna, .od- ~e nagrody. w~'znaczone przez niego,
przytoczyć tylko niektóre, dOWCipniej"S7.tukę wszelaką. cenił wi.elce,
znaczona Legią. honorową: to Marta ~e?,l1ego z IUl111.narzy "fr.o.lltu ,ludowewiedział co Szekspir, a Co Prus,
sze odpowiedzi:
Richard, należąca w czasie wojny do ",o, ~dostaną Sl~ wszyst.k1.e \\ lochom,
a
ryby
zawsze
jadł widelcem,
P. H. Cichowska z Tarnowa (ul.
służby ,,·ywiadowczej. która \.... ydała ba I~Cl wet syn?w! .l\Iussol 111 lego l .
a ryby zawsze jadł widelcem."
Brodziil~kiego 31) tak uzupełnia braobecnie pami~tnikj o robocie szpiegow. I'\arlaremnH;) Jednak PO-zuklwano
kującą. strofę:
skiej.
n:lI1Istl'a na .lot~lisku. l\1inister Cot,
związku z tym oglosiliśm~' w na"wiedział, CO Szekspir a co "Prus
Ogólną. jednak sensację wzbudza ~Ie~\a\~rm zb1;glCm ?k?licz~,QŚCi, znaj- stQpnym numerze naszego pisma roa ryby zawsze jadł widelcem
Emir Szaalan, szef potężnego plemieuia ?'ll:je SIQ w ... ~ol:wegll l mając do .s\\'o- dzaj konkursu: Kto z Czrtelników
nie wyjmując fajki z ust".
sJ"1~yjski('go Huallas, którego sio, lry J~J : dyspozycJI I1czne s,amo.loty, Dle u- pierwszy dorobi brakujący wiersz, mol)oslubily władców Nedżu i Hedżasu. \\ az~l za sto~owne byc obecnym przy żliwie jak najbliższy treści ręk.opis,
Droga Pani Helenko albo Hanusiu!
Emir ten, zawolany sportowiec, sam \.\ ynlku rałdu przez siebie zorganizo- otrzyma od autora tom jego poezyj z Przyzna Pani sama ch~'ba, że trudno
autografem.
kieruje samochodem i samolotem, ale \\ al1ego.
byłoby nietylko nieboszczykowi ale
Chodziło nam między innymi o to,
wierny tradycjom ubiera się na sposób
normalnie żywemu człowiekowi zajaD.o późnego \"ieczora wypadki te i aby Cz.vtelnikom sprawić miłą. rozryw- dać rybę, ,.nie wyjmując fajl):i z ust".
,,·schodni: \,·elon zwisa mu .od turbanu
kry jąc bogate szaty i niemniej bogaty zwycięstwo prze\\·aża.iące skrzydeł wło- kę, i aby, pobudziwszy ich zdolność Charakter wiersza dopuściłby eweni finezyjny sztylet. Emir Fuaz wraz z sl,ich bylo żywo komentowane przez ITmO\\'ania, dać im możność dowcip- tualnie tego rodzaju możliwość, l\:tóra
swą. czarną.
ekscelencją.
przybył
do lotni.l,ów i dziennikarzy. Z lotniska nego uzupełnienia strofy wesolej bal- jednak -iak się niżej okaże - dalel(a
Bourget, by powitać śmiałków, którzy jednali: przenieśliśmy s'ię do wnęt:,za ladY.
jest od pierwowzoru ballady.
nowego d WQrca.
:rę wesołą· imprezę określił też znaprzybywają. z Damaszku i przelecieli
P, Eugel1lusz Najc1erski zaś również
Budynek
nowego
dworca
lotniczego
komicje
jeden
z
naszych
Czytelników
jego. pustynie syryjskie.
z Tarnowa (pl. Katedralny 8) podejrzeje-st zupelnie nowoczesny. Jest to. 0.- w Krakowie, który m. in. tak pisze:
wając, że chodzi o głośnego z aktualPotężny głośnik podaje nam raz po
gromny,
biały prostol<ąt, na wysokości
"Apel, ,~lysto,owfiny przez Szanow- nej sprawy pisarza PQlskiego tak oto
raz wiaLlolOości o odnośnych pozycjach
lotników. Kolosalny wóz pocztowy, zao- 1. i 2. pir.tl'a zllpełnie oszklony. Jedno. ną Hedakcję do ogólu Czytelników po- pisze:
patrzony w telegraf i telefon, jest natu- z nich przeznaczone jest na biuJ'a na· czyt.neg·o "Ol'r.downika" o uzupełnienie .. a n'by zawsze jadł widelcem
ralnie oblegany, zVI"łaszcza przez kore- stępując.\' ch stowarzrszell: "Air Fl'an- stJ'ofki w "Balladzie o \\,esoh'm nie- w oczach wszystkich nieboszczyk
spondentó\\ U3encyj. Zainstalowali się ce", .. c. A,. F." Jbiura, \\,~l:la.imu.iące. sa- hoszczrku" jest ze wszech miar godrósł" ....
moloty 1 za.lmuJące SIę ua\\"at11em ny uznania zwła.szcza w sezonie
oni po prostu we wl1Qtrzu i wysyłają.
chrzt~ powietrznego), "Imperial Air-I ogórkowym, bo, będąc hazardow~'m,
P.
Marek
Optolowicz
z
Beresteczka
emisariuszy na zwiady.
\"ays " "British Airways", ,,IConiglin- nie szarpie nerwów, daje miłą. emocję proponuje:
O godz. 4 za warczało, zahuczało nad l{e Lufl\\"aart l\1aatschaffig", "Luft- i pobudza do twórczości".
"a ryby zawsze jadł widelcem
naszymi gło\\'ami. \Vspanialy ptak Q
na
których brzuch mu wielki rósł".
zielono-czerwono-białych kolorach italSłusznie zauważa p. Zofia Słowi
skich przeleciał w zawrotnym tempie
kówna z Tamowa (ul. Skargi 27), pi~
bialę. linię mety, P.o czym P.omimo swesząc, że "ryby zawsze jadł widelcem,
go ciężaru w ylQdowal lekko i precyzyjwiedząc, że niepotrzebny do nich nóż".
nie. To Sayoia-l\larchetti, pilo.t.owany
DOWCipnie r.ozwiązał zagadnienie p.
przez ,,' lochów Cupini-Paradisi, któPaweł Rucharski z So.snowca, ul. 3-go
rych lo.L tn\ ał tylko 17 gouz. 32 min.
Maja 3, który pisze:
NierJlugQ potem zjawił się Friori-Luc,.a
ryby zawsze jadł widelcem,
chini, a za nimi Biseo-Mussolini.
DO\\'cipem szastał niczf'1l1 Grlls".
CZ"'Grty stanął Anglik Clou~ton, 5)
Niehoszczyk z baJlad~' hyłby niewielki lotnik fl'uncu l"].\i Codo$-Arnoux,
wą.tpliwie wielkim do\Ycipni"icm. ~rly
G) " ' loch Tonrl i-l\losca1.cl li, 7) fl'uncuhy w konceptach dorównał nie\\'\'czer~ki płk Fl'anr;ois.
panemu w Świetnych pomysłach'kary
\\'szyscy spodziewali siQ od począt
katurzyście.
\\'iersz jednak nie odp
ku z\\ ' ycię s twa wioskiego, ale może nie
wiacIa załQżeniu.
tak zupełnego. Na 13 konkurentów 3
Jak się okazuje, z P.ośrórl nadesła
nagrody w o;;-ółnej kwocie 3 milionów
nych rozwiQzall, najbardziej zbliżono
frs. przypadly lotnikom Muss.oliniego.
(lo or)'ginału przesłał p. prof. Ignacy
Nie zlllni!.'i~za to bynajmniej wartości
Bolesław Kęclzierski z Krakowa, ulica
fl'ancusl~ich. Codos. Arnoux, Rossi Wolska 21, m. 5 który tak pisze:
są. zbyt wielkimi asami lotnictwa, by
"wiedzia.ł, co Szekspir, a co Prus
ktokolwiek móc:ł choć na chwilę wąt
wytworny miał też barrlzo gu"t,
pić o ich wartości i sile. Ale co może
a n'by zawsze jarH widelcem".
najlepszy pilot, największy bohater
Wesolo ph'nie życie na statku, Il'Qy zalogę stanowią l1Iewlaćay.
Ol'ygi nał zaś brzmi:
przestworzY, gdy mu się powierzy apa"Sztukę wszelką cen ił wielce
rat o szybkOŚCi 300 km na godzinę,
wiedział, co Szekspir, a co Prus
podczas gdy samoloty Włochów mo.gły
gdy ziewał, nie otwierał ust
a ryby za wsze jadł widelcem.
" 'obec teg-o .iury konkursowo przyzmio.rzchu zawieszona. .. ,
Kiedy dzi ell dogorywał
7.;tało
n agr,odC. w postaci tomu poezyj
cedr.ila zimne światł.o
w spopielałym 1.:mierzchu J\.. Dobrzynsklcfw "Czarna poezja", p.
w chłopsk~ nędzę życia, ..
a llOC się rozpalała.
prof. I. H:ędzierskiemu z Krako~·a.
zórz krwawym odbla~kian',,,
Zabawa. jak widzimy, była skromwyszła z chaty przydrQżnej
Czekała aż świt blady
na, ale mila.
ustami drżą.cymi
zawiedziona Dola,
nie zcałuje łez gwiezdnych
wiatr za nią zamkną·ł okna.
gwiezdno - szklanym trzaskicl I.
zastygłych u .okien .. ,
Wiatr nad pijanym karczmiskiem
Raniły stopy jej bose
wył skQwytem głuchym
kłujące ścierniska ...
i prężył swą. tęskn.otę
M o s kwa. (ATE) Dzienniki so~'ie
aż krew zaskrzepIa na ranach
w topolach wysokich.,.
ckie zamieszczają. spis "naJw~' bjtniej
nieobmytych łzami.
szych bolszewików", któr~'ch imio.na
\Yłaśnie księżyc się stoetył
- - A kiedy przyciChło v.'szystko
wprowadzono do szkolnego podręczni
Z granatowych zboczy ~
\V przydrQżnym karczmisku, .
ka historii ZSRR. Spis ten, któl'\' u.
kiedy wiatr pola przesłonił
a pustym polem zaspany
~zQcy . s~ę p,o\"'inni umieć na pari1ięć,
ciemnymi skrzydłami.
świt samotnie kl'.oCzył jest l11eJalw urzędowYm zestawieniem
pochyliła się do.la
~1J~cnej i. titl\\'uej ~Iitv bolszewickiej.
Przy u)'{)(j7,e w lepl{im błocir
nad strumieniem ~ycia;
SJ.lI~ ZaWH'l'a nazwI:,;ka: Lenin, ~talin,
u ukicn karczmiska
ochłodzić zatopionymi gwiazdami
'VOl'oszył~w, Mołotow, ICirow, I{alinin,
ambasador angiclsl,i w Chinach, który zoprzystanęła strwożona,
od łez zbolałe oczy ..•
stal ciE;Żko ranny od kuli karabina maszyKaganowICz, Frunze, Ordżonikidze, Mispoglą.da.ią,c skrycie,
nowego z samolotu 'IV czasie podróży z Nan ·
ko.ian, KUjbyszew, Jego.row, Budienny;
jak lampa u pułapu
hinu do Szanghaju.
i Bluche.(
.
JOZEF BARANOWSKI.

i
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lazowej Woli na Pla[ Vendome
Szopenowsl(a epopeja

sławy

Nakładem Księgarni

S, SEIPELT
Sp. z ogr. odp.
ukazał się najnowszy

i cierpienia

(Od własnego korespondenta "Orędownika")
,
P a ryż, w sierpniu
na. Program jego mamy właśnie przed się do mał-egQ pia:u.ina, na którym Qno
I N a Ile St. Louis znajduj e się prze- oczami.
zostało wykonane. Pianino to towarzYpiękna katedra NotTe-Dame. Zwiedzaszyło Szopenowi na Majorkę, a na
Następny znowuż rok mial zadecydą. ją. teraz legiony turystów. Oglądają.
ZŻÓłkniętYCh klawiszach zdaje się jedować o przejściach osobistych Szope;i f?tografują ją na wszystkie strony, na. W 1837 r. poznaje bowiem wielką szcze przesuwać cień jego genialnych
:pu czym zapuszczają się w głąb cieka- francuską, powieściopisarkę George akordów.
tw ej wyspy, nDszącej miano "Cite" i do- Sand. Sand, znacznie starsza od SzoWiemy, jak dramatycznym był po~tają się,
chcąc nie chcąc
na Quai
ld 'Orleans. Tam to, pod n~merem 6,
wzrok każdego przechodzącego przykuje napis obwieszczający, iż Biblio'teka Polska, mieszcząca się tutaj, ZDrganizo\\'ala w swych murach nadzwy-czaj interesującą. wystawę. Jest bowiem
ona poświQcona Szopenowi,
George Sand i ich przyjaciołom.
Można śmiało powiedzieć, że w powodzi uroczystOŚCi urządzanych obecnie w Paryżu, ta pol ka wystawa wybija się na naczelne miejsce. Raz bogactwem zgromadzonych, a malo znal1ych szopcnowsl,ich pamiątek, z drugiej zaś strony S\vą artystyczną koncepcją,. Atmo sfera przy tym starych
murów, w któr~'ch się ona znajduje,·
tego pięknego zal~ątka Paryża, powięk
sza jeszcze banlziej ogólny urok i nastrój.
\V pięciu salach przesuwa się przed
oczami zwiedzającego niezwykła epopeja żywota i twórczDś ci polskiego geniusza. Rozpoczyna się ona. jal{ wiadomo, w Zelazowej 'Yoli, a kOllCZy na
RĘKA SZOPENA
Placu V en dame.
Mam wlaśni e przed ocza rni rycinę, pena, czyni wszystko, by przyciągnąć - '\vrót George Sand i Szopena do Marsylii i ich zainstalowanie się w Nogo do swego salonu.
przedstawiającQ. ów domell: rodzicielski
Bogate pamiątki, odnosząc~ się do han t, posiad tości pisarki, zami enionej
Fryderyka. SZ:Ol)·ena. Pod nim znajduje
tego okresu życia polskiego muzyka, clzisiaj, podobnie j ak Żelazowa WQla,
się ciekawy napis:
pozwalają. nam
zdać
sobie sprawę na muzeum. Oto obrazy przedstaW'iają
. Że]n7.0\\·a \Yola. wl::nmo~ć niegdyś hr.
z ewolucji jego uczuć. Oto bilet, skre- ce wn~trze mieszkania, stajnie, konia
Skal'bka. Dl irj,.;ce lll'orlzel1 in Szopena.. Po- ślony ręką George Sand, brzmi lako- i psa ulubionego George Sand; oto niechodził, jak \\ic::'ć niesie , od l\Iikolaja Szonicznie, al~ i wymownie zarazem: "On slychanie cenne manuskrypty powiepa, dworzanina królewskiego, l,tóry z królem Stnnisla\\'l'm LC'SlczyllRkim udnwR7.y YOUs aclol'e". \Vyznan ie to zadecydo- ściopisarki, mQskim niemal skreślone
wało może o losach Szopena.
pismem.
się d') Fran cji w 1740 r., zmienil nazwiPortrety jego Qraz pisarki, pędzla
Historia sławnegO' romansu "Mare
sko na Chopin.
Delacroix, Ary Scheffer, rzeźby dłuta au Diable" zasługuj~ na specjalną
Nawiasem dDdajmy, że OplDla pew- Clesingera, zięcia Sand oraz tylu in- wzmiankę. Manuskrypt ten bowiem
nych fł'ancuskich szop'c'nistów jest llych odtwarzają. dokładnie rysy ich podarowała pisarka Lud'.,vice Jędrzeje
wprost przeciwna. Utrzymują, oni bo- twarzy. Głowa Szopena, pełna na- \\'iczowe.i, siostrze Szopena. Stał się on
wiem, że przodek Szopena był Francu- tchnienia, uduchowienia, przeciwsta- potem wlasnością, polskiego rzą,du, któzem i emigrował do Polski. Czy tak wia się głowie George Sand, pełnej ży- ry (JfiarO\vał go Arystydesowi Briandoje.s t, czy też inaczej, to faktem pozo•. .....':t" •.,.,..
""'4(
staje, że Szopen uważał sie za Polaka
i że polską. jest jego muzyka. skompono,vana .ied na1\: \V wi~kszej swej cZQści
na francuskiej ziemi.
Ale wróćmy do pamiątek po artyście. Dzi~ki nim możemy postQpować
śJad w ślad bolesnych etapów jego
żywota.
Odtwarzają
nal".l one już
pjerwsz~ arl~' st~- czne kroki muzyka.
Oto "Polonez" cletlykowan~r hl'fłlJiance
Skarbek, a skompollowany w ósmym
r{)ku życia Szopena. Dillej szereg listów
~o rodziców, wykazujęcych
głQbokf!.
miłość Fryderyka do rodziny, którą też
zachowa do ostatnich chwil życia.
Dnia 2 listopada 1830 Szopen opuszcza Polsli:Q. \'i' spomnicnia z tej podróż~r odnajdziemy \V pamiętniku-al
bumie artysty. \V Stuttgarcie dowiaduje się 011 o wzięciu \Yarszavi:y przez
l\'Ioskali i notuje swe bolesne wrażenia.
Z kolei przeżywamy jego idyllę z Mal
f

IHf~~MAI~R i ~llH M. ł~~ll

łllcmie

z Rudą Pabfanicką i Ch oj nami
który jest do nabycia
we wszystkich księgarniach.
Plan jest sześciobarwny z podziałem na
komisariaty, wymiaru 55 X 72 C111.
Informatora
eena łącznie
z planem Z

-

wy-

mowne portrety i listy.

Najbardziej
może wzruszającą, pamią.tką tego romansu, to pakiet listów i skrawek papieru, przewiązany wąziutką., różową
wstążką, .a na nim napis, skreślony
l'ęką Szopena: "Moja bieda!"
Są. to
listy !11arii vYoclzillskiej.
Nastaje rok 1836 idziell 9 kwietnia.
Zapisał się on wj·e lkimi zgłoskami w
dziejach muzy lei. Data to bowiem koncerLu Liszta 7.e współudziałem Szope-

OSTATNIE

SŁOWA KONAJĄCEGO

cia, werwy, zmysłowości. Porównując
te dwa typy, mężczyzny i kobiety,
mimo woli myśli się, że nigdy może
znane przysłowie francuskie: "les extremes s.e touchent" (skrajności się
stykają), nie znalazło równi~ prawdziwego zastosowania.
Nies7.częsny epizod wyjazdu na Majorkę jest także na tej wystawie uwieczniony. Odnoszą się dO' niego listy
George Sand, najpierw entuzjastyczne,
a potem ustępujące miejsca rozcz.aro,,,aniu. Podróż ta, powzięta głównie
dla zdrowia dzieci Sand, syna MauryergO' i córki Solange, Qka7.ala. się zgubną dla Szopena. Cały sz~rcg trudności
prz,rczY11il się do zaklóce-nia intymnej
atmosfery, której wyrazem stało się
s)a.wne preludium "deszczowe". Z niewypwoiedzianym wzrus7.eniem zbliżam

Mundurki

wi, który z kolei przekazał go ;paryskie.i Bibliotece N arodQwej.
Uwagę naszą zwraca jeszcze jedyny
list :M ickiewicza do Szopena, korespondencja polskiego wieszcza z George
Sand, portrety Niemc~wicza, karykatura B~lzar.a, medalion Liszta i tyle,
tyle innych pamią,tek po ich wspólnych, sławnych przyjaciołach. Listy
wreszcie ich obojga do rodziny Szopena, pisane przez pisarkę pO' francuską,
a do których wielki muzyk dopisywał
się po polsku.
Zerwani~ pomiędzy
Szopenem .a
GeQrge Sand nastąpiłO' w 1841 r. Szopen udaje się potem do Londynu. Z t~
go okresu mamy prze-d oczami listy
jego angielskich wielbicielek i urzennic oraz obraz sali koncertowej w Londynie.

- Płaszcze

ł

dla

chłopców

Chrześci;ański

PORTRET SZOPENA
wykonała

na paryskim cmentarzu Pcre Lachaise.

George Sand.

Bardziej jednak

wzruszającą

Dom

umierający skreślił ołówkiem ostatnie
przed śmiercią, słowa: "Ponieważ ka-

szel mnie,

inni wyczytali ziemia -

Cisza zupelna panuje

dokoła.

rowej sali wystawy szopenowskiej.
Krótki, l'aclośuie-bolesny był żywot
Szopena, który zaprowadził go z Żela
zowej Woli na Plac Vend6me.
VV Polsce, w kościele św. Krzyża,
spoczywa serce genialnego muzyka,
we Francji, na cmentarzu Pere Lachaise, pochowane są jego zwłoki. TO'
~noże najbardziej symboliczny obraz
JegO' duchowych porywów i fizycznych
zmagań.

I. BRIARES

Telefon nr 120-12
PORTRET GEORGE SAND
wykonał
(

Z

przyległej sali zdają się tylkO' dochodzić jakby przytłumione tony "Marsza
pogrzebowego". ZłudzeDi~ to oczywiście, ale fortepian, na którym został on
skomponowany, znajduje się w hono-

Odzieżowy
• "'588

udusi

błagam, by otworzono me cialo,
żebym nie został żywcem pogrzebany".

szl~olne

KONFEKCJA DAMSKA I. MJiSKA
_ .. _ i

od te-

bO obrazu to kartka papieru, na której

poleca:

l.6di, ul. 11 Li.topada nr 20 GRÓB SZOPENA

SZOPENA

"Comme cette toux (terre? ) m'etolLffera je vous conjur€ de fll.ire o'Uvrir
mon corps pour je •.. sois pas enterre vi/."
"Ponieważ kaszel (ziemia?) udusi mnie, blagam, by otworzono me cialo,
żebym nie zo·stal żywcem pogrzebany."

2 , 20

Po powr,ocie swym do Paryża artysta zamieszkuje na Placu Vend6me
pod nr. 12. Na domu tym znajduje się
obecnie tablica. Będzie to jego ostatni
ziemski przytułek. Przeluaczając próg
sali, mieszczącej pamiątki związane
z tym przedśmiertnym etapem, mimo
woli przystaje się: wizja cie.rpienia i
śmierci panuje tu wszechwładnie. U"'iecznił
ją.
obraz Kwiatkowskiego,
przedstawiają,cy konają,cego Szopena.
Dokoła j ego łoża znaj duj~ się ukochana siostra Ludwika, księżna Marceli·
na Czartoryska, WojCiech Grzyrhała,
K wia tkowski.

~

rią Wodzil'iską. Ilustrują. ją. jakżeż

ł

I

Luigi Calamatta.

..

-, ..

.

grona 8 -

ORĘDOWNIK,

ponieiiZialek, dnia

:ro

k-

sierpnia 1937 -

Numer 199
laty. Według opinii nieJ>tórych rzecz()o
znawców jest to n ajstaJ'Szy budynek

OpOWleSCI przemys I eI

;a~Ye~?et~~'~~ui, b~o nr~:Oięt~1'f~~n~~

wychodzlły na tl'zy ulIce.
Gmach był
t e matem roz maitych legend, m. in. 0powiadano sobie , że na początku po-

Zwycięstwo
P r

~~~~~i~~~tO t:jt~~~~~z~'~~~~~~r~ z~~:

"Ziemi Przemyskiej" - Odroczony proces - 2ydowski bandytyzm - PoPieraj-my swoich!

z e m y ś 1, 28 sierpnia

szły tu bez większego wrażenia.

W

I

Str. Nar. urządziło wielkie zebranie w
sercu powiatu, Dubiecku, i przyczynilo się ono znaczl1ie do wyjaśnienia sytuacji.
.

ryc~ zapiskó,~ wynika, że w ~0l!1U ~ym
znajdowała

jednej tylko wsi Nienadowej usiłowaNajbliższy numer narodowej "Ziemi Przemyskiej", która przez półtora li "ludowcy" przeprowadzić swoje plaroku drukowana była aż w Poznaniu, ny, ale spełzły one na niczym. 17 bm.
ukaże się już w Przemyślu. Przypominamy, że w lutym 1936 roku starosta
Remiszewski kazał nagle opieczętować
drukarnię, tłoczą.cą. narodowe pismo,
bo okna brły o kilka centymetrów niżI
s'ze, niż mówią. przepisy. "Ziemia Przemyska" mimo wielkich trudności techW piwnicy d01nu ~nale~iono 1.; s~kielet6w
nicznych ukazywała się regularnie, a
Donoszą z Budapesztu: Podczas roz- letów, liczących mniej więcej 100 lat.
z prenumeratorów nie ubył ani jeden. biórki najstarszego domu w Budape- Prawdopodobnie chodzi o szkielety zaOstatnio
drukarz
przeniósł swoje 5zcie, tzw. domu bar. Orczy na ulicy mordowanych, których zwłoki ukryli
przed5iębiorstwo do nowoczesnego 10- Karola, dokonano makabryczneogo od- sprawcy w podziemiach domu.
kalu, o oknach normalnych .. ,Ziemia" krycia. W piwnicy znaleziono 15 szkieDom Orczy zbudowano przed 200
powróciła do Przemyśla. Orltąd roz- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •_ _ _ _ • • • • • • • •
pocznie się jej dalszy rozwój.
•
Pisaliśmy już o procesie b. inspektora powiatowego Zagórskiego, który
ł)
~:~'*....
z książeczek różnych gromad wiej···}~W& J/!jJ~.;!~;'::;:·.:fE~~~-tr:
skich pobrał i zużył na własne potrze............. '.' ...,::
by kilkanaście tysięcy złotych. Zagór·
I ~ ~:::;::;::::::::::::~
ski do winy
wobec czego
los j ego b y ł p r z es ą d z on y. Ty m czas e m
po zeznaniach szwagra oskarżonego,
Waygarta, nastąpił w spra'wie sensac~·jny zwrot. Śwd. ,,' argart z e znał, że

N·leSamOWI-te odk·
rycie wdomu bar Orezy

. . . -;. .

Jlmm..Wi1fijJj··-:n::·:·::··m·..

się przrznał,

ZagórskI w d,I,di,,'wl, upadł' okna
na głowę ! wskutek tego cierpi.ał na
ataki epileptyczne. Obr0l1ca dr KropiilSki podniósł, że wskutek tego Zagórski odznacza si ę zmniej !" zoną, po('z~r tal nością.
wohec czego n al e ż~r go
poddać
badaniom p syc hiatrr c zn~T m.
Sad do wniosku obrOllcy się przychylił i rozprawa została do najbliż s zego
poniedziałku odroczona. Zagórskiego
umieszczono w szpitalu wojskowym.
Band~rckiego wybn'ku dopuścił si ę
w Przem~' ślu jeden z ż~' dow s ki c h piekarzy. Ponieważ Ż~' d:7,j noton' cznie ła
mia spocz~'nE'k nied:delny, przeds tawiciele pracowników piekfl.rsldch Baran
i Petn'cki w towal'z~' stwie sL post. Dorotczaka udali się ubiegłej niedzieli na Z BAJEK A LA KRASICKI:
pr7.egląd ż~' dowskich piekarni.
J(iedy
Raz był akadem ilk
'weszli do piekarni Chaima Rubinfelda
Co nigdy nie z rzynał,
przy ul. \\'ało\Yej, skons tato"'ano, że r
Polityk, co ni e 19a1,
Wi ę zi eń, co nie " tworzył"
7.ajętrch j,e"t prz~' "' ~'picku ~b .leba k.il- l,.
Po se ł, co nie ,.zbawial"
ku Polakow. Było to o gOdZlllW 7 W1('- ł
~k a rb, co nie .. obcinał"
czorem, a pracQ w święta wolno rozPr awda - jednak ja to
poczynać dopiero w nocy. PosterunMiędzy bajki włożę.
. kow~r z Baranem pr7.~· stąpiJi do spisania protokólu. ŻydOWi się to ocz~'wi
ście nie podobało i naprzód
Barana
obrzucił WYZWiskami, a potem niespodzianie z tyłu uderzył cięż.arkiem dwukilowym w głowę. Robotnik, zalany
krwią, osuną.ł się na ziemię i teraz w
stanie bardzo ciężkim przeb y wa w
szpitalu. Napad Ż~' da na polskiego 1'0botnik,a wywołał w mieście ogromne
obu r7.eni e.
Oto polscy właściciele domów. Ziemianin Agopsowicz ma za zarzą,dcę
swej kamienicy Żrcla Kruga, a p l\Iaritrzakowa przy placu Konstytucji Ży
da Amstera. A wielu Polaków o znakomitych kwalifikacjach przymiera z
Powiat przemyski pozostaje pod
silnymi wpływami Stronnictwa Narodowego, toteż ostatnie wypadki prze-

Dr. med. H.

ktorej khen-

tlOtVlKOWSkł

speci. chorób skór. wener. i

Łódź,

6 Sierpnia 2,
Przyimnie 9-12 i :MJ w

moczopłciowy

tel. 118-33

niedzielę:

9-1

n 4-31197

tela rekrutowała siQ ze sfer przestępczych, z l({)biet lekkiego prowadzenia.
siQ i z boga.tych kupców z za granicy
i węgierskiej prowincji. W lokaJu go-:
spody miały odbywać się orgie a niejeden bogaty przyjezdny został obrabc>wany i zamordowany. vVszelkie śledztwa okazywały się bezskuteczne.
Znalezione szkielety są. prawdopodobnie śladami owych niesamowitych
wypadkqw. Policja wydała nakaz zoodania szkieletów przez instytut antropologiczny, który orzekł, że wszystkie
szkielety są. męskie i leżą tam mniejwięcej 100 lat.
Policja opieczętowała niesamowite
cmentarzysko.

!=""!'!!!"!!!"!~!'!'!"!!!"!!!"!!!"!!!"!!!"!!!"!!!"!!!"!!!"!"!!'!!!"!!!!!

~~~~_

;Zv;;.I'---..-, \

głodu.

SlQ gospoda,

O NOWY TEREN DLA WOJNY:
Więc Cz e chosłowacja Brzmią ostatnie wieści ::;...;
Zerwała stosunki
Z Portugalią wreszcie.
To nas mni ej ciekawi -"'
Jednak, moi mili,
To znacznie ciekawsze Gdzie się będą bili?

Banderia konna w strojach opoczyG'skich,
która w pochodzie Stron. Narod. w dniu
15 bm. budziła ogólny podziw.
WYGRANE MILIONY:
\Yjerz y ć się wprost nie ch er.
Że istnieją. pono,
::\iepodjętc dotąd,
\\' ygl'ane m i1ion~· .
Nic podjąn - To

wariat! Powiecie nap ewno!
Myślę, że nie wariat,
Lecz ... ma dużo krewnych.

Co

piszą

inni

"Mali ludzie"
"Sanacyjno"-konserwatywny "Czas"
tak pisze o polityce "sanacji":
"Boimy się jasnego a szerokiego 'W swej
koncepcji planu polityki narodowościowej.
Boimy się sprecyzowania st08unlm O. Z.
N. do rządu. Boimy się sprawy ordynacji
wyborczej. Boimy się śmielszej polityki
walutowej. Itd., itd. można długo cytować
problemy palące,
problemy, którymi
wszyscy się interesujemy, a dla których
nie możemy doczekać się męża stanu, który by je postawił na szerokiej a realnej
płaszczyźnie.

Al)RVr~
RYDWAN POBOJU:
Dzisiejsze gadania
Dy - yplomatyczne
Tworzą codzień nowe
Osie polityczne.
Jedna w tym rzecz dzi wna.
Od osi się roi A WÓz jak stal , . miejscu
Tak i nadal stoi.

"Płoty na zielono" p. premiera - jak pisuje "Cat" - stają się coraz więcej symbolem naszej politycznej rzeczywistości. Nie
mamy mężów stanu, rozwiązujących na
szeroką skalę poważne problemy państwo
we. - Przez to panoszą się rządy biurokracji, coraz więcej i coraz natrętniej wścibia
jącej swóJ nos w drobiazgi. Mamy cora~
wi ę k s ze pano zenie się różnych ludzi, którzy radykalnie zapaprują drobne odcineczki naszego życia ,.,ublicznego, nie mając odwagi i siły jąć się problemów szer·
szych, co zresztą w tych warunkach uznać
naleiy za niezmiernie szczęśliwy zbieg okoliczności."

Z jednej strony więc "Czas" stwierdza, że jest źle, a z drugiej, że nie ma
komu tego zła wykorzenić, bo panosz~
się "mali ludzie". Wniosek z tego prosty, że trzeba ustą.pić miejsca innym.
No, ale "Czas" unika wyciągania wniosków do końca.
Komuniści a "strajk chłopski"Wieczór Warszawski" ogłasza znamienną. odezwę wydaną. przez Komunistyczną Partię Polski do p. P. S.
Odezwa ta brzmi następująco:
"Towarzysze z P. P . S., Robotnicy ze
Związków Zawodowych!
"Wyście świadomy,
własnej klasy, własnego

~

l ZIEIQ' JEJ POWROTU:
Ile by dal człowiEllk,
~'"
By - na ,.ll'zykład mieBi~
Trwał, powiedzmy sl,romnie
"
Lat - niechby pięćdZIesiąt.
Nie kręć, bracie, głową,
Ja m ni e pomylony:
Tu chodzi o "urloOsa(!a 2arnów w pOWIeCIe opoczyńskim
powy" miesiąc ... żony.
chlubi się pięknym kościołem, wybudowanym w stylu romanskim w 12-tym w.
.... YI i e r 3%.: StaD50.
,I
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U
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POLSKA - NIEMCY:
O tym meczu cuda
Jut dotąd słyszałem.
Chwalili - słuchałem Choć nie bardzo chciałem:
2e świetnie, że w formie,
2eśmy górowali ...
No dobrze - lecz pytam:
Cz&muśmy przegrali?!
. I l u s t r.: Wit. Gawęcki.

czołowy

oddział

narodu. Nie okryjcie się haIibą wobec braci chłopów. wob~
własnej klasy. Stańcie w pierwszych szeregach. Z Wami stanie cały obóz demokratyczny.
"Niezwłocznie na fabrykach,
warsztatach, w związkach zawodowych, uchwala.jcie strajk, żądajcie od zarządów swoich
kierownictw i delegatów proklamowania
go. - Wszyscy na zebrania. Wszyscy do
wieców i demonstr:...cyj.
"Precz ze zdradą we wlasnychazeregach. Opornych i tchórzliwych wodzóW'
zmusimy do walki, lub staniemy do niej
wbrew im, a wraz z całym ludem".
Odezwa ta potwierdza czynną roIł
komunistów w czasie ostatnich wypadków,
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FIRANKI
Dajemy ,"Vam dzisiaj, drogie Czytelniczki, do wyboru kilka \vzorów !la
nowoczesną firankę.
Decyzja rlależeć

zdjęciach
zależności

OTIJi;D OW!'\IK, poniedziałek, (lilia 30 sierpnia 1937 - - Strona !J

c1.ajemy kilka rozwiązal'l w
od polożenia okien \V po-

miennym sercu, bez odrobiny dobroci,
albo też nie chcących jej dziecku okazać.
Nieszczęśliwe są dzieci,
prowadzone przez matki Iliezdecydowane,
,,'iecznie czegoś
szukające,
które
wprowadzają. tę niepewność i w wychowanie dziecka. Matka słaba i nie•
zaradna szybko się z tym zdradzi, a
dzieci w lot poznają jej słabe strony
i wykorzystają je z właściwą swemu
wiekowi przebiegłością.. Jedynie matka spokojna, cierpliwa , i rozsądna.
Prawdziwe posłuszeństwo hartuje zdająca sobie sprawę z własnych cz:r:- j
wolę
dziecka i czyni ją ni.ezależną nów, stanowcz,a , a przy tym dobrotlIi wolną od własnych błędów i słabo wa i kochająca, jest przez dzieci postek, Najszlachetniejsza wolność rodzi ważana i kochana. Dla , tych matek
otwierają. się serca dzieci i ich zau.fa:
się z najbezwzglQdniejszego posłuszeń
stwa. Ludzie granitowi i ni.ezłomni w nie. One zbiorą bogate plony sweJ:
pracy.
życiu mi.eli na pewno dobre matki, od
W. J.
których nauczyli się systematycznego
dochodzenia do dobrego celu, Ludzie
słabego charakteru
są żywym dowo}
dem, że matki ich nie stały na wysokości zadania.
Hartu i wytrwałości nie można utożsamiać z okrucieI1.stwem i bezwzględnością. Są. i tego pokroju matki,
które sądzą, że nie można nigdy J.Srebrzyński-Łódź
dziecku ustąpić, chOĆby serce dziecięce
miało pękn~ć z rozpaczy. Nie znajdą. ulica &'1. Piohowiczowej nr. 10
tel. 256.44
n 48597
one drogi do serca swych dzieci. ,Vidzi się najboleśniejszo łzy W oczach
dzieci, bo miały matki lub ojców oka-

kretony w najrozmaitszych kolorach,
na lambl'ckiny drukowane woale, a na
koju.
story tiule, siatki i woale. Kolor i jaRz:cczą ważną jest ollpowiedlli wy- kość fil'allk i tak się dobiera, by ona
bór materiału na firanki i lambrekiny równocześnie stanowiła przesuwalnQ
oraz na story. Na firanki b. modne są. (na sznurku) zasłonę.

Małka· wychowawczyni

Częstokroć

kobiety wychodzą za
i zostają matk.an1i bez odpo\viedIliego przygotowania, podczas gdy
naUCZYCielki lata cale muszą. SIę przygotowywać do swego ciQżkiego zawodu
i pOdlegać ostrym egzaminom, aby
wreszcie uzyskać zezwolenie na nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia.
Praca wychowawcza matki jest
stokroć ci<,ż,'z.a i odpowiedzialniejsza, a
życie i doświadczenie jest dla niej
szkołą. Patrząc na tysiące dziewcząt,
które wprost z salonu lub od warszt.atu pracy wstępują w związki małżeński e nic zastanawiając się nad poważnymi obowiązkami życiowymi, ci eszyć się można, że tylko tyle jest złyCh
matek i gospody!l.
Bynajmniej nie twierdzQ, że tylko
naUCZYCielki są dobrymi wychowawmąż

ayn~mi,żenapffiwaw~mkiu~ku

idzie tylko przez metodę lub szablon.
'Wiele bowiem kobiet ma wrodzone
poczucie macierzyństwa i taką sumienność w spełnianiu obowiązków, że jakkolwiek nigdy nie mi.ały w ręku książ
ki o wychow.aniu dziecka, są po prostu
mistrzyniami w tym kierunku.
::vI.atk,a musi sobie zdać przede
wszystkim sprawę, na co chce wychować dziecko. Wychowanie bez planu,
zależne .Od humoru i fantazji, przypo-,
mina malarza, który bezmyślnie smaruje pędzlem po płótnie, w przelwnaniu, że coś z tego może wyjdzie. Praca
wychowawcza musi mi.eć ustaloną linię, której należy się bezwzględnie
trzymać . Matka, która tego nie pojmuje, s.ama jeszcze potrzebuje wychowania. Celem zaś wychowania powinno być naprowaclz.anie dzi ecka na dro"'t;) p~'a",oścj
wzmaCI1 lanie słabej je1:1'
"
szcze jego woli wyrabianie karności,
" . ,
'
"
.
ł
aby p07.IlleJ o własnych sJlach mog o
'l'
l
'
r;
t'
"
l'
l'
kt
'
.
d a eJ {J ocz~ c po ej (r ~ z~!
Ol ą.
wskazano mu w latach dZIeClllstwa,
't l b
, k
'
.
D Zlec
o me WH~" co Jes <'? ,r~, _a co
złe, co szl.achetne ~ godne ,,~sIł~u.' ~
co marn~ l, z,ash~gu~e n~ l:agauQ, Jezelt
matk,a kleI ~~e nll~, zalezI;le ~d hUl1:oru
lub fantaz]l. DZIecko za Jedn,ą l tą.
samą rzecz ~'az ~karcone, to zr~ow .p~chwalo~e, n~e WIe, c~ego I?a ~Ię hz) ma.ć. NIC .dZl~nego, ze stale S!ę wyrachow,a ne l mes~czel:e, <?orze.l by~va~
gdy przekona SIę, ze. 'J;Heszczot.amI l
pochl~~stwem .zachwleJ~ sła.bą wolę
J?~tkl I posta~vI na SWOIm. NIe wyro-

SnIe na człowleka z chaI:aktere~l.
l\'Lat~a-,~y~hmvawczYnI

mus~

d~

brze wledzICc, czego chce, bo mgdzlc
tak sil,) nie mści bezplanowa praca, jak
w zakresie wychowania. Jeżeli matka
wyda jakieś polecenie, musi dopilnować, aby było wykonane. Jeżeli czego
zabrania, nie powinna cofać zakazu
pod wpływem prOŚby lub przymilania,
Dziecko musi szanować i cenić słowa
matki, wykonywać je jak paragrafy
prawne. Matki, zmieniające swe polecenia i rozkazy, nie mają pojęci,a o
wychowaniu dziecka,

Jedyna [hrześ[ijańska \yjtwórnia Beretów,
~,POLONIA"',

@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Niezwvkłe instytuty i "dobre wróżki"
Kłopoty ntloclych

AJ'lgielek i AnteryIranek
Anglii

~ie wszyscy .wiedzą,. że angielsl~~
dwor ~rólewskl
pO,slada st~'aszme
skomphkowane pr~epIsy,. WŚ~'od których zw,ykłen~u s~lertelmkowl bardzo
tr~dno Jest SIę. zOrIentować, ~tara ~n
g~la, ta ~ngba .pel:uk sęd~J.oOwslnch,
lllezr,o~u~lałyc~l l. meraz dznvacznYC:l
przywJle:lo,,:', Jalue przechowały ~lę
pl'~ez ~vlel~I w starYC~l; ar~'stokr~tyc~
n~ ch l odZll1aC~1, . ch.oClaz SIQ . zeUI opel~owałlł:' SZCZ?"Cl Slt;) ~~~zcze ~vlelo~la .ce:
1 ~mom.ał~nll" w kt,Ol) ~h tj lk,.o ~l~eh:z_
l1J pohafH'ł-, SIę wyznac. Spe,cJall1e ly
gorrstY~~l1le przestrzega, SIQ ~tarY,ch
zw"cza)ow
na dworze kroI ., mc WIęC
,J
'
"
dZIwnego, ze ekscentryczne Amerykanl' . b d"
t P
An' 11-' mu
n l a!' ZleJ po-s ę owe
gle \.1
sza sic bardzo stal'ać, aby nie p.opeł. ~ , l" "
aff"
me la ueJs ,.g y.
Tegor'0czny "sezon" londYl1.ski b~T ~
niezwykle świetnv i obfitował w mnóstwo imprez towarzyskich. Dod,ały mu
blasku uroczystości, związane z koronacją, Nic dziwnego, że kierowniczki
tzw, "Akademii dobrego tonu" literalnie upadałY ze znużenia, pracujl;lc nad
przygotowaniem do "obowiązków towarzyskich" zarówno debiutantek. jak
i Amerykanek, które dzięki pozycji czy
też milionom swych mężów otrzymały
zaproszenia na przyjęcia dworski.e,
Otóż - wca.le nie łatwo .fesŁ trafie
do takiej akademii, gdyż zakłady tb
konspirują się jak najściślej, Wiadomości o ich istnieniu przechodzą z ust
do ust. od matki czy ciotki do córki debiutantki w koła'ch angielskiej arystokracji. Tylko reporterowi, pochodzącemu z tego środowiska, udało się
przeniknąć do tego przybytku dobrego
wychowania. A jednak istnieje cały
szereg takich akademij, Niektóra z
n!ch specjalizuią się bardzo ściśle, np.
prz~T gotowują dehiutantki., które otrzymały pierwsze
zaproszenie na bal

alia
M
II
Andrew WI lam e on
Zmal'ł w Nowym
Jorku jeden z
najbogatszych ludzi świata Andrew
Melton. Przyczyną jego śmierci było
zapalenie płuc i uremia.
Andrew William Mellon urodził się
w r . 1854 w Pittsburgu. Ojciec jego Tomasz John Mellon był z zawodu
adwokatem i sę
dzią. W okresie
pierwszej polowy
XIX wieku zamieszkiwalI 01:',,'
.
'
d
brz'"mie
obs7.ul'Y
. będzie n\e trJko o gustu, .ale przed~
"
~vszystkim od rozmiarów i rozmieStanów Zjedno,'~'zc~eni:a okien wzgl. drzwi balkono-/ czonych jedynie
wych, od rodzaju umeblowania i koIndianie.
Ze
lóni tapet. Dwa okna obok siebie po- względu na częłożone lub też jedno okno, a przv nim
~te napa?y. na
.
drzwi balkonowe bardzo ładnie wy- bIałych kOlOl1lzat?rÓw rzą.d. f.ederacYJglądają, jeśli się je połQ.czy lambreki- ny, wszczął energIczne .k~okl mter~en
nem. Na ściance, przedzielającej okno I cyJne. 'Wzgląd na opmlę europejską
od Drzwi balkonowych, można powie- powstrzymał go od walki otwarte]. Zasić szal z tego s.amego materiału, co angażowano kilkudziesięciu najw ięk
lambrekin, Podobnie łączy się okna szych awanturników, rekrutujących
larożnikowe lub erke1'. Na naszych
się z przebywających w więzieniach fe-

deralnych przestQpców. Wśród nich
znajdował się ojciec zmarłego miliardera. Oczyszczone przez "midnersów"
(oczyszczających) tereny, były przez
nich dzielone. W ten sposób przypadły
Mellonowi wielkie posiadłości, na których później stanęło miasto Pitt~burg.

Andrew Mellon lUZ jako t8-letni
spekulacyjne interesy
swego ojca. Dzięki niesłychanemu
wzrostowi miasta pieniądze pJrnąć poC7.t;' lr wartkim strumieniem. Kapitaly
po(' z ~1 teraz młody Mellon lokować w
p1'z!'myśle. Rozpoczął pracę od stali.
Stanąwszy na czele Betlehem Steel
Company stał się wkrótce jednym z
dyktatorów tej gałęzi przemysłu. Kiedy majątek Mellona ,Począł wzra~t.ać
w gwałtownym tempIe, ~łody mlhoner poczęJ nabywać kopalm~ węgla, t?reny naftowe, budow:ałkoleJe, stoczme
okrętowe, by wr.eszcle stanąć na czele
przemysłu alummowego.
W. r. 1921 powołał prezy~ent USA
H.ardmg Mellona na stanowls~o podsekretarza stanu dla spraw flllansochłopiec objął

UJ

~aclwwawc~ej

dworskie, albo tylko bogate Amerykanki.
Kierownictwo instytutu spoczywa
w rękach "dobrej wróżki", jak ją tytułują w s,yoich listach "uczennice". Y"
zamian za pewne - i to wcałe memałe wynagrodzenie odpowiada ' 0na na wszystkie pytania, stawlape jej
z dziedzin~' "salonoznawstwa". OkazuJe si~ że opanowanie ceremoniału jest
sztuk~ zawiła i trudna. Trzeba wiedzieć
jal~a jest "rallga" có:rki księ
cia, która wyszła za mąż za hrabiego
w stosunku do jej niezamężnęj siostry? Debiutantki muszą wiedzieć, ż~
ta ostatnia jest "starszą rangą"·
Amerykanki są, w tych ' kwestia'<:h
bardzo niepojętne i pOza pisemnymi
odpowiedziami pragną z reguły korzystać z lekcyj ustnych. Jak się okazuje,
takich "godzin" udzielają chętnie wdowy po parach Anglii, zastrzegając sobie incognito. 'tV ogóle informacje,
udzielane przez "Akademie dobrego to-.
nu" otoczone są mgłą tajemnicy. Od·
powiedzi na pytania dyktowane są. maszynistkom, ale adres na koperCIe wypisuje własnoręcznie dyrektorka instytutu, a kartoteka Spoczywa w kasie og-

np.

niotrwałej.

Koszty są też bardzo wysokie. Tak
np. w ubiegłym sezonie pewien Amerykanin zapłacił 4000 funtów angielskich za pełne towarzyskie wykszta!cenie swej pi~knej córki.
l\I1o!lziez szkolną zaopatruje we wszystk().
jak() to gootowe mundul'ki , bostony, c?:~pki. torni~trl' , obuwie jtP. znnny ze swych tanich cen
Oltrzeo<cijaliski Dom '.rowarowy "Bławat Polski", Ł6dt, Zgierska 29 róg Rynku Baluckie.go.
Firma pos iada nadto olbrzymi wy,bór we WSZystkich swych dzi ałach nowOIŚci jesiennych tak
manufaktury, galanterii jak i gotawej ouzieży.
n

487~7

wy ch. Na tym stanowisku prowadził
Mellon rokowania o likwidację długów
wojennych z szeregiem państw eUropejskich. W r. 1926 odbył on dłuższą
podróż po Europie studiując stosunki
gospod.a rcze i finansowe. Z jego nazwiskiem związany też jest traktat, zawarty w r. 1929 z Francją·
W r. 1931 ustąpił Mellon z z,ajmowanego stanowiska podsekretarza stanu
i Objął stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Londynie< Po
zwycięstwie stronnictwa demokratyćz
nego i wyborze prezydenta TIoosevelta.
Mellon jako repuhlikanin wycofał < się
z aktywnego życia politycznego. ,. Poświęcił się pracy filantl'opijnć'j Hn~H,u
ralnej. :Majątek jego oceniano już w r.
1932 na 10 miliardów dolarów. 'Z 1'ieniQdzy tych Mellon ufundow.ał , ' Cały
szereg instytucyj charytatywnó ' ~ $1>0łecznych, fundując m. i. słynną na:cały świat galerię sztukiJ ocenianą Ila 2
i pół miliarda złotych.
.
Szczęśliwe kombinacje finansowe,
wielka giętkość umysłu, spryt i odwaga postawiły Mellona w rzędzie najbogatszych ludzi świata. Umarł jako' filantrop, pozostawiaJłc po sobie znacz.
n " dorobek. ' - ,~
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Wśród.

o jakie woOlne tereny ubiegamy

polski[h kulisów

Nosiciele, wóżkarze, rowerzyści - rwlscy kulisi - Postęp jest! podCiągamy POlskę
wzwyż - "Polskie riksze"
ó d Ź, 28 sierpnia
grają. armaty
i znoOWU przypomina się nam wszystkoO,
słyszane o Chinach.
H.lksze, kulisi, ludzie cią,gną.cy w
górę Yan-Tse-Kiang czy Hwag-Ho cięż
kie barki. Czterysta lat temu PoOdobne
barki w górę chińskich rzek i wzdłuż
Cesarskiego Kanału cią,gnęły konie i
woły, dziś cena ludzkiej pracy spadła
tak niskoO, że nie opłaca się przewozić
toOwarów za pomoOcą zwiel'zą.t pocią.go
wych; ludzie zrobią, to taniej. Tak jest
oczywiście w Chinach... A w PoOlsce,
w Łodzi na przykład?
Idzie ulicą. szafa nie szafa, buda jakaś, czy domek. TylkoO nogi ludzkie
uginają, się pod oOgromnym ciężarem.
Są. niewspółmiernie cienkie i małe ...
Nie przerażajcie się. ToO tylko puste
pudełka tekturowe. Jest ich wprawdzie bardzo wiele, ale ważą, stosunkowoo maloO. ToO tylkoO tak dziwnie wyglą
da. Ale spróbujcie nieść tę górę pudełek w czasie wiatru, gdy zza rogu niespodziewanie wypada i wali z nóg nawet człoOwieka niczym nie oObarczonegoO!
A tam znoOWU idzie człoOwiek z ładunkiem tkanin. Kilka dużych sztuk.
Xen się wyraźnie ugina. Owdzie znoOWU
jedzie roOwer na trzech kołach z przy·

Ł

W Szanghaju znowu

pierana ... przez kulisów. Zamiast Fiatów i Mercedesów, FoOrdów i Ursusów
- ludzie. Postęp j e s t ! .
Podcię.gamy Polskę wzwyż...

... Oto

podciągnął

energicznym ru-

I

-

Trochę mniej od Eitingona ...

Stoją.

Podchodzę, aby usłyszeć, o. czy~
mówią, ale roOzmowa od razu mllkn~e.

PoOdejrzliwe spoOjrzenia.

Częstuję

papla-

się?

Jakie oOśrodki roOzlrudowujemy?
Czy polscy 'kulisi zostaną. kulisami
doO koOńca życia, czy też PoOlska zdobę.
dzie dla nich wJaściwsze pole pracy..
A jeśli znajdzie, toO kiedy?
... Ot<> jakiś kupiec podchodzi do
!toją.cegoO na rogu dorożkarza i targuje
się. Cena widocznie jest zbyt wygórowana, bo nagle odchoOdzi i zaczyna roOz:
glą,dać się. Kiwa ręką., podchoOdzi don
"PoOlski kulis". Znowu targ. Wreszcie
"kulis" wchodzi do bramy i wynosi na
plecach stos tkanin. Ugina się, lecz
idzie, a oObok po chodniku idzie oszczę
dny właściciel towaru. Jest gruby i sapie ...
PoOzostali "kulis i" oOglą.dają się. Może jutro jeden z nich zjawi się z małym oOsobowym wózkiem!
'V ów czas
zobaczymy polskiego rikszę. Na pewno
stanie się moOdny i oOd razu kilka tysię
cy bezroboOtnych ubędzie...
Jeszcze Q jeden szczebel dźwignie
my PoOlskę wzwyż. Po radoOsnej twórczości "polskich kulisów" przyjdzie kolej na niemniej radosną. twórczość
"polskich rikszów"...
m-t.

Przelot nad Pamirami
B er l i n. (PAT.) Samolot "Ju 52",
należą.cy do Lufthanzy, dokoOnał przeloOtu nad górskim pasmem Pamiru.
Samolot wystartoOwał z Kabulu w Afganistanie i wylądował w Su-czau w
Chinach_

L o n d y n. (PAT.) Agencja Reutera
donosi, że bombardowanie brytyjskich
statków "Hilda Molier" i "African Trader" nastąpiłoO nie na pełnym moOrzu
prawioną. wielką. skrzynią.. Człowiek
na wysokości GUon, lecz w samym
pracoOwicie kręci pedałami i jedzie. PoO
porcie. Statki 'usiłowały natychmiast
asfalcie szybkoO i wesoOłoO, ale po kanpo rozpoczęciu bombardowania, oOPUciastym bruku i pod górę...
śeić port. Rzą,d brytyjski nie zamierza.
Są jeszcze wózkarze, wożą,cy towary
poOczynić jakichkolwiek kroków w tej
na dwukółkach, roOwerzyści z przypra~
sprawie, gdyż ministerstwo handlu
wioOnymi na pasach skrzynkami i znozawiadomiłoO swego czasu wszystkich
",·u nosiciele...
chem oOpadające portki i poszedł. Dziś rosami, ale podejrzliwość jeszcze bar- właścicieli statków, że przebywać moIlu ich jest?
SIę nic nie zaroObi...
dziej rośnie. Odchodzi jeden, za nim gą na wodach hiszpańskich w oObręb:ie
Na to pytanie nikt nie potrafi oOd- Co pan przedtem roObił?
drugi. Trzeci odpowiada półsłówkami. mniej niż 3 mile od brzegów jedynie
powiedzieć, ale w każdym razie wielu!
Nieufne spojrzenie.
\V Japonii riksze biegną napręża- na własną oOdpoOwiedzialność.
Polscy kulisi.
- Nie jestem żaden łapacz. Co pan jąc pierś przez ulice Tokio, JoOkohamy,
S ara g o s s a. (PAT.) Natarcie
Kiedyś Boy-Żeleński rozczulał się pzredtem robił?
Osaki... Konkurują. z końmi i autami, wojsk rządowych PoOd Saragossą. stra.nad "polskimi gejszami", ale to była
- Plułem na wróbla, który rozgr?e- a ich bl'ada szturmują. w tej chwili doO cHoO wczoraj na sile, natomiast na in~aka sobie kpina starszego pana, lub ubywał koOńskie łajno...
Cholera, jako serca Chin, walczą. Q nowe obszary. nvch odcinkach froOntu wzmoOgło się
Ją c ego się w drastycznych tematach. ptaki niebieskie!
Gdy je zdobędą, JapoOńczykom nie bę- PoOkaźnie. Należy z tego wnioskować,
NatoOmiast istnienie pol skich kulisów
- Pytam, gdzie pan przedtem pra- ozie tak ciasno i ludzie nie będą. mu- że wojska rządowe szukają. słabych
nie ulega wą,tpliwości. Niczym się bo- cował?
sieli w braku innego zarobku koOnku- punktów frontu, aby skoncentroOwać
wiem nie różnią. od swoich koOlegów.
- Nigdzie nie pracowałem. Ojciec rować z pocią.goOwymi zwierzętami. ,"V na nim swe wysiłki. Szczególnie silnie
Są. tak samoO konkurentami konia i tak robił we fabryce, potem z?edukowali. Polsce jest liczą.c i wieś oOkoło oOśmiu nacierały oOddziały rządowe na oOdcinsamoO licho zarabiają.. Ile?
No, a mnie nigdzie nie chcieli na ooz- milionów bezrobotnych. Praca ludzka ku u podnóży góry Juera na północ od
To zale;i;y oOd dnia i szczęścia. Cza- robotneg'oO zapisać ... Jeść trzeba.
staje się tak tania, że konkuruje z pra- Saragossy, PoOmiędzy QuintoO Belchlte i
sami nawet kilka z1oOtych, ale czasami
- Ile pan miesięcznie zarabia?
c~ ~oOnia...
- .
oclcinkiem Albanracin. Na tym o09tatsiedzą. dzień cały w oczekiwaniu łacinku wojska p-owstallcze w ciągu
dunku i wracają do domu bez groOsza.
•
sierpnia posunęły się naprzód o blisko
PrZ(~pasani grubym sznurem leżą. Skład WĘGLA
I
40 km. Na oOdcinku Juera i Quinto niepod płoOtem, albo oOparci o latarnię cze,
zwykle ożywioOną. działalność wykazało
kają.
Kaźmierczaka n47628 lotnictwo. Wczoraj w południe woOjska
Pracują taniej niż koOń...
powstańcze wyparły nieprzyjaciela aż
Tyle się u nas mówi o motoOryzacji,
Ł ód ź, ulica Mazurska 8 (Choiny) - Telefon nr. 19044
do punktów wyjściowych ostatniegoO a~ .:r:u~waniu konnej dorożki. I rzeczy- poleca na sezon zimowy aajlepne g.taaki -figla ja": "o7alia.%", "Xazimier%" taku. StroOna pzą,do"'a straciła przy tej
""ISCIe koOnna doOroOżka zWoOlna jest wy- "lłfodrzejów" i ia_e. .Kok. z kok.uwaI "Gottllard". D.newo .o.aow..
operacji 400 zabitych i rannych.
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KOKSU

DRZEWA

ZygmUD.ta

]PtOIR
Dokąd dziś pójŚĆ?
W

Lodzi

I. K. P. - Zjednoczone, nieoficjalne otwarcie sezonu pięŚCiarskiego w Łodzi odbędzie się w sali Geyera przy ul. Przędzal
nianej 68 o godz. 11,30.
Na Itadionle L. K. S. przy ul. Unii odbędzie się o godz. 9,30 trójmecz lekkoatletyczny pomiędzy zespołami juniorów Sokoła Wimy i Ł. K. S-u.
Spotkanie finałowe o wejście do klas,
:A. okręgu łÓdzkiego odbędzie się w Pabianicach. Kruszender gra ze zgierskim Sokołem. W Kaliszu tamt. Kaliski K. S. gości u siebie Lechię tomaszowską. W Zgierzu odbędzie się 39 minutowa dogrywka
przy drzwiach zamkniętych o wejście do
klasy B okręgu łódzkiego pomiędzy aleksandrowskim Sokołem a Tramwajarzami
z Łodzi. Poza tym odbędzie się kilka
spotkań towarzyskich.
;Wyścigi szosowe na przestrzeni 50 km
e nagrodę jubileuszową Towarzystwa
Zwolenników Sportu. Start z przed Parku Wolności w Pabianicach.

w Kaliszu

ee

,W dniu dziSiejszym odbędą się na rze-

o godz. 15-tej wielkie regaty
z udział e m zawodników poza-I
miejscowyC? Re~aty ur~ądza Mi.edzyklubowy KomItet WIoślarskI w Kahszu pod
egidą Polskiego. Związku Wi?ślarskiego.
O godz. 17-t~] nB: pr~ystamach klubowych odbędą SIę WIelkIe zawody pływackie o mistrzostwo Kalisza, które urządza
Miejska l{omenda PW i WF w Kaliszu.
O godz. 12-15 na stadionie miejSkim
edbęda. się zawody w piłkę nom, bę4~
dalszym ei"giem walk o mistrzostwo klaProśnie

wioślarskie

Iy "B" i wejście do klasy ,~" ŁZOPN między K. S. "Lechia." Tomaszów Maz. a
KKS-em.
O godz. 15-tej odbędą si~ na stadionie
zawody lekkoatletyczne urządzone przez
K. S. M. m. "Oddział "Kordecki".

Lekka atletyka
Wais6wna W' MO!Iaehinm. W niedziele odbędą sie tv Monach.um międzynarodowe za wody kobiece przy udziale ponad W z8.wodniczek.
W zawodach weźmie udzial Wajsównll która. w
dysku spotka &ię II: mistrzynią olimpijska Mauermayer. W innych konkurencjach przew_dziany
jeat lItart czołowych zawodniczek wlos·kich,
frllncnskich i austrj:lckicb..

llistrzostwa Polski Junlor6w. Z polece·
nia PZLA organizuje pomorski OZLA w
dniu 1 września pierwsze lekkoatletyczne
mistrzostwa Pols'ki w konkurencji juniorów.
Zawody odbęda, się w Bydgoszezy. W
programie: 100 m, 200 m, z płotkami, 400
m, 1500 m, łX100 m. pchniecie kulą pi~io
kilogramową, skok w dal, wzwyż i o tyczce, rzut dyskie;n i oszczepem (1 kg.).
Udział w zawodach będ"ą mogli wziąć
zawodnicy zgłoszeni do PZLA, którzy do
dnia 5 września rb. nie ukończyli 18 lat
życia.

Nowy rekord świata ustalił na zawodach w Helsinkach biegacz amerykański
San Romani na 2.000 m. Biegną.c w konkurancji najlepszych biegaczy fińs~ich, San
Romani zwyeię1;ył i wyni'kiem 5:16,7 ustalit nowy rekord świata.

Kolarstwo
lózef )[apłak .,..twaliftkowaay. Zarząd Pol. Zw. Tow. Kolal'lSkich poata.nowil

ukarać Józefa Kapiaka dyskwaHfikacją do
końca b. sezonu, za niesubordynację w ~to
sunku do władz kolarSlkich, oraz za niesportową, nieambitną jazdę w wyścigu o
mistrzostwo świata w Kopenhadze.
W związku z wczorajszą dyskwalifikacją, skład naszej
reprezentacji kolarskiej na wyścig dokoła Węgier (4 - 10
września) uległ zmianie i obecnie przedstawiać się ~dzie nastQPująco: Napieraja,
Wasilewski, Ignaczak i Moczulski.

PiłŚclarstwo
Z J:9olizei Sport Verein z Bl'rlina 16dzki Geyer
jeszcze w ub. roku prowadzi, p~rtraktacje w
c~lu sprowadzenia jej do Łodzi. Niedoszłe e;pot&:anie w rdku ub. ~becnie nabiera realnych
kGztalt6w, gdyż ~~dzianie wynaleźli
sobie jeszcze dwóch przeciwników dla Niemców tV zes·połach
stołecznych
Wara.zawianki i Polonii.
Drużyna niemieoka ma walczyĆ w dniu 21 liGtopada w WarGzawie z kombinowanym zespolem Warszawianki J Poil onii , zajj naetępnego
dnia 22. w Łodzi ~ Geyerem. W &ktad zeepolu gości wchodzą tej miary pieściarze co
Campe, Horneman, MitBchke i in.

_istrzoltwa drułyDowe okręg. 16dz.
kiego rozpoczną się ostatecznie w dniu 5
września.
Termin zgłoszeń klubów wyznaczony został do dnia 1 września, jednak dotychczas zgłosiło si" tylko 5
klubów, a mianowicie: Geyer, Kruszender
K. P. Zjednoczone, Sokół i Hakoah. Drużyny będą walczyć ze sobą po dwa razy
(mecz i rewanż) a że mistrzostwa okręgo
we muszą być zakończone do listopada

lI-z:awie 12 wrześni a, przyjedzie w składzie 18
osób w przeddZ i eń spotka nia, a w ięc 11 wrześ
nia o godz. 19.43. Przygotowania w Warszawie
już r01Jpoczę te. Stadion Wojska Polskiego, na
którym odbędzie się mecz. zost anie przyEtosowany do pomieszczen ia 30 tYE. widzów. Budowe
dodatkowych trY'bull na torze kolarskim już
rozpoczęto.

Pływanie

w

basenie przy ul. Traugutta w Łodzi odbyIy się m i ędzyklubowe zawody plywackie klubów policyjnych przy udziale zawodników 'Varolza wy, Tomaszowa Lubelsk iego i Łodzi. W
ogólnej punktacji p ierwsze m iejsce zajela drużyna P. K. S. Wal'6zawa 23 pkt. przed Ł0dzią 7 pkt.
Wyniki w poszczególnych konkurencjach by/y nastepujące: 100 mtr. d. dow.
- 1. Sobiszewski (W) 1:03.3, 2. Wiecwrek (W)
1:30.6, 3. Kaczkowski (W) o 10 mLr w tyle.
100 mtr. st. klas. - 1. Berdyńs-ki CW) 1:34, 2.
Tratt (W) 1:37, 3. Loszak (L) 1:39. 100 mtr.
et. gr1Jb. - 1. P ietrzykowski (Ł) 1:12.5. %.
Tratt. 3. Wieczorek. 5() mtr. st. grzb. w ubraniu - 1. Derdyński W. 53.6. 2. Tratt 54.3, 3. Robiszewski (W) 56.4. Reszta wyników I)rl!iecietna..

Tenis
nI dzień turnieju mistrz. PolskL W

tek rozegrano
kania:

następujące ważniejsze

pia.spot-

Pojedyńc.za gra panów = Baworowski
-" Horain 6:2, 6:3, 6:1; Badin - Tłoczyń
~ki Ks. 4:6, 7:5, 6:0, 6:4; SpychaJ a - Keis8
6:0, 6:3, 6:3; Redl - Hendewerk 4:6, 6:4,
6:4, 6:1. Ćwierćfinały: lIebda - Redl 6:4,
6:0,6:3; Tłoczyll·ski - Schmidt 6:4, 4:6, 6:1,
łódzkie władze pięściarskie postanowiły 6:2. W p6lfinałach spotkają, się: Hebda ze
rozgrywać je w tempie przyspieszonym i
Spychałą i Tłoczyński z Baworowskim.
drużyny będą ' walczyć równiet i w dni
Pojedyńcza gra pań - Richa.rds - Mapowszednie.
tuszewska 6:0, 6:0; Richards - Jędl' zej ow
Piłka nożna
ska Zofia 6:3, 6:2; Gajdzianka - FryszczyNa lZ W'nMni. pl\Z)'pada dzień Ł. Z. O. P. nOWa 11:9, 6:3; Kovacs - Bockowa 6:1,6:'1.
N-lL Z tej raeji I6dJJ1cie woIadze pilkaI"Akie sa- W półfinałach spotykajs" się: Richards i
mimgj, SOOWa.nDow&Ć _erec eiekaW'7M im- Schilf oraz Kovaos 1 Gajdzianka.
Pras p!llkllrsk.ieh.
D()'kladny ll'I'ogram dnia Ł.
Z . O. p. N. będzie ()pracowa"n y prllez epecjaln,
Pierwsze zwycięstwo JędrzeJowskiel
komiosję.
w tllnlleju o mistrzostwo U. S. A. W cz~
Pilll.a1'llld lł'Iri!łMk Dalłłł AW'"adomil Uh,d sie oetatniego tygodnia Jędrzejowska trePZPN., . . .bf,edyeja piltuHa a1lŃlka !la lle'Wał. pilnie pod okiem słynnego ząwod~
mifJd2!TP&.1\et_... 1IPOłlka.1lie • p~ .. .W ...
,..,... . . . . . ~~t.ol~... ~ ~wym Jo~~
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Baron odpowiedział tak samo.
Eryku Thornssonie! Świat .obędzie się bez nas
doskonale. Ani o ćwierć rumba nie zboczy ze iwojej
kolei.
I roześmiali się obaj swobodnie.
~

ROZDZIAŁ

70,

Tego dnia Zdziś posłyszał jedną jeszcze, ciekawą
rozmowę, nie przeznaczoną również dla osób trzecich!
Znajdował się właśnie w kajucie Skanssrtroema,
porzą.dkują.c jego rzeczy. Obok mieściła się kajuta kapitana, przedzielona wą;ską, prowizoryczną. ścianą·
Pochylił się właśnie nad wkręconą w ścianę umywalnią, gdy poslys7;ał cięr.kie kr.oki ~tępującegQ w dół,
po drabince, Thornssona.
Gdy kapitan otworzył drzwi do swojej kajuty, powitał go radosny wybuch śmiechu. Była to Lucienne,
młoda żona kapitana, poślubiona niedawno w Marsylii. Drobna ,ruchliwa Francuzka, o wesołych czarnych oczach i gęstych włosach, zapełniała gwarem cały międzypokład. Mówiła gło.śno po francli'slk u, tak że
słychać było każde słowo,

Kapitan zapytał:
- Dlaczego si~ śmif'jesz?
- Z radości, że cię widzę. Wiesz, Ery! Dodaj pary
pod kotły i jedźmy prędzej. Ogrom'rnie jestem ciekawa
tej twojej Szwecji. Chciałabym już być w dQmu.
Teraz sły,chać było, jak ThQrnss.o'll usiadł cięŻKO
na krześle.
- Lucienne! Chciałbym ci co·ś powiedzieć.
Kobieta przestała nucić.
- Mów! Jestem ogromnie ciekawa,
Eryk Thornsson wstał, potrącił jal,dś przedmiQt.
Potem rzekł:
_ To nie jest wesołe, co ci chcę powiedzieć.
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nad sohą, by w sposób dziecinny nie da'ć wyrazu swojej radości.
Siał obok Nielsa Skansstroema, na rufie parowca:.
Kiedy opuścili już port, a przed oczyma ich za~ęła
przesuwać się powoli i znikać wyniosła, daleka bazy..
lika na szczycie fortu Notre-Dame de la Garde, wów..
czas obaj mężczyźni mimQwoli spojr'z eli sobie w oozy.
Opuszczali oto Francję, zanurzoną już w odmęty
wojny. Oddalali się od cichych brzegów gościnnego
lą;du. Kto wie, co czeka ich w drodze i czy powrócą.
tu kiedykolwiek?
Nestalgia odjazdów i pożegnań ogarnęła ich ohu.
Stadko mew pQderwało się z fal 'i pożeglowało z powrotem ku ziemi.
ROZDZIAŁ

68.

Zdzich prędko zapomniał o wszelkich złYCh i dobrych przeczuciach i puścił się w wędrówkę odkrywczą po statku. Jako szczur lądowy nie miał naturalnie
o. niczym pojęcia i teraz wypatrywał .oczy za każdą
śrubkę., , kółkiem, biegając tu i tam i wypytuję.c
o wszy,stkQ mrurynrurzy, Zaopatrzył się w spory zapas
p!lJpieros6w i teT8iz, ozęstując ludzi stawiał py~ania,
które wywoływały najczęściej głośny śmiech załogi.
Największy zachwyt wzbudziło w nim kołO' sterowe. Sterczał przy nim prze'z długie godziny_ Starał się
zrozumieć tajemnicę takich określeń, jak "wpół burty
ster", "pół rumbu na Zachód", "wyrównaj" - "trzymaj się kursu'"
Serce biłO' mu rado'śnie, gdy sternik na chwilę odstą.pił mu miejs,ca. Pochwycił z nabożeństwem koło,
przerzucił kilka szprych na lewo, a potem znów kilka
. szprych ·na prawo. Zdawało mu się, że to on sam prowadzi Qkręt poprzez zielone fale
:telazny szlak
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Potem spu'ścił się na dół, do mszyn, Ale tu odczuł
gdy zorjentował się, o prawach ruchu, dźwigni, obrotów i nacisku nie ma żadnego poJęcia. Znacznie więcej od niego wiedział prosty maS'Lynista, o oonażonym, ociekającym potem torsie;
usmarowany o.lejem i sadzami. Postanowił więc uczyć
się od niego i w tym celu obiecał mu pomoc przy pracy,
pewnlł przyk.rość

i tu wdał się w długą
z bosmanem, Pogoda była ładna, paTowiec
płynął spokojnie, więc staTy m~drala chętnie roztoc~ył przed chłopcerp. właściwości swojej swady, Mówił jakąś kompilacj~ języka francuskiego., włoskiego
i niemieckiego, przetykanego gęsto międzynarodową
gwarą. żeglarską., Dóśwladczony był, bywalec na monach dalekich,
", Op~wiadal z pasją o d:nvnych podróżach zaglow~m, oznaczeniu, 'Igaf-żagla" i "bot~sztaksla", o napinaniu żagli w czasie burzy i o piratach, zatapiajticych
okręty na wodach Chin, czy Australii, Zdzich słuchał
z przejęciem, chlOOlął w siehie tę morską, rozkołysaną
haśń i zdawało mu się, że sam przeżyvya tysiączne
'groźne i 'bohaterskie pT7.ygody, '
Z

kółei wybiegł , T,la. pokła4

gawędę

Wreszcie, odważył się na zlożenie wizyty kapitanowi.
Stary, przysrudzisŁy, _rudowlo·s y Eryk Thornsson
powitał go. uprzejmie,
,
.
- No i jak tam, młody człowieku? Podoba ci się
jazda na naszej łupince?
- Nad1Jwyczajnie, panie kapitanie, To przeciez
'wspanialy parowiec! Nie rozumiem tylko, jak pan po~
tra.fi o.dnajdywać drogQ na pustym morzu? Bo pociąg
posuwa się po r(llsach, wiadomo, gdzie jechać; głów
nym czynnikiem orientacyjnym jest czas, ale okręt?
Nie wiem doprawdy, jak można znaleźć drogę tam,

adzie

ż~nej

niema!
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nych okrętów, Broni 'lias szwedzka, ' królewska · bandeFa!
Ale i tym razem Eryk Thornsson roześmiał się,
aż zadudniło ec~o na pokładzIe,
- Nie zna pan Niemców, Nielsie! Nie znapan
w ogóle ludzi! · Widziałem" ja juz niejedno w mQim
marynarskim żywocie. Człowiek to bydlę, ' albo coŚ
jeszcze gorszego od bydła!
,
I splunął prze·z bur~ę, nie . wYpus.zczając fajki
z ust. Potem zaczął mówić dalej:
- Ostrzymałem rozkaz od kompanii, żeby najkrótszą trasą wrócić ' do Goetel:)orga, Ale wY 1 jl:!-ko mój
armator, możecie zmienić dyspozycję, Jeżeli chcecie,
nadłożymy kilka: dni' drogi i objedziemy w kolo Anglię, ten brytyjski bIompudding,
Nabierzemy w<,tgla
w Aberdeen i ominiemy tym sposobem niebezpic'Czny
kanalik, No co?
Skansstroem namyŚlał siQ przez cbwilę," 'Vzrli.~·z.ył
ramionami.
"
• 'r
"
- Przyznam się panu, kapitanie, że nie wierzę
w możliwość storpedowania ,,"Valdema.ra", Zresztą
wybrzeże Szkocji jest'tak s,u mo niebezpieczne, jal\. 'wy~
brzeźe Francji. Chciałbym jak najp'rędzej dostać się
do Stockholmu!
Eryk Tho'l'nsson pyknął kilka razy z fajki i rzekł:
- Wszystko jedno,' Weźmy kurs na, Walćncję,
Po drodze spotkamy handlowce amerykańskie, na
'trasie do Rio de Janeiro, zapytamy o nowiny, Dość
będzie czasu, żęby przełoż.yć ster na północny-wschód,.
Im dalej o.d ią.du, ty1n 'bezpieczniej!
Rozmawiali jeszcze przez chwilę Q wiątrach i prą.
dllich morskich, a ' potem Thornsson zawołał wesoło..
- Ohej! Niech płynie fala! Dopóki jestem kapitanem, pilnuję moich obowiązków, Ale' jako . mai'ynarz, mogę spokojnie 'Pójść poza -but"tę! Raz ' ita~stać
si~ to musi!
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. ORĘDOWNIK, poniedzlaleli, dnia. 30 sierpnia 1931 -

Rzemiosło włókienni(ze

strona tS

wokr. łódzkim

wianą

przez ten Syndykat, oraz de~~
w sprawach udzielania premn
wywozowej od konfekc.ii wpłynie na
to, aby zamówienia powierzane były
dują.c

bezpośrednio spółdzielniom. Ponieważ

Ograniczenja i niepomyślności - Dziwny ~tosunek Eksportowego Syndykatu Odzieżowego - Wszędzie żydzi - Rynki zbytu
.
L ód

'V

ź,

dnia 28 sierpnia

Rzemiosło chrześcijallskie wzrasta.
okresie llaj\\ iększego nasilenia kry-

~ysu smutllym objawem była likwidacja wielu placówek poiskich, które
wskutek trudności finansowych i braku jakiejkolwiek pomocy nie były w
stanie kontynuować walki w kierunku utrzymania rynku zbytu, zajmowanego stopniowo, lecz systematycznie }Jrzez żydostwo.
.
Obecnie muslluy stwierdzić z radością. że rzemiosło chrześcij allskie stanęło na nowej drodze pomyślnego rozwoju.
Przede wszystkim zerwano
współpracę z Zydami, WZIęto się do
pracy razem skupiając się w spółdziel~
niach; drobne oszczędności poszczególnych rzemieślników zlano w jeden
większy
kapitał i ruszono
naprzód.
Pierwsze o'...·Oce tego wysiłku są już
widoczne, a wiara, że przyjdzie dzień,
który rzemiosłu polskIemu przywróci
nową. wielką świetność jest bodź
cem do dalszej walki.
W zeszłym tygodniu omawialiśmy
sprawy, związane z przemysłem metalowym, obecnie pragniemy zając się

na dogodnych warunkach i po niskich ·
cenach wykonała wiele zamówień zarówno dla instytucyj państwowych.
jak i prywatnych. Produkc.ia Brzezin
przeznaczona jest w przeważnej części
na eksport Centralizowaniem konfekcji męskiej zajmuje się Syndykat Eksportowy Odzieży w Łodzi, którego jednak stosunek do chrzeŚCijańskiego rzemiosła jest nader dziwny i niezrozumiały. Syndykat ten bowiem kierując
się nieprawdopodobnę. taktyką powierza zamówienia nie bezpośrednio wykonawcom, lecz nakładcom-Ż~rdom.
Nie brłoby \V tym nic dziwnego, gdyby
właśnie w Brzezinach brak bdo takiej
organir.ac.ii, za pośrednictwem której
mogłyby być
wykonane zamówienia,
względnie gdyby S~'ndykat Eksportowy Odzieży musiał zawierać umowy
indywidualnie z posz('zeg'óln~' mi rzemieślnikami cr.y chałupnikami. Tymczasem przecież taka organiza~ja istnieje. . . A jest nią Chrześcijal'1ska

Spółdzielnia Krawiecka w Brzezinach,
która po przeszło rocznej egzystencji
nie uzyskała dotychczas od tego Syn.
dykatu ani jednego zamówienia bezpośrednio.
Pośrednio od Żydów placówka ta otrzymała od Syndykatu kilka zamówień, jednak nie zostały one
przez Spółdzielnię przyjęte.
Łódź z okolicę. znane były jeszcze
przed wojnę. za granicę. jako ośrodki
krawieckie, w których zaopatrywała
się w odzież cała niemal Rosja.
Największy ten rynek odpadł. Czy moż
naby go uzyskać? Podobno tak - a
poza t~-m jest jeszcze wiele innych
rynków zbytu, na których możnaby
osiągnąć wielkie możliwości kupieckie i przycżynić się do rozwoju rzemiosła polskiego. Tą sprawą powinien
się zająć wyżej wspomniany Syndykat
Eksportowy Odzieży. Ponieważ Ministerstwo Handlu i Przemysłu ma w
tych sprawach decydujący głos, niewę.tpliwie zajmie sic;l polityką, upra-

sytuacją rzemiosła włókienniczego. · W

przeciwstawieniu do metalowego, rzemiosło
włókiennicze
(nie przemysł)
~najduje się w trudnych warunkach
i działalność jego w roku ubiegłym
kształtowała się pod znakiem ograniczeń
i niepomyślności. Dominującą.
rolę w tej grupie rzemiosła zajmuje
niewą.tpliwie kra w i e c t wojak dotąd wybitnie opanowane przez Żydów.
\V krawiectwie męskim notowany był
spadek zamówień obstalunkowych z
powodu wzrostu ilości magazynów
konfekcyjnych, dostarczających garnitury po cenie niższej od ceny, pobieranej za samo wykonanie garnitur'u, nie
mówię.c już o materiale. OCZYWiście
magazyny kónfekcrjne, znajduję.ce się
w przygniataję.cej większości w rękach
żydowskich, dostarczały produkty małowartoscio\\'e i tandetne.
Aczkolwiek nie znacznie, to jednak
nieco lepiej przedstawia się sytuacja
w krawiectwie damskim, w którym,
mimo konkurencji nielegalnych warsztatów, prowadzonych przeważnie
przez Żydów, w okresie sezonu zamówień' nie brakowało. Jeśli chodzi o krawiectwo męskie, to zgUbny wpływ na
kształtowanie się koniunktury ma jeszcze w dalszym cię.gu chałupnictwo,
zwłaszcza
w ośrodkach takich, jak
Brzeziny, Aleksandrów, Łódź, Konin
i in. Chałupnicy ei, przeważnie Żydzi,
wykonywuję.
zamówienia swych nakładców, przyjmuję. również zamówienia na uszycie garnituru po śmiesznie
niskiej cenie, czym stwarzają szaloną.
konkurencję legalnemu rzemiosłu krawieckiemu.
W roku ubiegłym celem przeciwsŁawienia się konkurencji żydowskiej
stworzono na terenie Brzezin Chrześci
Spółdzielnię I{rawiecką. która

W piątek. dnia

n

Opoczno jest miastem. IV którym olbrzymią
cie nasze świadczy najlepiej, jakie tlumy
dowe.

Cmentarzysko Zwalk polsko-szwedzkich
WJ'a~ ~e sp"'~ęteJn wojennYJJł-

Znany nurek gdyński Eugeniusz
Kuzyniak został zaangażowany w tych
dniach przez pastora szwedzkiego w
Gdyni, ks. Cederberg i badacza historii Szwecji i Polski Felleniusa dla zbadania dna jeziora oborzymskiego, na
którym rozegrała się przed 300 przeszlo laty bitwa polsko-szwedzka.
Jak ustalono w roku 1620 na jeziorze pokrytym lodem znajdowały się
wojska szwedzkie, które przeprawiały
się przez jezioro.
Pod dużym ciężarem ludzkim zalamała
powłoka i żołnierze wraz ze

sierpnia 1937 r. zasnął w Bogu
opatrzony ·Sakramentami
brat i stryj ś. p.

Franciszek Kucki
przeżywszy

krawców i konfekcjonerów..
Zasadniczo sezon w kuś
nierstwie trwa tylko od 3 do 4, miesię
cy, co jest czasem b. krótk im, jeśli
zważymy. że dłuższy czas trwać muszą.
starania na otrzymanie pozwolenia na
przywóz surowców.
Stosunkowo lepiej przedstawia si~
sytuacja w kapelusznictwie damskim,
zwanym modniarstwem. Mimo konkurencji ze st1'ol1\' fabryk, nie można było narzekać na brak pracy. W wytwór.
niach używano zarówno surowca krajowego, jak i zagranicznego. Dodatni
wpływ na koniunkturę w kapelusznictwie filcow"m damskim ma zmieniaję.ca się dość często moda. Gorzej
przedstawia się sytuacja w kapelusznichvie męskim, które zajmowałO się
głównie odnawianiem i czyszczeniem
starych kapeluszy. C z a p n i c y zajmUją. się głownie
wyrobem czapek
sportow~'ch i inn~'ch tańszych. dlatego ~atunek ichiest gorszy. Tanimi
czapkami r.ainteresowała. się Centrala
Handlowa Rzemiosła. która r.Qrganizowała eksport tanich czapek, które mają powodzenie wśród warstwy robotni·
czej.
Działalność
rzemiosła
szczotkarskiego, za.imującego w grupie włókien
niczej poważną pozycję. przedst.awiała
się bardzo pom~'ślnie. Na terenie Łodzi
jest wiele zakl.adów szczotkarskich,
wyposażonych w nowoczesne maszyny.
Zakłady te produl{Ui~ szczotki dla fabnrk, pędzle dla malarr.y i lakierników, J)Qdzelki do goolenia. sr.czoteczki
do zQbÓw. szc7.0tki do czyszczenia ubrania, butów. włosów itp. 'Varsztaty
szczotkarskie miał~' wiele pracy z uwagi na zwiększenie produkcji fabryk
oraz wzrost ruchu budowlanego.
Rzemiosło tapicerskie od roku ubiegłego ogranicza się do wyrobu tapczanów i materaców z powodu zaszły ch
zmian w systemie urzą.dzeń mieszkań.
Obecnie bowiem są. modne meble mil;'kkie. Dekorowanie mieszkań, zakłada
nie firanek w chwili obecnej jest nieliczne i w ogóle nie iest brane pod
uwagQ. Zakładanie portier i dekorowanie nimi miesr.kań nip ma w ogóle
miej s ca i zastosowania. Z tyCh wr.glę
dów zawód tapicerski. mimo widocznej popl'aw~, innych zawodów, w dals7.~- m ciQll'u przeżywa kryzys.
Dość
zaznaczyć, że gdv surowiec i roboci7.l1a wzrOSły od 15 do 25 pct, to ceny
7-3. gotowe wyroby nie uległy zwyżce.
Ostatni dział rzemiosła włókienni
czego, tj. powroźniczy, nadal przeżywa
kryzys. Drobne warsztaty rzemieślni
cze nie mając możności dostosowania
się do potrzeb rynku zmuszone są. U·
stępować miejsca
fabrycznym zakła
dom owroźniczym.
nakładców.

Heleny Miklaszewskiej

A. SKRlYPKOWSKIEJ

telefon, 136· 40

podaje do

wiadomości.

że

3

rok szkolny

września

egzaminy
li 484Jł

1937 r.

przyjmuje codziennie sekretariat od godz. 9-15

Prywatne męskie gimnazjum i
pełnymi

prawami

szkół

(kat. A

pełne

L6dź,

prawa szk61

państwowych)

Piotrkowska 187, tel. 177-35

egzaminy w6tępne: do liceum przyrodn'·
czego i humanistycznego dnia.\. i 5 września rb. do
kI. II, III i IV gimnazjalnej dnia.\. i 5 września rb.,
dCl kI. I-ej gimn. dnia 2 i 3 września rb. do szkoły
powszechnej od dnia 2 wrześn:a. rb. - Zgłoszenia
przyjmuje sekretul'iat pOCZąW8Zy od dnia 25. bm.
n 47566
codziennie w godz. od 9 do 14.
odbędą się

wstępne lozpoczynają się
Zgłosz.

z

kurencją.

fi) ŻeńskIch PrYWatnYCh Szkołach

w Łodzi, ul. Narutowicza 59 a

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 30. b. m.
o godz. 17.tej z domu żałoby na Ratajach 49 nit
cmentarz św. Jana.
p 29 601-57.186
\V ciężkim smutku pogrążone

Siostry.

sprzętem wojskowym uton~li na dnie
jeziora.
Tragedia ta znalazła swój opis w
starych dokumentach historycznych,
które wyszukał p Felleniul!.
Obecnie wydobyto przypadkowo
przez rybaków szczą.tki zbroi szwedzkich rycerz~' , które świadczą o prawdziwości dokumentów.
Nurek gdyński Kuzyniak wraz ze
swym pomocnikiem Włodarczykiem
podjąl już prace na dnie jeziora, celem wydobycia z głębin pamię.tek histOl'ycZllych wojny pólsko-szwedzkiej
z przed 3 wieków.

były wyższe.
Sytuację tę
kuśnierze
tłumaczą zubożeniem ludności i kon-

Prywatna szkoła powszechna
gimnazjum, liceum humanistyczne i przYłodnicze
z pelnymi prawami szkół państwowycb

lat 69.

Poznań:

narodowcy. Zdję
kolumny naro-

]\Ta dnie głębokiego je~io.,.a le:i!y o€ld~ial wojsl(.a s~'We(bkiego

ciężkich cierpieniach,
św., nasz najukochańszy

po

większość stanowią
witają maszerujące

Chrześcijańska Spółdzielnia Krawiecka w Brzezinach jest instytucję. społeczną,
winna mlec pierwszeństwo
przed nakładcami Żydami.
W rzemiośle kuśnierskim sytuacja
nie przedstaWia się lepiej. W roku ubiegłym surowce znacznie podrożały,
mimo to ceny na gotowe wyroby nie

szkoła

powszechna

państwowych

Stowarzyszenia Szkolnego im. WIad. Stan. Reymonta w Łodzi, ul. Piotrko\vska 114, 1el. 243·33
zawiadamiają, iż przyjmują
" .a1111

Egzaminy

zapisy nowych kandydatów do

odbędą się w

wyższych

klas. Sekretariat czynny jest codz. od godz. 9-15

dniach 30 i 31 sierpnia, 1, 2 i 3

Czesne w gimnazjum wynosi od 30,-

zł miesięcznie, zaś

wrz~śnia

1937 r., o godz. 9 rano

w szkole powszechnej od 20,-

zł miesięcznie

za

SIerpień

g
Z

Nled.z!ela

Kalendan ~••L
Niedziela: Sci~eie Aw,
Jana
Poniec1złałelt: Róty Lim.,
Fel.iksa
KoJendan Itowła6.1t1
Niedziela: Racibór&
Poniedziałek: Szczęany

Słońca: wschód ł,57

zacbód 18,49
dnia 13 g. 512 min.
Księżyca: wschód 22,22, zacbód 1",17
Faza: OBtatnia kwadra. olg.
Długość

Zebranie Stron. Nar. w Łodzi

Dziś, dnia 29 bm., w sali Kola Stronnictwa Narodowe-

go Łódź-Radogoszcz, ul. Bolesława Chrobrego 10 o godz. 10
rano odbędzie się członkowskie zebranie, na którym referaty na temata "Walka o demokracje" wygłoszą kol. kol.
Zbigniew Michalak, Tadeusz .Jędrzejczak oraz Piotr Teska.
Wobec zakazu starostwa -- wstęp wolny tylko za okazaniem legitymacj i Str. Nar.

A~re~ re~ak[ii" i a~miDi!tra[ii WtO~li

Przed

Piotrkowska 91

TELEFON redakcJi l administrac'ł '"·SS

likwida[j~

strajku sezonowców

Na ""e#wanie policji robotnicy opu8cili okupowane miejsca
.DYŻURY APTEK
Nocy dzisiejszej dyturuja apteki: Paaterowa.
Łagiewnicka 96, Kahane (1:yd) Limanowakieco
80, Koprowski. Nowomiejaka 15, Roenblum
(t)'dl. Śródmiejska 21, Bartoszewski. Piotrlto",lika III. Czyński, Rokieińska 5.'1, Zakrse_ki.
Katna 54. Siniecka, Rllgoweka 511, Trawko_ka.
. Brzez!1l.sKa 56,
Telefony strdy pota1'lleJ 8, pO!totowla mIeJwkle,o 102-90, po,otowta p. O. 6. 182-48,
łowia ubezpieczalni 208-111.

'0,0-

l"EATRY
Teatr Letni. Piotrkowska Ot. o zn ·I... 18. 20
i 22 - .. Coctail",

KINA
k

Capi!ol - .. Parada milości •
Corso - "Orze! leci do Chin" I "Binky".
Ikar - "Krwa "e ~rly" L ,.P~więe.ni.".
Metro' - "Concertina'"
Mirai - "Koenilr8mark".
Ośwlatowy-Słotu "Romeo i Julia",
Palaee - "Barkarola"_
Przed1Vł~nie .. Tylk:o ty",
Rialto - "Zwyciełyly kobleb".

KOMUNIKATY

~

~acy

Ł

ód ź, 29. 8. - W dniu wczorajszym - zgodnie z zarzą.dzet;liem starosty grodzkiego - ze względu na porzą.dek publiczny policja usunęła robotników na robotach publicznych sezonowych. Na wezwanie policji robotnicy
opuścili miejsca pracy udając się do
domów lub lokali związkowych, gdzie
odbywały się narady.
, W kilku miejscach, m. i. na Wodnym Rynku, zatrzymano kilkunastu
robotni.ków, którzy stawiali opór zarzą.dzeniom policji, względnie nawoły-

wali do oporu. Na ogół ewakuacja robót odbywała się spokojnie, Równocześnie wydane zostały zarzą.dzenia w
kierunku rozbiórki szałasów, jakie okupujący
robotnicy ustawili dla 0chrony przed opadami atmosferycznymi.
Już w dniu wczorajszym władze zapowiedziały likwidację strajku całko
wicie, toteż spodziewać się należy, że
do początku przyszłego tygodnia sytuacja na robotach publicznych zosta.
nie wyjaśniona.

Zerowanie 'na cudzej krzywdzie
Hieny licytacyjne,

tD

'ł.dt:l~s~ości 2y(1~i} 'nadal grasttjl{

L 6 d t, 28. 8. Są podatnicy, którzy się
wstrzymujo, od płacenia należności na
rzecz Skarbu Państwa r07.myślnie, choć
są w stanie zapłacić. W tej grupie znajdują się przewatnie Żydzi, którzy tt't. \Imieją ukryć WS7.elki majątek od zajęcia
przp1. wIarlze.

którzy ewentualnie mogli by. podbić. cen~;
Po opanowaniu "terenu hcytacYJnego
7."'odnie z góry opracowanym planem nabYWAją rzeczy wedlu g ustalonego ~rzez
siebie cennika, toteż rzecz):' w~rtoścl 100
zł, niejednokrotnie sprzedaje SlEj na tego
rorlznju licytacjach za 5-10 d.
Drugą grupę
stanowią
rzeczywiście
\V tych wal'unka~h oczywiście ni!zczoznajdujący się w chwilowej niemo:!ności ny jest sam podatl1lk, a ~karb Pa~stwa
płatniczej, przy czym z reguły 1.ajmuj<, r6wnict. nIc zawsze uzyskUje w pelm swe
si'l u nich rzec1.'y i ZW01.1 na sldady skar- na Il'żności.
.
Już przed 3 Jaty sprawf\ ta, znmteresobowl', grl1.ie przeprowadzane sI\. licytAcje.
Uta1'ło je mniemAnie, że tego rodzaju
wały się władze policyjne i !3karbowe,
licytacje sa, katastrofą dla płatnikÓW. Nie tym więcej, ż!! wśród hien licytacyjnycb
jest to wina, wlacl:!: skarhowych. lecz sy- IV większości 1.najcluJe. sie element. pr1.estemu zorgani7.0wanego przez szajki 7.a- stępC1.y, b. kryminaliŚCI. paserzy l. Zł?
wodowych licytantów, w większości Ży- (l7.ieje. Tnlrl'\\'encja wladz pJ'zY07.ymła SlIl
dów.
dfo wyeliminowanin. prz)'najmni<,j pozorOni to ·'\'la~ciwie 1.l\rabifljl\. na. tego rO-1 nip, nirhezpiecznych typów, jednakże. do
dzaju licytacjach, a dzieje się to wten 'spo- całkowitej lik,wiclacji zawodowych hcysób, że w dniu licytacji wypełniają sami, tAni Ów ni6 doszło i grasują oni w dalwzględnie ich najemni pomocnicy szczelszym ciągu.
nie salę, nie dopuszczając postronnych,
.

Wycieczko do Paryża. Polski Zw. .b.
komba tantów Legii Cudzoziemskiej Franeuskiej IV Łodzi. mieszcząry .się przy ul.
Piotrkowskiej 171f3 organizuje wycjeczkę
do Paryża na międ!:ynarodow9, w.ysta ,vę
w czaBie od dnia 10 do 20 wr?6śnia rb.
Karta uczestnictwa łącznie z wizami i paszportami zagranicznymi, nOClegami, przejazdami autobusami w Paryżu i biletami
w.stępu na wystawę wynosi zł 160. Zapisy przyjmuje i bli'~szych inform. udziela se
kretariat zwią.7.KU codziennie w godzinach
. t:. , Qd 18 do 20. Progl:am wycieczki _przewi- SU\\'al,<;ka lG. Limal'lowskie~o 12,1; Sre': . duje zwiedzenie. pobojowiBka pod Arras, hr7.yI\~ka' &7, Rokicii'ska 41, Siewna 6
••.Verdun, Schampani~ itd.
.
. (Mania).
OBab)', zglaszające dziecko do zapisu.
Rejestracja mężczyzn, urodzonych w
1919 roku. \V czasie od dn ia 1 do dnia 30 powinny przed lo żyć metrykę urodzenia
dziecka oraz świadectwo 6zczepienia o.,py
września rb. odbędzie się rejestracja męż
czyzn, urodzonych w 1919 roku, obywateli i bł~nicy_
Rzeczpoopolitej, zamie.szkalych oraz przePierwsze!1stwo mają. dzieci rodzic6w
bywających na terenie Łodzi.
niezamożnrch.
Rejestracji dokonywać będzie w godziOstrzeżenie.
W ostatnich dniach odnach od 8 do 15, IV soboty od godziny 8
do 13,30, Wydział Wojskowy Zarząd~ wi.edzały miC6zkallców Łodzi elC'ganckie
Miejsldego w Lodzi (ul. Piotrkowska. nr. damy i, podając się za członkinie Akcji
Katolickiej. kwestowaly rzekom~ "na mi165, I. piętro, front).
sj!)", Za otrzymaną. ofiarę zostawialy bro6zurki. "'ydano przez sekciarzy "adwenZ RUCHU NARODOWEGO
tystów 7-go dnia".
Zobranie gospodarcze Str. Narodowego.
Przed o.szust.kami or;trzegamy i radziW sali S. N. kola Śródmieście IV dniu 29 my w każdym wypadku zjawienia si~
6ierpnia, o godz. 10 rano staraniem Stron- k \\:eslarek wylegity mować je.
nictwa Karodo\Yego - Wydziału Akcji
Gospodarczej odbędzie się zebranie, na ZE ŚWIATA PRACY
iktórym refcl'at na temat: "Obecna .,ytuAkcja szoferów. .leszczp w ub. tygodacja gospodarcza a stanowisko polskiego
kupiectwa i r7.('mioBla wyglol'ri kol. kpt. niu kirrowry samorhoclowi podjęli akc.i€l
o zawal'cif' umowy 1.hiorowe,i i ul'(lgulowaLeon Grzegorzak.
nie warunl(ów pl'acy i placy. Na skutf'k
Święcenia kapłańskie. y;' dniu 23. bm.
wniosku, wysfoRowanego clo Inspektoratu
w kościele św. Anny ks. F"anciszek So- Pracy, wb ież. tygodniu mają być podj()te
larczyk odprawił przy asyście licznego wstępne rolwwania w pierwszym rzędzie
duchowiC1\stwa, pierwszą mszę św. Pięk z przedsiębiorcami autobusowymi, gdzie
ne kazanie wygłosił kB. dr Łomiń6iki. pre- sytuacja szof<'l"óW jest najbardziej uciążli
fekt ks. Solarczyika, wskn7.Ują.c na rol~, wa ze wzglęclu na system pracy po 16 i
więcej godzin bpz przerwy.
Szfoerzy stajaką ma do spełnienia w dzisiejszych czaeach kaplan katolicki. Po zflkOl·'C1.eniu nowczo opowiedzieli się za ostatecznym
·tej pOdnioslej uroczystości nowy kaplan urC'gulowani<,m spraw zawodowych, groudzielil wiernym bJogoslawielistwa. 1\13. żqc nawet strajkiem.
Fr. Solarczyk znany ,ie"t v.e Elwoieh pr7.eStan zatrudnienia Da rctbotach publf.cz.
konan narodowych i w';rócl wiernych ci(l. nych. \,"oj. Biuro FllllrlUi-lZU Pl'acy IV Ło
szy Bil! dużą popularnością.
d?i podaje poniżej stan zatrudnienia na
robotach publicznYCh w dniu 21. 8, rb, na
KRONIKA MIE.JSCOWA
terenie woj. lódzkiego, a mianowicie: odZ Mieiskiej Biblioteki Publicznej. Z dział Pośrednictwa Pracy w Łodzi i 502,
IPO\\ octu trwającego remontu J\Iiej.ska Bi- ekspozytura w Kaliszu 3051, w Pabianiblioteka Publiczna (ul. Andrzeja nr. H) cach 2610. IV Piotrkowie Tryb. 1838. '"
Radomsku 900, w Tomaszowie Maz. 1593
hędzie nieczrnna do dnia 31 sierpnia rb.
rn7.f'm 17180 osóh.
Zapisy dzieci do miejskich przecinko.
Spór w "etnt miejskiej będzie zlikwi.
1L \Yydz iat O~wiaty i Kultury Z:lI'7.f,\du dowany. 7.al'zs,d 1\1 i.. jf;l;i w dnill wczum. Łodzi poclaje do wiadomo':;!'i rodziców rajR7.ym pJ'7.l>slo.ł zwią7.kom zawodowym
dzieci \V wieku przt'dt;7.kolnym, '-f' w dn. tl'k!ó1t umowy zbiol'o\\'t' j ci la pl'acown ik6w
30 i ~1 bm. w godzinach od 9 do 12 oel bl;- rZl'l.ni mil'j~ldl'i nr. 2 i zawiadomił równoda, się zapiBY dzieci do miejskich przi'd- cZE'śnie, że lwnfel'pnrj;J. w Rp I'awie zawarszkoli w nnstępujących punktach mia.,ta: cia umowy zbiorowrj oLlbętl7.ie sip, W liroRad\\aJ",,,ka 5\., Wadawa 9, Przejazd 39, dę, dnia 1 września rb, W ten sposób
Srebrzy!'IAka 17, Gl'.odzielisl<a 3, Śląsl\a 27, dlugotrwaly spór o l>lace na terenie rzeź
POdmicjska 21, PruBa 15, Śródmiejska 12, ni wszedł w stadium likwidacji.

-

KRONIKA PABIANIC
Adres redakcji 1 administracji Orędowni
ka ul. gen. Orlicz-Dreszera 5, tel. nr. 230.
Roczne walne zebranie Cechu Szew·
skiego odbędzie się w poniedzialrk dJ~ia
30 bm. o godz. 19 w lol<alu Zw. Rzem,e~
śłników Chrzpściajan p1'7:y uJ. Zamkowe.!
2,1), na którym m. in. cłokonany zostan~e
wybór nowych wladz Cechu. Obecnosć
wszystkich jest pożądana.
Zamiast na rynkach handlują po uli.
cach. \V dnie targowe rozkladają się na
różnych ulicach miasta naszego handlarze i przekupki owoców, drobiu i t. p., jak
gdyby dla nich na rynkach naszych nie
było już miejsca. Ten uprawiany banelel
na ulicach, a specjalnie na roga ch 1.al1iecr.yszcza znacznie ulicę i sprawia wlaści
cielom posesyj dużo kłopotu do stałego utrzymania w porządku ulic na ich odcinkach, a co gorsze tamuje poważnie ruch
uliczny. Sprawę tą nalezaloby raz uregulować i spowodować, by wszyscy zrozu·
mieli, że rynek jest ella straganów i halldlarzy, a ulica ella przpchodniów. Na uwagę zasługuje ulica Moniuszld, a róg fabrycznej na której rozpościeraj a się przekupki mając o ZOO metrów nowy rynek.
Samobójca symulował napad i pobicie. Zieliński Józef lat 30 wdowiec zam.
przy ul. św. Jana 3S. w celach samobójczycb udał się po za miasto i kolo plantu
kolejowego brzytwą pod!'rżnąl sobie gardło. Rannego odwiozlo pogotwie ratunkowe do szpitala Ubezpieczalni Społecznej
i stan Jego nie budzi żadnych obaw. Początlco,,'o zeznał on, te został napadnięty
przez nieznanych osobników i poldóty, a
następnie ułożony przez nicb na tor kolejowy z którego jednak na szczęście się
zsunął.
Zeznania jego wydały się policji
zaraz podejrzane. "'szczp,to dochodzenie
na podstawie znalE'zionej u desperat.a
brzytwy w kies1.eni wykazało wręcz co innego. Usiłował on bowiem popełnić samobójstwo, a następnie symulował naparl.
Ofiara krwawej zemsty ojczyma żyje.
Podawane i rozgłaszane wiadomości, jakOby ofiara krwawej zemsty ojczyma .Julian Angeltls już zmarł w szpitalu WSkl'tek odniesionych pORtrzałów Ra, nieprawdziwe. Na podstawie osiąę-niętych informacyj 7. szpitala Ubrzpieczalni Spol<,cznej w Pabianicach, gdzie AngeluR przehyWf\. stwienlziliśmy,
że ofiara tyje,
lrcz
stan jego jC'st nadal groźny. Przy łożu
jego czuwa trzrch lrkarzy z l.odzi. Operacja w~rięcia kul jcst nada I odłożona z
powodu jego slabego stanu. Sprawca lak
krwawej zbroclni ojczym jego Józef ł~a
cina przf>bywa nadal w szpilalu mi <'.isl\i m,
skąd w tycb dniach ma być odstawiony
do szpitala więzicnnego w :Loclzi. Przy
łożu jego czuwa stale policja.

KRONIKA

ZGI~RZA

robotnicze i w tych zakladach praca zosta la podjęta. Rokowania trwają.
Straik Okupacyjny. W fuhryce wyrobów tekturowych firmy Adclfang (SI'Cbrz~'J"\ska 2m 1'obotni<')' wystąnili r. ża,da
nicIII podwyższC'nia plac o 10 proc., jak
IV przem~'śl(' wlókiellnirz~'m, a gdy firma odll1ówiła. podjęli .. (rajk ol\upacy.iI1~'.
Insprktor Pracy podja.! Jnoki w kirl'unku likwidacji zatargu i wyznaczył konferencję na 31 bm.

Przeniesienia. Ks. Ludwik Kaczmarek
wikariusz mirjscowej par.afii z dniem 1
wr7.eAnia zostanie przeniesiony na podobne stnnowisl<o do Łęczycy. Kilkoletni
nauczyciel s7.I<oly powszechnej nr. 1 i 2 p.
01iepol"\5ki Aifred zostaje przeniesiony z
początldem roku szkol11f'go do Slryko,"va
na stanowisko kiero\\'nil,;a szkoły powsz.
Dziwne metody. W związku z wymówieniem pracy trzem zawodnikom sekcji
pilki nożnej Tow. Gimn. "Sokół" w Zgierzu Boleslawo\\'i Zrobkowi, Janowi Kornackif'mu i JÓ7.cfowi \Vcsolowskiemu zatrudnionym w Zajdaclach PaI1stwowrj Fabryki Przemysłu Chemicznego "Boruta"
przez gospodarza fabryki Mofuga, w mieście panuje wielkie oburzenie.
Przyczyną zwolnienia z Pl'llcy
trzecb
wymienionych spol'lowców bylo porlobno
to, że nic ellcieli wystąpić z "Sokola".
Strajk trwa. Strajk oli.upac~' jny 1'0botnil,ów tkaczy w zgicrskich tkalniach
mechanicznych trwa nadal bc1. żarJuyrh
zmian. Odbyte doląd konferencje nie 'dały żadnego rezultatu.

KRONIKA WYPADKÓW

KRON I KA LASKU

SYTuAC.J.A STRAJKOWA --Sprawa traDsportowców na martwym
p\lDkcie. \,"czoraj oc1h~'la się konferencja
w Rpl'awie zawarcia umowy zbiorowej dla
robotników przedsiębiol'st IV transporlowyrh i zakończenia strajl,;u, tnyającego
od ldlku dni. Konferencja do ostatecznego porozumienia nie doprowadziła, głó
wnie z tej raCji, że pl'7.edsiębiorcy nie mogli uzgodnić swego stanowiska. Zaznaczyć należy,
że
przyjęla wnrunki

część

przedsiębiorców

Wypadek przy pracy. Przy remoncie
(\(lmll przy ul. Piotrkow;:;kie,i 102 robotnik
Feliks Stachurf'ki (Vi'apipnna 31,) spadł
z rusztowania i doznał złamania żeber
01'07. kręgoslupa. Rannego pogotowie w
agonii odwiozło do szpitala.

KRONIKA POLICYJNA
Pożyczkowll ddała
na szkodę
Państwa.
7,iemiańska Kasa Pożyczkowa (Zgirl'ska 3/~) hyla właścicielką
c7Qśri domu mies7.kn lnego przy ul. Limanowskiego 100 i. IV dniu 11 sierpnia 1936

Kl\sa
Skarbu

roku sprzeda la ten dom Aronowi Mrówce i Fajdze Wajnryb, zamieszkałym przy
ul. I\arwlńskiej 6.
Z ramienia Kasy, stanowiącej własność
wyłącznic Niemców, stawali jako pełno
mocnicy przy sporzndzeniu aktu Jan Hoch
i Otton Abel. Obaj ci pełnomocnicy na
spółkę z nabywcami Życiami, sporządza
jąc a1,;t sprz<,daży domu znmiast cpny szar.nnkow .. j l'zt'r7.ywi~lf'j 18.000 zl. }lOdali
1~.OOO zl, zmnipj~zając opIaty należne na
n:t>C7. Sl';ŁUbu PaJ",st \\'a.
'Vladr.e s l,arbowE' w rzaRie przpprowadzonyrh bada]'l li sta \iły nad l1~ycia i obrcnie zarów110 Zytlzi Mrówka ol'az \Vajnrybown, jako też }(asa PO:i:yczkowa w osopach IIocha i Abla zostali pociągnięci do
odpowiedzialności kamej i staną
przed
są.dem.

Wyjaśnienie. W związku z notatką pt.
.,8. M. K z Ż~'dami" zamiC.'lzC7.oną w nr.
190 "Orędownika' otrzymaliśm)" na6tępu
jące "-y jaśnienia:
S. M. K. w dniu 15. bm. nie urza.r1zal()
w ~1arzenillie ani zabawy tanecznej ani
loterii fantowej. Xie wynajmowalo w:ęc
ani muzykantów Zydów ani wogóle żad
nych. Loterię fantową urządzał komitet
parafialny a zabawę tancczną Ochotnicza.
Straż Pożarna.
Z pol3tępo\\'aniem Stra'Ży
S. 1\1. K nie ma nic \".spó1nego.
Lqczę wyrazy s.zacunku 1,1"0. E. Dąbrow
&ki. proboszoz parafii rzymsko - katoJ:ickiej, Marzenin.

KRONIKA ALEKSANDROWA
,;
Z ruchu narodowego. \V rlniu ~2 bm.
się
w Aloksandrowie zrhl'anie
Stronnictwa Narodowego. Referat nt.
,.Obl'cnn. sytuacja polityczna w Polsce"
wyglosit prelt'gent z minsta Lodzi. 7,ebrn.nitl zako('czono "Tlymm'm 1\1lodycl1".
W dniu 26 bm. odhyło flię wil'lkic zebrunie czlon1,6w Stronnictwa r\al'otlo\\'cgo w 101ml11 wlasnym p,'zy ul. !\ościrlnrj
nr. 31. Zebraniu przewodnicr.yl p. Antoni Belka z J~ocl7.i. Referat nt. "Historia
Obozu Narodowego w Polsce" wyglosił p.
Stasiliski.
odbyoł

III Otwarcie Beprezentac1'jnego Sklepu Blawat4iw U!
nastąpi

;ł1

"

w

najbliższych

dniach p. f.

HAnDLOWY WŁADYSłAW BIELAmnY"
•

Łódź,

Piotrkowska 87 (dawn. Bata)
Specjalność: wełny, jedwabie, firany i bielizna stołowa.

Z

pełnymi

szkół państwowych

prawami

PRYWATNE GIMNAZJUM MĘSKIE
POD WEZWANIEM ŚW. ANTONIEGO

Gimnazjum Zeńskie, Liceum Humanistyczne
i Koedukacyjna Szkoła POlvszecbna

o. O. BERNARDYNÓW
n 48575
ŁODZI, ulica Sporna, narożnik Brzezińskiej (Doły)
prowadzić będzie w rok li szkoln. 1937;38
Ę
i
Zgłoszenia przyjmuje kancelarja codziennie. Początek egzaminów wstępnych
l-go wrzesnia r. b. Przy gimnazjum internat.
Dojazd tramwajami 1 - 6 i 4 ulica Wierzbowa przy p o m o r s k i ej.

W

K LA S

ilD. Marli Konopnickiej

Łódź,
p.oczątek;

ul. Wólczaóska 123, tel. 174-85

ł'lMl

• 'B417

września.
tegoż dnia o

Egzamin piśmienny do klasy
pIerWSZe] l wyższych,
godzinie 12-tej w południe.
Sekretaria.t przyjmuje zapisy i udziela informacji c o d :z; i e n n i e
z wYJątkiem niedziel i świąt. od godziny 9·te; do tS-tej.

I',!!!!

r.oku szkolnego 3

~~ kup-bo warto

II:.e

l

n.g f7 915/111

FABRYKA.

GUZIKÓW i KLAMER

1. ~I(MIH~KI i ~. ~HIA~'

F"'&~

DoAJt

..J.
~
telefoll 147-21

I:. Ó D Ź, ul. Piotrkowska 218 -

WazeJJd. wyroby galaUtowo

.

Koleke 'e ! eennfld

wysyłamy

za 1lprzednim porozom'e.!...

•

475ł7

ZAKLAD WYPRAWY I FARBOWANlA. FUTER

"BE- GE"

ZAKŁAD

!tRAWIECKI
KONFEKCYJNY

wZa,śc. Eugeniusz i Aleksy GENAV
Ruda Pab., Gaeapicha 12/16 (przysł. Lotnisko)
Filia: Lódi, Wigury 3 m. ,
wy-pra wia, farbuje i .uszlachetnia wszelkiego rodzaju BuroWl~C ,tutrz.an,v. SpecJalność: foki w najwyższym gatJ!1kl).
n 4756j
o lS\neZaUle l przefarbowanie noszonych futer.

goo· ......... -...... -...

JI. KEPLER

l"""lJlf ... aje ."uelki.. ob6t.. l ....1r:i uoeIoed.s~.. w sakre. krllw;eetUta. ChJ i g
h6r ,.toft1geh ubr",,; "II .klathi... wg"
lcortGPli. aoliti1te, efl1łg p,.zgat,p ...

ttI.,-

1\ "b~l

~

§

F abryka Konfekcji i Bielizny

~

FARTUCHY SZKOLNE

§
§

RESZTKI
ntt uhra ni a

łl 4!1 m

płasz.c'!le

komple.ty i AAlknie- da.m..
.skie ora.z. na m~Jnduil"ki I>0lee&
tanio w cLuzym w)"bón;e

I'.ódź,

Telefon 159-72

męskie.

l,..tJn~e,

8°8..: ARTlJll
EGER o~ .
nI. Plotrkowaka 158
8

~

uJ. Gló_s 1"1

A. Wasilewska

:

OO00<:>00000000000000000000000000(!X!X;XiXiX!XZ>c::>8

t.6dt. uL Nawrot 13.
"'e jście z. brrumy.
n 4-400

ST. WEILBACH

Chcesz mieć
wygodne obuwie?

FIRMA

ŁOOŻ

11;1

UL PIOTRKOWSKA NR. 154
""
poleca w bogatym wyborze po cenach fabrycznych
~
NA SEZON SZKOLNY, MUNDURKI - PŁASZCZE ~

.

_ .

FARTUCHY PRZEPISOWE

UbIory dZIeCIęce oraz dla niemowląt.

to Łamów do swo;e1 Tl(>gl formIl
i każ,dy <TCWC ci zrobi wygodną
buty.
Wytwórnia nRJnoW5T.ych
fasonów forn
i pra wideł szew~kich i dla fabryk
gumo wy cb.
bloszy. botó
itr. F-ma .. świt".
Lódź. Kilińskiego 12<: tel. 204-88.
Firma Chrzc~cijaflsb
n in 1i!!6

g

n 48418

Za~ia~t płacić bajońskie 8~my ~a trwałą ondulacię, możesz otrzy-

m~c ~lękny trwały wałek, uzywa]ąc w domu naszego niezrównanego
ehkslru do włC?sów ... NIRWANA". Cena 1 butellii zł 3.-, 2 bul
zł 5.-. ~rzy zamow~eOlach oplaco~'ycll zgóry. udzielamy 100/0 rabatu.
PoszukuJemy agentow do sprzedazy. Zamówienia prosimy kierować: ;5

"NIRWANA", Wytwórnia Artyku!ów Chemi~zno-Kosmety()zny()h ~
Gdyuia, Skwer Kościuszki 10, lub skr. poczt. 207

CHRZEŚCIJAN SKA

TKALNIA

MECHANICZNA

"JANISZEWICE" wl,'e. A. SZWAJDLER

:*~~:I::~~:r~.~:~'z!;~~eZ~;;~~:·ne,S;;:~~i:;~~::
_

posclClowe 'Y kraty, ok.sfordy barchany l podszewki
kl0szenlOwe l na bluzy rohocze.
n 48' 90
f"

Obrączki, ślubne

zegary,

I

wszelką biżuterię

i

zegarki i
poleca

Wo

1"

platery
n 42 311

SZYMA.ŃSKI

ł..ó di, Główna
nuży WYBOR.

41. Tel. 132-24

ił! aIdeIl13.·
Łódź,

ul.

Zakątna

86.

ZAKŁAD KRAWIECKI
DAMSKO - MĘSKI
Ł

Główna

S

'1~

ETK A

z
zarządu poszuk
"
Ś'
uJe i
sM
ę zaraz. r le]SCOWO c

"
'
o
ł1 ak

n
pierze
i d e a l
nt>

O

specj. choroby

płucne

przeprowadził się

na

ul. PiotrkowskĄ 108
Q

mm

tel. 166-90

przyjmuje od 3.5 i od 7.8

f41l/7

o

dla

komplety i pojedyńcze poleca (
po przystępnych cenach
J. Cypryński, Łódź, Klliń....i.l_J)JI1
skiego 229.
o 46163

J'ozef a Rozyc
' • klego ~r H. Rfn[R~W~KI

~B

LeCZDICa

Meble

n .J.ó t ł@

i e.

'T6 groszy

...ł

\.-

D

Cena 1:a pacz.kf

6000 m. na. Pomorzu Oferty z odpiSEm świadectw i
podano wysoko pensji uprasza .się do Kuriera Poznańskiego dg 2' 176.

Tel. 214-95. P.:K. O. 603-326

32, tel. 264-33 i III. Ogrodowa 28
N a s e zon s zk o Iny
II .!401
po.leca: Mundurki, PłąsKC1:e dla ueni,lIczenllic: i cłla P.W.oraz
gard.robę dam.kĄ, męak" i d1:ieci~. Specjal.. )' duał miarowy
Wrkonanie solidne.
Dojazd tramwaJami 10 - 16 i 17.
O D Z, ul.

(n)~

Mani~t,a
y
pra"em

CENY NISKlE

Ifabrvka waty, wataliny Ikołder watowych

~

zwierząt

MAG.

Sprzedaż KOŻ-USZKÓW

7.akopiańsliich zwykłych, białych i czarnych oraz

skórek na pokrycia

• 48'<)3

"NAG~BOR"

Łódź, Zgierska 107, tel. 133·63
~REY~ZLOŚĆ

TWA WIDZI. NajslynniejsZ'Y
JasnowJdz pl;ycho-grafo]og. uznany przez Związek
Mi<:dzynarodowy Metapsychików. :Mistrz; Wiedzy
'l'aj emnej WO.llOU'I'H obrlarzony fenomenalnym
darem j.snowidzenia w transie medialnym. Powie
Ci czy masz i kiedy - 6zczdcie w grze loteryjneJ. oraz wybier ze według obliczenia daty urorlzr- ~!lIil!!~••~
nia 1'wpj planety zl1pl!'lnie bezplatnie szczęśliwy
numpr ICH;U . który pod l:wa raJlcj'l mu~i b~'ć ,,'~'
grany. Dowodem tego sa w m mm pCH;iarlaniu ~etki
l i~t6w pod zilOkow ań od CH;ób, którp n~ wf.knan~
nnezP llll1ie ICH;Y w;vgr~ły po 100.000 . ;50.000. 20.000
i 10 .000 zł. Na żądanie przepowiadam przpszlosr
i pr zysz łość oTlracowuję hOrCH;kopy i anal:zy
::rafologiczne. Rady li wsbzówki. d~jąc mfYŻTl OŚĆ zrl()hr~ia t~3.!~j
milości pożądanej O/loby.
Nie z,,'lekaj. pisz ie«zcze rlzifi nIc n. .e
ryzykując. a skorzystasz wiele. Podal'. c?rtelnie imię i nazwi~ko.
datę urodzenia. zalącz 1.- z/ znaczk::mi pocztowrmi na kos?,!y
pocztowo kanc. Bez :r,ał'lczenia wRrllkow orlpo\yierli nip nast~pj.
Adres: Jasnowidz \VOMOU'l'H. Kraków. Lenartowicza li /G.
ng- 4614172

~ET. ChrzeŚCIJańska

Wytwórnia Krawotów

H. W~rnkoffa poleca
pod firmą: "L E CH" Łódź, ulica Piwna nr. 10
w·y bór
róinych gatunkach.

I:.ODZ
al. Kopernika 22
~!:!!Il"-.J~ Telefon 172-07
Oddział wewnętrzny i chirurg.
Szczepienie psów i koni. Strzy·
żenie psów i koni, kąpiele dla
psów. Kucie koni, nitowanie kopyt. Przyjęc i a w przychodni
od 8-1 I od 3-6.
n 47044

duży

KRAWATÓW"

Wyko ..... I. _Ildne -

Ce..y niskie

n 4~ ~SO

;Z:~~~g:l~:~:~~ns::~ J. JA~Ł~ń~KI i ~. M~~l[nn~KI

ft
.

.

ŁÓDŹ, ul. Główna 11

Na sezon szkolny
polecamy teczki, tornistry, cblebaki
dziecięce, torebki damskie. kufry
szafkowe, walb.y różnego rod;r;afu.
•

łliSłll

~tl'On:1 15 Chrześcijański

Sklep Bławatów i GalanterJI

Piotrkowska 286.

Tel. 260 - 53.

Poleca w dużym wyborze: \V EŁNY na płaszc1.e, ko·
st)UIllY I suknie, JEDWABIE gładkie i wzorzyste,
towary blalc: po::;cieJowe, bielIźniane l stolowe. Firanki
odpaSOW31le I na metry. 1'iuJe wsr.ystkic szerokości
i koronki siatkowe na story I kapy. BIELIZA damska
i męska, pOI1czocby, rękawiczkJ, skarpetkI, ko!cl!-y
watowane i gobelioowe. Wszystko w dobrym gatunku.
ceny lakor.jniższe.
n 43998
~.eG

sierpnIa 1937 -

Numer 1M

Kołodziej

Torebki, Teczki, Rańce, Portfele,
Walizy, Plecaki, Portmonetki i t. p.

'IV. CZ:lDEL

Łódź,

'ORĘDOWNIK, ponieor:la!ek", ania ~

w.
HURT

dzielny, obeznany w budowie powozów, znajdzie pewne,
n 48419 egzystencję. W tej samej nieruchomości je&t. kowal - wyRutkowski,
ul. Główna 33
miana mąki najlepsze polożenie.
Warsztat od zarat
Wyroby własne.
DETALI' wolny bez urządzenia korzystnie wprost od właś.:iciela do
wynajęcia. A. Janiak, Września, uL Warszawska.
n iS!J82
poleca
Łódź,

••••••• a ••••••••••••••••••••••••••

ł fabr~~!e!~~=~:i~~!amer

I

SPÓŁKA

Tel. 147-21 Łódi, nI. Piolrkowslia 218 Tel. 147-21

PARAMENTA-SZTANDARY

Wszelkie wyroby galalitowe.

POLECA

n 48408

.........................................

WIELKOPOLSKI ZAJtł-AD
HAFTÓW ARTYSTYCZNYCH

K. KĘDZIERSKA

.RAD~OAPA.RAT:Y

POZNAN. UL. SKAJlBOWA 3

starsze typy oddajemy także ratalnie po najlJiższych cenach

3 lampowe bateryjne a 45 zł
ł lampowe bateryjno a 70 zł

1144 lamp.
lampowe na prąd zm. a 120 zł
Telefank. pr. sIały 110 zł

~~~~~~~~~~~~~
~

RADIOFONIKA,

w;;zystkie aparaty z lampami i głośnikami.
Poznań, 27 Grudnia 10, telefon '6-39_

n 48 Q.iQ

6622-<>9

OJ

Mundu ki szkolne
dla

chłopców

i

dziewcząt

Bostony od metra od zł 1.60, we wszystkich
cenach do najlcpozych bielskich.
fartuszki szkolne we wozy.stkich gatunkach,
czapki przepi..owe,
tornistry, chlebaki, teczki,
obuwie po różnych cenach
oraz wszystko w dziedzinach manufaktury,
galanterii i odzieży dziecięcej, damtikiej i mę
..kiej, nie wyłączając zawodowej

po rewelacyjnie niskich cenach hurtowo
i detalicznie
n 37 562
iPoleca w wielkim wyborze

Jedyny

"

Chrześcijańsld

Dom Towarowy

t WTPOLSKI"

Łódź,

ELEGANCKIe
półbuciki
no skórzanej' podeszwie
do sportowe
ubrania
C::;;;:;;:;~

Zgierska 29 nar. Rynku Bałuckiego

8.90
,.-,.. 10.90
:łS-3I 12.90
21-30

Podło2owe
szpllndowane

I

deSki
heblowane·

podłogowe.

wyłogi,

pro lilowe,

poręcze,

kantówkę.

szalówkę

l laty oraz detki obrzynane
nieGbrzynane po cenach
konkurencyjnyc!> poleca

Leon Zurowski

3'262-08

sldad drz'\wa 1 obróbka.

Poznań, Racz~ńskjch

Wysokie

5/8

przy pl. ~ernardyńskim.
Telefon nr. 10·S7.
p 2S 897-27.31

'Ii

dziecięce

koł. Brązowym.

Skórzane spody.
Takie same na gumie
zł 5.90, 6.90, 7.90

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

Stowarz,

Woj. Lódzkiego,

PRZEPISOWE

Za pisy nowo-we-tepujących sluchacz6w. kt6rzy chcą pracować w za wodzie drogistowsk:m.
przyjmowane są w kancelarii Szkoły do dnia 15 wrz~śnia llr. w ponieclzialkl wtorki i środy
od godz. 7 do 9 wiecz. Od kandydatów wymagane jest ŚWIadectwo 6 kl. ll'imr..azjum lub
równoznaczne.
Informacyj telefonicznie udzielają:
Dyr Inż. W. Dzieuiakowski, tel 201-10 godz. 3-4 PO pol.
l. 47 035
Prez. Rady Szk. St. Romanowski, tel. 138·41. godz 8-11 prze.d pol.
Kończący Szk~lę ~trzymują uprawnienia pallstwowe.
DYR. INŻ. W. DZIENIAKOWSKI.

Na,główkowe .,.łowo (tłusto) 15 gr06zy, każde
dalsze słowo 10 gr06zy, 5 liczb = jedno słowo,
i. w, z, a. = każde dtamoWi 1 słowo. 1edno oe:ło
szenie nie może przekraczać 100 słów, w tym
5 nagłówkowych.

Ił[~;;,;;

!JI

)nM~...:!·ARCELE

Dom

POŃCZOSZKI
SZKOLNE

OGŁOSZENIA

DROBNE

Ogł052en1a WŚT6d drobnych: 1-łamowy milimetr

Parcelę

Dom

30 głOSZY.

Zn&k oferty naprzyklad: z 18924, n 2745, d 1790
i to d.
1 słowo_
Drobne oglOBzenia w dni powszednie przyjmuje
aią do gooz. 10,30. w soobotv i dni przedświa,
t&C~ne przyjmuje "ię do goM. 9,45

=

D o m "'

Sprzedam

I

miejs(,owo$ci lelJli~ko\\ej. ogro- czynszowy w POZlI!lJliu kupię, ce- przy WioslurskiPj ~(JrzeJa tanio nowy 4 lokatorów doch6d :l 120,- dom Ct'lItruw ltu!(j;:nu. - ilwa
dem .lIa emer)'ta. ~otówką :i.SUO nil 1.j - 18 000.- Oferty Oręuow- uezpośrednio właściciel. Oferty J eżyce 21> UOO.- ~vpłaty 20.fJU~.- sklady. tluźy 0g"r6d. cena 18.000,sprzedam. Górny. Zaniemy"l. - I1Jk. Poznań zrll1 315
OręuowllIk. Poznań zd 10 004
sp/~e\ła
MetelskJ, POZlUlll >;W. wplata 19.01l0.- Of,erty Agentura
S prze d a.m
mac'uk odpowieuz
zd 11 522
WOJcJech SO.
zd i 1134 Orędowlllka, Rogozno.
_ .
Parcelę
Kamienice - domy
n 48 (JUO
l mor~e ziemi Orll~J, 'I, mord
hrr,pzlI1Y. b;Hb nk!lml w nog_a~~.
Kamlenica
oplotowaną 1000 mtr. ł • domek gospodarstwa, składy wszełkiej
Willa
,
1'.ladolllość. Lódz. Doły .~cH~Tg nowI!. dochód roczny 2.50ą. wolna mieszkalny Stayolęką, 2300,- zl bril~~. polec!} kq,zystne kup.na. 5 pokojowa. balkon. weranda, 0-.
P:uszczykowkO
1
od opIat stemplowych 26.000.- sprzerlRm., Powod wYlllzu. Oferty dZler'lawy
Gr'lesC'lZyk.
Ostl6w grod. cena 600U,- wpłat, 40UO \oYlllka 11IęCIOPokoJowa. _ outy
\~płat:r. 20.000.- Baraniak. No- Orędowmk. P_o znań 'ld 11 018
Wlkp. Starotargowa. 2.
1Ietelski. Poznań. św. "oiciech ogród. hlisko rlworc!l .15.00U,sma. Hynek.
'ld 11,,00
'ld 1050;)
30 - 1.
'ld 11132 Oferty KUrier Poznanski
. DomI d
c;:z:tel'6po k OJOWY 21. a nYIll qgroDom
zdg 11 50;)-6
Ilem. rio spr.'led8J1la. Lód~. N~o~va
Dom
nowy pok6j kuchnia bez dlue'U
Dom
D
k
ManJa Owslana 10.
n 41021 nowy. 2 pokoje kucbnia. lIosina 2700,':'" dom 2j>okoje kucll1tia 110WY. Poznaniu. dochód 2250 ome
Parcele
3.500.- dom pokój kuehnia ol:l'6d- ~.500,- sprzeda Kleiber. Mosina. sprzedam spiesznie za 'ośmio- trzyubikacyjllY morga ogrodu w
Dom
2,{iHO.- Baraniak Mosina. Ryzn 8450
krotny czynsz z powodu emigra- du.żej wsi bli ko Pozn~nia 23UU przy Hali BHal,,!wwei tanio nil.
II m6rl!' prywatlle cenI! 15 500.- nek.
.
zd 114118
CJi. Oferty Oredownik. PoznaJi Michalak. Daszewlce. pow. Po: ",przooaz.
e~posre<lnlO ŚW, Leo.... plal;, wedle ugody. Saja. WIIDom
zd 10854
znań
zd ll1JD narda lJ1.
zd 11416
Irt'Owiec. Piaskowa 7.
zd 1 838
Dom
przy stdC.1l Lubań. ogr6d. cena.
'12"
Parcele
•
5 pokoi. kuchnia. wllrsztat ko- 9 {)()O. - wpłaty 66000.-.
Frall.D.Uplę
. .
-n
F;n~1\Ti A n'7
Gdyn1a
wall'ki pl'łnylU biel;'u sprzed.a we- kOlVski. Ż"bi~owo, Kościuszki 6. ,d9m dochodowy. dobrym poloże- .Palacza. PI·~mlemsta ..- burl0:'l'a
tt.1~
"·_~~;:'~~~~.U'~:"_d
dom cz.:vnswwy IDasywnf. korzy- r/ług Ugor/y Baramak. Mosllla - przy Poznamu.
zd 11 419 mu handlowym. wpłaty do 10.000. ~\\ aiJa .o 3Rkonąygn:CJJ:ch sl?rze6tnie si'rzprł~m: ('(0118 •. 000,Ryn<,k 10.
zd 11499
::Szczegółowe oferty Oredownik - Gil.
81:13"
3~mJare.
oZ:l1lo9s
G
'wód rodzinny. Gd:l,',!lia l, nr. 5 B
D
Z powodu
Poznań !id 9098
orczyns a .
z·
do 8 tysięCY gosporlarstwo 120
n 48 h"l
.
om.
,,-yjazdu sprzedam bardzo tanio ił
D
Ill.orgo\vc. pierwsza hipotpks po.
pletrowy :I lokatoro.w. 5k!~d. kO: pokoje k)Ichnie )II. morgi 3.200.Sprzedam
_
r. . o~
szukuje. Powód ,spłata ro.dzinna.
Dom
l~rualny. do('h6d 110.- ml!lSlęC''l nlllwackl l(rosmko poczta Mo- nowy dom piątrowy w Lubomu skladęm n:ezllJck!m,. do.brz.e pro- Oferty Ol'edo\\·llJk. Poznan
QWllpietrowy. dwa wej§cia - w me. cena. S. 000.- Metełskl. Po- s i n a . '
.
n 486i:m 2X3 pokoje kuchnill właściciel spel'uJąC'Y przy ruchlIwej ulIcy. bIJzd 10 8(j7
większYlll mieście kuracyjnym 1111 znań. \VoJ cledl 30 - 1.
Nowak. Lu/ooń. Kościuszki 5.
ska. dWOI'CR sprzedam. Adres
..
Ku jnwach. korzystnip "łll·z,'dnm.
'ld 11130
Dom
zd 10 j05
wskaze Ol'edownIl:. Poznań
12000,cOp~la 2(f.().o~. \~płRty 16.000 Oferty
H
l
nowy. Gdyni. S,48U. dochóił. zaD
zu 11 031
posiuiłRm. szukam propozycji _
I ędo\\ mI,. (,dynl.~.
ote
mienio Jom PozJlaniu
dopłaco
omek
.I
n 48 hvO
miasto prowincjonalne rynku. - 12.000~- "Pośrerlnictwo". Poznnń~ w Shrolęce. 2 pokOje i kuchnilI.,
Kamienica
~~~t~'.'Pb~~;'t'V It)~prl(I::;~ii'f:t'F~~;~;ń
am
dwa
sklady.
zamienię
dom
lub
Focha
15.
zd
11
668
p61
morgi
ogrodu
i
chlew
sprze20
ubikscyj.
3
interesy,
ogr6d.
ta.
zd
11
Og'>
Sprzed
wille. dopłace 15.000. - "POŚ1'edam z powodu wyjazrł.ll. Maćko- nio 170UO.- wpłaty 10 UOO.~
id".alna po!()\\~ dwóch ą() m6 :v.
Ilnictwo", Poznań, l<'ocha 15.
S~rzed~m
. . wiak Poznań. Małe Garbary 3. Zgłoszenia Otreba. Jarocin. KiWs "lnik
i
~.orJ oochórj Wll zł ml~lllczn~.
zd 11666
uom w PamIątkowIe 4. ubIkaCJe, m. 2.
zd 10728 liflskiego 2.
zug 11 0;;2
pO
a
r łotr C:n.an. Główna, ul. i:i,u<;,ha
morga ogrodu sprzedam korzystdo solidnego przcdsięłll()rst",~ .....
nr 4.
z.rI 11 191
Dom.
nie. Z"'łoszenia Oredownik PoDom
Dom
przyjmie z ,Ę'ot.Ó\\ ku od 2-3 uno,•
' .
.
l
' 7,le. zl . Oferty vrprlo\\'llik.
D
pieć pokojowy.
ogr6d PuszCZY- zna ń za... 10531
QI~ t rowy.. 9 u L'k
I aCYl.. remJII~
ok 0- n~wT ...• Iok
atarów. pó
morgI
'leJ 11220 Poznań
om
kowo przy Poznaniu. 6.50U.- w[l1.
hca letmskowa. ęmeryt!l, stelma: mJ sprzedan~ 3.800 zł. lIerrmann
_ _ __ _ _ __
na DeobC'1l 5 lokatorów d-Iugote-rmi- 3.000.- .. Pośrcdnictwo". Poznań
Wl'lla
('ha. handel weg!I, wymllll1.e mąkJ Andreas. PlOtr6w. p. Obrzycko.
n()wa am<)l-(rzacja oli;r'órlr-k .. ~f'ze· Focha 15
zu 11 GUi • ~
..
..
8.000.- wpłaty ;,.000.- Gorny zd 11 340
2500,dam, Pol<>rn.m I'mpr)'tOoIll Zll'l<>.
.
I a mó:,!:' ~!eull w J unlk~wle na Zaniemyill. Znaczpk zalączyc.
zl pożyczki na 1 hipotckę poszuDom
sprz.edaz. bIUro P~r))eła(,YJne. Po20 11 520
Osad~
kuje 2arnz. Oferty Orędownik
/ne-flI3 Orednwniok, P07Jllań
zJ łl714
.
..
Zl1an, J:'Il\(, WolnosCI 11. tel. 58-lii.
I' ,
łl1 '»)
,
----Plf~t. 15. ubIkacYJ ~O 000.- :tl. 11
p 29592-34.7H
O d
II Pllrcfolllcji wsj. 'trzelce.Clarne.
oznali zr
~-~
'll
uUlkacYJ .15 UUO.- zł,. lfosp.o(]a,r.. sa y
.
powi!lt HYllg08ZCZ. dogodne WIJ."
,
Wl a
stwo w Jednym lllame. ZIemIa
D
k
z Pllrce.ll.CJ.l z b)ld~:nkllml. bez, runkl k.upn.a , .dług\lletnie spłaty.
Spolnlka
.
l"usz('z:vką\\'ko . nowa przy ilwor- p~zenno-huraczana drenoVfan~ 12
.
ome
dobra ZIemIlI. łąk.l. Dogodne ~Il- ~Iobrll zleml~ I łakl sprzedllje - 300 zł no korzy.tn('!!o ifltprp~ll ....
eu. 6 uhlb('YJ ogród E>]Pktr~k~, tyS;. zł Z:łrIlZ na ~pr7.,f'dl\z . "Tu- II OI.'!ri\o(!IĘ,I(lom.l;>flNl('da,m ~!iOO 'IJ. - rl~nki ~płat7. Maj. łAkno. p_ Za- Zuząd MaJ: Strzelce-Górne. p. przyjmę. St:łła pracp. i I!wHran'
h~z dłlll!)l n.ooo,- 8Pfl\edR Klei; _n~ł . Poznań. JA\kOWll 10 II, Po.".:ń..J)w.~ , Osel'ejru_. 'l,
Alem,il. pow. środa.
Eordoll, ItlleJ"- kol. KlItomiers.
cja. Of9ł·ty Orf'rlownik Pozna6
hpr l\10SJll;j,
W 114\10 otwarty od 11-14.
zd 11 306
lId 11..
P 2P 501-S'11.
p" 24 31XHI2,18
~ li 744
.

-=-----

IlEI

fa-

/'-

l

Numer 199 -

?
'6.
OŻENKI
:BIcztery
l!.Ji_________...

'ORĘDOWNIK,

ponieazialek, ania 3d sierr:nia 1937 -

stronA 17

.'~,

SJlrzedam
" .
Fryzjerski
Resztówka
Piekarnia
zaraz enmocnód p6łcie~arOWT - zakład przylegającym pokoikIem oolemdziesiątm6rg buraczanej, - wielkiej kościelncj wsi, w;ypi.ck
murl,a ,.Protos" 4 nowe opony. tania dzierża\va spiesznie sprze· blisko miasta. budynki, inwenta- 120 chleba. obj~cie ~~O,-. (1Izte!'7,l!-4 nowe dętki. 2 akumalatory. - dam. Adres Orędownik. Pozna(1 l'zem 22 000, wpłaty 10000,- No- \Va 35,-) Otrcba. J al'OClll, KJllllświatlo i dynamówke ł,Boscha"
zd 10 736
wak POlJ1ań , święty Marcin 22. skiego 2.
zd 11 050
zaraz gotowy do jaro,.. cena
.
zd 11388
1 200.- zl. szewską maszyne do
53
Rzeźnictwo
Skład
Czy~zc;ze.nia i polerowania obuwia mo~ rent. I klasy korz,...tnłe
5000,- zł pozna kolejarza,
96
kolonialka. piwo. papierosy. bE'z
~potywczy
z
mieszkaniem
umez
I!lllllklem
~onnym
na
prąd
sprzedam
15000.nadkompletne.
konkurencji.
urządzenie.
towar
m6l'K'
dzlerl8JWS
kO'IlllP'IetnT,
ub-u·
\Vlljskowego. rzemieślnika na blowanym korzystnie sprzedam. z1plenny. cena 200,- zl. 21 gab.1o t • NiesJl()dziany. \Vągrowiec.
dOlWania i inwen.tarze ooda. Szo· 1600,- (clzierża wa 2:;.-) Otr~ba,
stałej posadzie do 50. Foto- Olerty Or~downik. Poznań
kl. cena 40,- zł. L Maćkowi3k,
zd 10 82.
tek.. P02lnań, św'ięty Woj>ci~h 31. Jarocin. Kiliflskiego 2.
zd 11 726
Leszno. ulica Leszczyńskich k
'
grafia, znaczek na odpowiedź.
!l-d 11 684 _ _ _ _-=z::u.:~~O.::.51=--_ _ __
mioo-z.kanie 1!5.
Wielkopolska.
zd 7 5~"
Okazja
Hiuro ogłoszeń Kraków, Sien· -----~.=.....:=-.:
Kalonialka
Z
100 mórg buraczane. budynld. 107
410
na 12 "dla A. R", cel matrypokoje kuchnia 85 zł. sprzedam
.
.
prywatne, blisko miasta, urocza nad'!lW)'()'Zs,j. dobra. l1Jiem.\,a i bu· m6r~ zal?udo\~aninmi, inwent:\mQnialny.
n 2 3Adres
Oredownik, Poznań
p~wodu VYYJazdu sprzedam dobrze okplica. ~7 000,- wplaty 16000,- dYllllki ,p o Nlem~u S'p'l"1,e<lam 2!T 000. rzaml. ŻlllWan1J. 12 lat. objęcie
zd 11 731
pIosperuJllCY skład drzewa. po- NIespodZiany Wąarowiec
Szotek PO>ZlIlań, świ1\ty Wojciech 14000.- od właRciciela. RatajKtóra
trzebne 6.000.- Ofert,. OrędGw'
zd 10 § 2 3 '
31 _ 15
00 11683 czak. Poznań. Skarbowa 18.
Skład..
nik, Poznań zd 9077
.
zd 11188
pllIlna. do lat ~3, dopomote do po·
więks~eJ1ia
zakładu
zel,\'armi- ~pożYWCZY. mieszkaniem sprze·
Ob
ki
Podwozia
50
!;lrzowsko-juhiJcr~ki('go w Pięknej jdam. cena 700,- Oferty Oredow·.
rąc?=
. mleezart!kie używane czeacf umo- m6rg '\II'" jed'flY1m ,pla'Tl'i~. Ln~1Ła.
430 .
okolicy gÓl'~ki('j. l'<iźniej ożenek. nik, Pozna(i zd 11 727
bu.dzlkl z~.Earkl - JlaJtanleJ chodowe. opony dete pełne. za· rze kOlllipletne. Za,buoclo>wa nie no- bu.raczanych bog\lte Jllwentllfze,
Oferty Orędownik. Pozuall
~iJeczys!aw Henschke•. Po~n.art. kup - 8.1lrzedaż. "AlitomaEaz-rn" we. Got6wką 17000. S7..O>tek. Po. pnm.a Plaburlowullla. pełne żmwa
zd !I'1()8
Piekarnia
8tary Rynek 91 '9 z Wrorueeklel. Jakuba Wujka !l. telefon 75-17.
2mań.. świety Wojciech.
przeJecie zaraz 30000.- JakuruchJ.il\vym m'ie:kie, fi raorgOfWym
d 2" 864
Ng 4731j4-5
00 11688
bowski. Wrzefinia. Warszawska 9
Panna
ogrOOf'm na tlIprzedat ct'llla lI) 000.
R
zd 11 236
26. skromna. inteligentnll. gospo- Informacje Gereooo>rf. ZdulllY, ul.
.
. _ owery..
Magle
PięcSdziesiat
darna 2 GO(),- i wyprawę, pozna )1kki.e<I.... ieza 1.
zd 11912 mll8kle 45 I 60 zl sprzedam Dęblee nowoczesne. elektryczne. ~ezne m6r.r dobra zi~mda, b~dym~j kom.
D~ierż~~a
.
pana urz~dnika. dohrego cha rak·
świerczewska 7 a.
zd 11453 oraz domowe magle - prasow: ,pl~e im.weontalI'Ze IlIprze-c1a 20 000. 107 In!zenncJ właśclcle!a,.2 kOllle
teru, cel ma!rYUloniaIIlY. Oferty
Gospodarstwo
Z
I
"
I
nie nagrodzone złotymi meąalaml 'W'plart;y lO 000. Swtedt, Poznań. 9 bydła, m!ls'lynl;' ObJeCIe 450p
,O rędownik . Poznali zd 10 3U1
15 mórg. (; Inki dwukogn. ~ywym
ak ad. fryz)ersk
108tarc~a Fabryka Magli. M. św~P,lty Woj.ciech 311.
00 11687 Szymala, \\ l'zeŚ1ll3 MIloslawska 2
"
martwym, nowe budynki. bez męsko damskI .sześć obsług.O'WTt t anI k oWl a k. Poznań. Starołeka n 48684
Kawaler
rIługu. bli"ko Środy 4.000,- Górny dobrze prosperuJący. eel}a 500 Zł e e f on l 9-47.
dg 23 768/9
26
la. got6wki 1:1 OOU.- poszukuje - ZaniemyśI.
zd 11521 sprzedam z powodu WTJazdu. 1 200
h dó
....... nl·a. '--a-all1.& w
WydzierżaWię
wspólnl'czl'l' ('nlnlU ku pna domu
IOferty Ostrów. RlIRzkowsk
.. 1~
samoc O
W
m~e. "'~,
vu·, vu
• t
KaWl'arenka
n 486 nu 2
-ebranych
uz'y\"ane
CzoSCI'
pod.
dobrym
s1:ame sprzedam.
bezkonknrencyjnie
rzeźnI przy
C wo [a,'
- , ma lrYlllonialny.
dochodowego.
cel
.v~
.
l
.~
~
.
3300, SlLoteok,
Pozmatl, wP'taty
8WJęty prwpisowe,
mieszkanie
Zgloszenia Urp,lol\'n ik. Poznań
.kład pieczywa. dobrze prosperu·
.
' J
W:0~la m ęcza.rskle opony natla· \'Voitci~h 31 _ 115.
00 111 009 brykach od zaraz. Frankowskl.
Zll n103
jllca blisko :,<tRrp"'o Rynku 7. poKolDn1aIka
meJ w fIrmie Autosklad. Po'
:6abikowo, Kościuszki 6. przy Powodu choroby sPf·zerlam. Oferty bezkonkurencyjna, pewna ...,._ znali, Dąbrow~kiego 89. tel. 46-74
Sprzedam
znaniu.
zd 11420
Wdowiec
Orellowni,k. ~OZJl~li zd 11693
ste~cja, klientela gotów1!:owa" I'U-,
. _ d 23879-80
45 marowane budynki maS)'wne
S
'ćd' " t •
emeryt 38, córeczką, niezaletJly,
chl\we centrum .Po:mallla korzy· ,I
Kupując
ziemia dobra. żniwa. inwentarz.
zes
zleSlą moro.
Skład
~zuka towarzyszki celem ożenku.
s!me na sprzedaz. Adres Orędow·
~
Rower Jakuoowska
Murzynowo leśne. buraczanej, inwenta,rzem, ŻllJlW~Zgloszenia Or~clownik. Poznań
cukrów - owoców na ruchbiowcj nik. Poznań zd 11193
,~.
pow. Środa..'
zd 11405 mi. obj ęcie 4500.- trzydzieśclzcl10793
\Lłiey. Egz)s'tuje 17 lat
tanio
• •
~
,
5.let~a lwa·
mórg bli,~ko Poznania 1200, wyH'przedam. A(II'es OrędowniJk, P<>RZeZnlCtwo
.
l'ancJa
. , . . dzierżawie.
Nowak, poznań. Panie
znań zd 11 7\)0
dobrze zaprowadz0!le !' k'Map~-11
Poznań.
KUPNA
4łiI święty Maroin 22.
zd 11389
.Ld t tk' k
ł
nym urządzeniem I mieszkaniem
7ft
~!I
k' I
B U d ynek
zamo;Olle. oraz en YS l, rawco·
Sk ad
sprzedam od zaraz. Oferty On:ill,'
s le
we.
wyjdn
za ml1ż.
Informacje
I
k-. P oznań z d 1119 ,.A
""upuja
pisemne.
prosze
znaczki.
Poczto- sp ooY'W oz Y, magiel. z urządzem.ioem cown
wytwórnl.D
o...
pi!:troWT. murowany, odd-'
""el ny
wa 23 - 6.
zd 10661 ",przc.dam, dz·ierża wa 3.5 zl. Adres
~
I
Iiatihl Dość kuropatw J)rlma na przemysI, prąd zmienny w:ydzierOredowni,k, PoznaJ; zd 118619
Rzeźnictwo
_
: rowerów ~po.rt, płacę
najwyższe ceny żawie tanio prz;y tramwaJu .. Pomaszynerią,
elektrycznym SIl~· płacisz cenę fabryczną,
Bracia dzumne. St. Matya.szczyk. Les=o znań.. Górna 'Vllda 84, strózowa
Sympatyczna
Gospodarstwo
dem. ~ieszkaniem. objecie .1500,
Nowaczyk,
Ry,nek, tel. 30-1.
n 47779
zclg 10460
hlondynka o milym charakterze, 114 mórg nrywatne, 12 km Po' SPl~2)nle. sprze?a.. Metelslu. Po- p
G
V
30 P
j
J
•
licząca lat 28. wyjdzie za mąż za znania żywy, Ulutl'IVY inwentarz znano śWlety \\ oJclech 30. m. 1
oznatl.
óma' ilda ; . rzy·
Sto
eZl0rO
urzednika. Off'rty Oredownik - żniwami sprzedam. Szymkowiak,
zd 11131
mujemy asygna!Y"Kl'edyt,
zlotretl i!am kto wskate na za· 14 mórg. 8 mórg ziemi mieszkill'oznań zd 10 509
Dąbrowa powiat Poznań
ng 4J 0,,\1-40
prowadzona kolonialke śródmie. nie.
wydzierżawię. Zgloszema
zdg 11 604 5
Skład
Przystc,)'na
§cie za 1400,- OredoWnik. Gnie- Kurier .l:'oznal'iski. Gniezno 1213
towarów krótkich dobrze pr08lle."
zno 1211.
.
n 48 477
ng 48 480a
Panna
,
Sprzedam
l'UjąCY od szeregu lat. centrum wy~oka 27 letma 2000,-;- pozna
lat 28. po~agu lU 000.- wyjdzie
plac
1'l
m1-e&zkanie-m
i
szo<pami
na.
Poznania
korzystnie
tow8rem.
WOJskowego
lub
urzedlll!<a
pańJabłka
Trzystamóro
za kupca lub llrz~dnika ... \Vanda", Poznali, Romana 8ZYIDRń daje si~ na wielllde przeds, ię;bior· Oferty Oredownik, _PoznaIt
Cifote~. ~el , n!~trt>m~~~~lny. - śli,wki na marmeJade lro.p'llJe. Fa. 10 00il. Dwi>eście mórg 10000. Sto
"kiego 4 - 5.
zd 11150 5twO. Adre<l O red o\\' 11 ik, Poz,nań
zd 10 9J1
er y re O"d~12"9 o
bry'ka cukrÓ'w, Śled'Lińs,ki-. Po. pie'dziesiąt mórg 7000. Sto mórg
zd 11 564
z
~
l1Jllań. Wroniecka 17.
n 48 218 1500.-. Szei5ćd'biesią,t mórg.4 000.
Lat
Piekarnię
p
No>wruk. PO<7.nall. świ~ty Marcin
43. mniejsza gotówka. wyjdzie za
Garnitur
\V Poznaniu w pełnym biegu na. . anna .
Trzysta
m 22.
7Jd 10276
mąż. Oferty Orerlo\Ynik, Poznali parowy sprzedam 5.000 zł. P. Gu. tychmiast sprzedam, cena wedJllg 30. poslad~)t\ca_ (10m kilką m6r.g. morgowe gospodarstwo kupie _
zdll108
tow8ki. Pruśce. poczta Rogozno, ugody. Adres wskaże Orlldownik, braku znaJomosc! poszukUJe męZ8 wpłata 40.000.- $Jlieszne zglosze_Dzieriawy
----powiat wąg'l'o\yiecki.
d 24123 Poznań zd 10438
np8JchęńtmSPkJ ktOlłeJarza t do 12a8t2 40. Hia Wladys!aw Kleiber. Mosina, czterd'1lieści mórg bez irnwea1tarza,
Dwóch
OZ1'1a,
ry ,a pocz owa
,
lludzyńska. Orlnowiedt znaczele o'bjeC'ie 500.
'l'rzydzi~i. m6rg
.
S prze d am
Okaz)'a
zd 11 302
zd 11497
l·n'''~t.rz~~
kawalerów lal 2;i. 20, rzemieślnicy
n~.. w
= u 1 ?_OO wyd'·le-aW!o.
u.u
'<
Łllzarz
U rzę dnI
'k
Nowak. Poznań. święty-~Marcin
·
. d n~c
. h pamen
.
dom placem
szu k aJą
~IIPOI;lę
z pięć m6rg dom dwumieszkaniowy 15000
. I budowlanym
'.
. .
10 9 7braku znaJomoscJ. Cel matrymo- nowy przy mieście ~ 600 - Szmaj.
st:{zel am. po\\odu śmiercI.
!il b'
do lat 26. Po~ąda'
12. DO WYNAJĘCIA~ nr 22.
'JU
- o
niaIny. Oferty ()1'(:l1nwnik. Poznall da. Piaskowo. 'kolo "i:;zainot~ł.
Oferty
red~d'TJ'60roznań
ft~ ~dl foa8ob~_ na wykoliczenie
.tII/M
400
zd 1092!l
n 48687
domu. Oferty Orp.dowl1lk. Poznań
PS'Lenno·t)t.
obora oddojawcz!1.
Zapozn.an'ia
Zakład
Okazja
zd 10 069
Skład
przy Poznaniu objęcie 10000 in·
•
n
I
k'
4
k' skład kolonialuy. dobrze prospe·
S
2 pokoje i kuchnie z przyn.al~ż· wentarzem żlllwem Adamski, pbc
posażnych pań - panów stanowi- lryzj~ki, '" [ams le,.
mę!) le rujacy w śródmieściu sprzedam
tarszy
nościami od 1 wrze~nia wynaJm lp,.
zdg 114823
skach dyskretnie. skutecznie uła- ob~łu!l'l, centr\lm, ml~szkalllem Qowód smiel'ć. 2.500 zł. Oferty pan na posa(lzie pozna samotną .Jakubowska - 'Vrześnia, Mickie· Nowomiej~ki 6 a
1Łwia: "Sfinks", Poznań. Kanta- dz\Crza wl,l 50,- kO~Zystllle. Oferty Oredownik Pozn:ul zd 10605
pani» z mie~zI{Unil'm łuh wdówkc wicza 5.
n 48 G83
Dzierżawy
ka 9.
zd 10918 OrędOWnIk 1'02nan zd 11 620
'
cel matrYlllonialny. Oferty Orę.
downik, Poznall zd 10985
d-O>!Ildro 2 morgi gru'ntu pod OPoKoloni' alka
K awa l er
ad
_15. POKOJE UMEBL.
znallli-em pOS2lUJ{Uję. Of!"rty
~
~
'k
l
t
3.
120
.
duta.
dobrze
zaprowadzona
7
lat
T
d
'
t
d
I
t
•
II00wnilk
oznań 'bd 11682
Urz~\llll ~
~
,I !l' J:'enSJ'I
.- papiern cnk lerltfw, 2 pokOJe ku- IV jednych rekach jest na sprze.rzy ZI~S O wu. e ni
;::..:.:.:'=::.. ...::.==~=...:..
poszukUje z~ny lllPIl/et!neJ. Ofer' 1'lInia tanif! dzierżawa.
Dobry daż dzierżawa liO zł cena 2500 staleJ posadZIe 3.000 majątku za·
ID"
PI"ekarnia
~y Oręclowlllk. J'oznall zd 11316 punkt tll.\\'nJ·C'1ll 1.200.L.
Adres zl wsk~że Órędownik:
.
pozna paJ\nę dobrych załet. Cel
.
4rzy)muJę.
·
. t
OrcdownIl, l'ozna n zd 11 739
zd 10 (j16
lllatryuwlIlalnv (Hel'! y Orędow· UCZIl1 na stalH'JG po eE'lllE' przy· do wyd-zierża wienia centrum miaM a łzens w a '
nik. PoznlłJI Z'II' 11 ;)2!l
stp'pnE'i. \\'inlloIl1O~ć: 1'1;. Marcin- ~ta z pQ>\VOJlu choroby, objecie 600
kojarzy dy,kretn/ł> wiEllki wyhM
Sprzedam
Rzeźnictwo
.
•
kow"ki, Łóuź. KOpefl11ka 23 r.- Informacje udzieli
Geresdcrf.
kan~ydata:h,.. knllllyrlatkn~h ,~1. <1!>m.z za~ud.o\y!lniell!, .4 ,1l1()rgi z calkowitym Ul'zqdzeniem, miesz.
Kt~ra.
sklep.
n47060 Zduny, Mickil'wi('za 1
zd 11 914
letnIa 'praI~t~.I'.n. Plfltr 1fl(1\\ kn,.17.1ellll w ChoJnle Le~lcl<J, NOJPwO ikuniem w Poznaniu ar! zaraz, - pl\nn3 ch('e wn:;~ za mn7. Ur7.~(I.I[_
Jł
[Poznan. " o.lcleclIa 2a. zd 11 (m2 pow. Sznmotl!ly .. warunki ),?odlug Oli'j~cie 1000 zł. Ofel·ty Oredow- l11ka do Gd.~·ni·! Of('~·ty f~)t()g,·a.
17.
i,;OKALE
•
k
ugody. Orcdowl1Jk p 210,,;)
nik, Poznań zd 11324
f,UI
".t~m91·,
Pow an, I.olllnna
ii____
• __iiii____
IIIł_
Skład
O zene
Szymansloego O. m. 12. z<l 11 'j31
z mieszkaniem mieście d-o wykn.. al eor. wy'<oki blondY'11, lIlt 00
Sprzedam,
Gospodarstwo
Do
rl zierżawie.nia obiceie miesieczna
'P(»Siada (j 0110 zł, %llwód urz~dni,k 11 WOzy. 2'~' ('1)la w dobrym stal1Je.
d •
.
Kawaler
.
wynakcia lokal hanillowy nadn- r!ilierżawa 30 zł. Zgloszooia Geres'
i!'o:<porlar('zl' sZll1ka panny luh I:ludzyn~kl ".Iaclys!aw. MarZenI!l.
na surze. a~ .
wOJsko:;vy 10.000 osz('zędno~<;1 - jący się na sklep lub biuro oraz dorf Zduny Mickiew icz a 1
1I'dól\'ki. pllo.iArl ajacP>j wlMny i'flle· pow. WrzeBlllll.
n 48 6r3 8 m6rg z zabuifowamaml J ogród· szuka zony. Oferty fotografl:) - dwie piwnice każda powierz('hni
ziI 11 013
T~. po'waŻone zzlosz"nia no Ore'
kiem owocowym Zajda. Zydow!('I·~ .,Amor':' R)oman.a :Szymajlskie~o 150 m kw. Lódź. Al. Kościuszki
DZI"erZ' awy
downika, Pozn~li 211 11 !lll
Dom
pow. Lask.
n 486,)" 0, m. l.:. Ioznan.
zd 11 ·j30 21. \\'iado1l10~ć 11 Ilnzorcy.
~k ladem 2 wrxtawowe. phy ryn·
n 47 ;;51
HO llsz('nnej 7.000,- 100 pezen•
Panna
kil o/rród. dochórI 1.080. wpłaty
Meble
Ekspedientka
lld 8.000,- 63 pRzennpj 5.000,Vtt 40, pORiadll sklar! kolonialny ;;.!)bO reRzta hipoteka sprzedam. JlAitalTliPj kupis'z dogoonych wa· hrnll1iy kOloniR:lnrj, gl>!ówki 6000,'
Sklep
A\la.ms.ki. Poznali. Plac Nowomi~szkn\lic. poszllkllie m~ża hC'z Z,s-łoszenia Ag-en!'ja Pniewy.
runkach sl.JłaLy - .. l-lala Mebli". r>~ZU,kU.H~. męZR. Of~rty znacz· rzeźni('zy z wszelkimi 1lhibcjnmi lllleJskl 6a.
zd 11490
nałogliw do Int 50 - Urzędnicy
n 48666
P01.nal'i. Wroclawska :lS. Pr(}s,zę kl·~m ,," l,ta"c PO'znrlli. Da.hrCŁ'Y; nadaje sic na kA7.,ly interes, wy·
87
mAja piC'rw~zeJI~two. Or"J'Ly OrQG
d
'bważnr na fil'me.
P 2U 54;'·-57.131 ;;klf>gO 10 - 1.). fro'lIt.
'brl 11.).,(, najmę OlI zaraz. Nowe Złotno. _
dO"'nik, PO?;Jlali zll 11 7;)2
~SP.o· arstwo
Wiktor
D:Uliclc\\'icza 12. "·crncr.
burncznny!'h. zn1>uilowania maprywRtnc aR, ZYWY. martwy, cena ~
C
Wdówlsa
n 47 G~2
~yw ne. przy mieści". bfz inw.enTrzydziestoletni
20.000,- wpłat~· według ugody. • .
ZYSZ,
r~zy-!;oto.im~" i!'()L6" ki Ul) 000. ~711l,kR
; -tlln;v z pąwądu s!nroścl :wxnzley;urz~<lnik pnflRtwOwy, pozna mlo· MntYRif!k,
Kruszewo.
powint
..
Szl,oln8 11
orj'j1{>'Wif'dni(\gn mPia. znllcz('ok .po,
POSzukUJe się lokalu
ŻaWIe. obJęCie. 3.,)~0.- MikolaJda, przYSlojlll\. Jlosinllaj}\cl\ kilka Cznrnkow.
zd 10400
.
Torby
rI\\'ójny:
" Wita", l" lZ11ań. Dą - rhnlpo!;:ojowrgo (I11b wiGk~zl'go) czak, Pourzc\l'IC'. R~nmotuly.
1ysi'!cy got(,wki. Crl mRtrymro _KolonI'alkę
B
TekI'
browsklQ.gO 10 - 1'-;. 1rOlllt.
dla on::-unizH('ji narorlowcj w
zd 11_7:.::o~6_ _ _ __
o
nialny. or"rl y Or<:downik,
zd 11 :;50
~róllmie,kiu. Wiarloll1oś6 110 Eh·
54
znań p 21013
1?2. m~rgi nowe zabudowanił\. duo
ŚnI"adankl
pozy tury Orp,do\\'nika w Pabiani·
Z!'J wJOsce sprzedam - z powodu
.,.
Panna
cach, ul. Gen. OJ' łi f'z Dreszera.
pszennej, nohre zahudowanie Wdowiec
wyjazdu gotówki 12 - 13.000.szkolne.
8000 "mówki aZ'Ulka męIŻa kOlIeja·
n 48 706
bez inwentarzy, ładna okolica 55. nicbierlny. szuka '\ony nannv Oferty or e clowni k · 8Poznań
P 29 149-32.8
rza, le~niczego. Ofeliy 71llo('z'kiem
w
z pOJ ~'o~u ~'yjaz~II1!k' Ol b,ięcike l'p500
"
•.
.
zcl 1O 5 G
..
Wi,ta". Poznali, Dnbr owlSkie/ro &18. DZIERŻAWY
.
wyc ZlerZawlp.. ,,1'0 aJcza.
n_
wdówki
do no cofikolwiek
posiadającegotów'
właSprzedam
lQ _ lL'5 , front.
zd 115'34
drzewie. Szamotuły.
zd 11 755
Bne
mieszkanie
Fry • rsk'
Ii___iliiiiiiiiii______
ki. ZgłMz enia Orędownik. Po·
zJe
l
kolonialke. wieś kogcielna, bez
'8
znań zd 11757
zaklail do sprzedania. Poznań, konkurencji. towar 1000.- Ilzier·
Ziemianka
Skł d
'lł
W. Garbary 18. Nowak.
7.fJwa mie"iecznie 23,- Swoboda, 30 pORialbinca !i 000 w got6wce
a
d
hnracz1)n~j .. kOll1pletnymi in,\"en:
WielkI"
zd 1064S
PnIewy. Wl'oniecka.
zd 10 1l7U wyjdzie za m!\7.. Panow ie stanowi. drze~nilcki. dobl·.ze zaPdrow~ dZO!llY. tnrzalpl.. znm·aml. zabudow3}lI.aml
ska rh s'amodzielni Ofert
01'" oty.c l <;,zns ot.." art y, o \\ y zler· właRclCl e la z powodu staroscl wrbór pań. panów nn r6żnych
Sprzedam
CzterdzieścimorPr0we
downik PoznaJi zd 114l;3 y
ezawIenIą od. 10. 9.. g,spooarz. Po· ".~ dzie~żawie.
obkcie
4.000."ntanowiskach nolecR .. Harmonia" 4 morgi dobreJ' ziemI' w Poznaniu pszenne wpłaty 7000.- . 6 morgO-IlE
znań. "rollleeka 17.
n 4S 2Hl ~l;kołaJcznk, Podrzewie. powiat
ys.k:re('ja w 100'/•. Znaczek. in- Oferty Orodownik. Poznań
Szamotuły
zd
1170"4
we 6000,- ,,4 mor."owe
wpłatr
3
Skład'
f armacie kierowa/' Poznań. ~
b
"
1n
1111'.4. T'" JTlV'T
Skrytka pocztowa 282.
zd 10719
tys.
Swoboda,
Pmewy,
\,
romec,IoV.
. ,..
d
'
.
I
I
.
Ik
R
d
IIrU
...
-..
ka.
zd 10 880
nil rogenę I w Ollla e "'!' .y z.y·
' ....
... .... TTDV
zd 11301
. Kolonialkę
_
me. Rynek zaraz wydZlerzaWlę.
~~.
~UVD"
K
I
towarem. urzndzeniem. dobrze
Skład
S z u k a s z . Lu\~wik G~mbiak, Krzemieniew,!'.
awa er
pl'ORprrująca, czynsz 30,- obrót SPOŻywczy. zaprowadzony dla sa- gospodarstwa :- dOą1u,. zgłoś sle PO . Lesz) o.
n 47 743
Z g'
ła
lat 28. mechanik. ~tała pOMda - 36000.- rocznie "przerla Metelski motnych 100'/. egzystencja sprze· clo domu zlecęn. zI)flJdzles.z wszy·
K'
k
. .
a mę
szuka pani('nki miłej, ładnie zIm· Poznań. \VO.if'iPc-\13 30 _ 1.
dam z powodu zmian rodzinnych. st~o kOI'~ystme. NiespodZIany. .
.IO~
. kSlnzeczk.a WOJskowa na nazwi·
dowanej. pnsa,ttiem. Opl mutry·
zd 11133
Oferty Or!:downik Poznarl
V\ ągrowlec.
zd 10 824 przy ruch)lw)!J ulicy ol! 1 tamo sko StaI)lslawa. Dłul'fosza. Zwrot
monialny. Ol'erlownik Gdynia
zd 9803
do odstąplelllll.
Adres Oredow· KoluszkI. KOŚCIuszki 3.
n 480,3n
Zaprowadzony
St~d:wadzieścialll:órg
nik, Poznań zd 10651
n 47 555
K
l
sklnd kapplnszy damskicII 8prze·
Dom
pszpneJ 1llIVentar~em, plel'WSZO90
awa er
dam. Oferty OrC'(lownik. Poznali 3 SKłady. piekarnia. wymianft zbo· I'Zerlne zabudowame. prywatne .
' .. "
lłO-'7.M /I. TTr.
28. wykształcony rolnik właściciel
zd 11 082
ża sprzedam. Wpł . 18.000-20.000 22000,- wpłaty 10000,- sPTze· !HJ~aCZane 1'/, zmorgl. 10 lat. ob·
~;"="·I.':~::~~:'
j(~sP!ldarstwa przy 1'0znan~u _oże•
'robolski. Września. Kościelna 2. !l8m.. No ..... ak. Poznań, SWl~y ,ęcle .5000,- Swoboda. PIlIewy,
._,
~~ł~~~p~i:anp~~v~r~'~~Cąro~~~;if~
h 6
SI ki ład
h
l t ..
n 4.8620
Marcm 22.
zd 11 7 \' l'olllecka 4. 7,nnczek. zd 10877
Kapelusze
Or~rlownik. Pozna(l zd 1117.
prz~ Ol' w SZ (Q l)YC,
ga lin em,
50
54
fasonuje, czygci, 1'olii na zamó·
Jl8PleroRów t:ll110 sprzedam. ~ t b Teki
pszenne. 130
.
b' . 1" wirnia mistrz kflpcll1szniczy Lud·
Adres Orcdowmk Poznań
k I
d·ziel7.a·wy oridnm Żywy mnrbwy.
z morg). o Jecie v wik Ja 1'1' I" b' n " e KOJwrnika
"
,.. .......... ;;-n&-.,.·~zd 11'027
Ol' 'S' sz o lle
6 tx ięcl'. Szotek, Poznali, św,ię· tys. 130 pszenne 1 ctr .. objęcie
I h, ,l la IC .
,~
I._~"r~·n~L~,.c.~~i:i._.1IIII
Ś • d
k'
ty Wokiech 31 - 1'5.
zd 1'1686 4000,- Swoboda. PniewT.
17.
n 48 69G
III
K l ' Ik
Dla an l
zd 10 878
'
o
o~la
ę
#
Walizy - naj taniej
60
Ekspedientka
SkI ep spozywczy
7. maglem. pokoJ. zaprowadzoną.
'L'
W 'na 18
D'
•
. l'
I'
I'
kt k
:<r(lIłllli,,;i('in, d zierżnl\n ~Ij,- zł z
_
omRza.
o~
. mórg pl"1.y Poznanin ogrouowy bC'z
ZlerZaWa
pOSla( 3J!lCa. ..~llku ~tl)l:). J.>ra y 'l
,
. .
,
~.nohr~ll1.]lI~,n!,I'IC'.Z po;\ollu wT; powodl1 ('llOl'lIhy ~1,,·ze"011l. A,It'es
Hurt.
Detal. <.llllgU hogalt> in\\'t>nt a l'r,e rema 31 morgi lls7.t'nnych. zabudowa. 1)(I~Z~llnlje fdl! J'z('zlllckleJ masarJa7.~I1.. Iln~I!I.zld~:.l1r \~ la<lomo"c Ol'l:dl1l\nil;, ł'o zn:l '; r,d 10 !)~8
'VłoRnp 4S2~Óoł Y.
:W uuo SZYlllula Wl'zdnia, Milo. ma 1118~ywne. inwenta.r7.~ żywe. sklej ./lfl Ill'OC,l'lIt . .!\gClltura Orew
l ~I 01\ !lI ,'1'48 cii/amce.
lI&'
•
slawska 2.
fi 4~ liS;1 martwe. konJI,let Ile, ohJęcle 1 80U dn.1\ nlk8 w j,adollllll. ul. ż('ro~n______ n._
.I
Rower
U
l\leL~slkl, ł'or,m"i, \VoJelech 30. ~I{leg() 4G.
n 48 408
waga
D wa d'
ś . l . m'
ztł 11136
Powóz
1ll~~kl. 85 zł. -:;0 mórg prywatne, J,lisko miasta.
Złe Cl~U wle orgl
Akuszerka
am~l'ykan. lll'yczkn, karetkI\. fur·
dnlll~kJ. 90 zl. powiat. uro('za okolica, 8I'ie~l'-lIie pxzt'lllltd. zabudOWAnie masywne,
Piekarnia
Poznatl. Strzelecka 2
/(011 Id('k:lJ'ski. !<Wl'Y. hOlllOlltn nn·
wszl'łk!e I:\r7;ybo· sprzedam. Nie~po<.lziany. \V~!(ro, [Jrywdnt!'~ li ,,on. ':"IO'1030l Y N3IllkJ'-1 do wydzierżawienia od zaraz bar.
przy ŚWl'ętoltrzysklm
,tticlskic. rol\\'a /l'i, nowe nżywnnc
J'y nUJtalllcJ w. \dec.
zd 10 822 CZ!OI' ZlC~Cl Jljórg.l
,- 0\Va,'.
sprzedam. ·LI'd;i,. T(iliń~kiego 3~.
f. Walenty
Pozna(l, Świely Marcin 22.
rlzo korzystnip. Oferty Oredownik przyjmuje udziela porady. pom<>Jl 47 ,,;in
,.
ArLamozak. Po·
Kolonialka
zd 11411
1'o7.1I111i 7.(111158
Cy położniczej.
dg 23 8721~
•••
zna(i, nI. "lelka 2".
n 48681 towarem maglem, pokój kuchnia,
Gospodarstwo
Dzierżawy
Dykta Dykta Dykta
2 Wlrowkl
Ló':'k
dzierż. 70 zł. Zlłraz. Adres Ore- ~32 ,Ziemia
..
.
AO 150 ó .... l b k
30 50
liSO Itr, ,.Tytan". 360 Itr. "Ver·
~ O
,downik, Poznań zd 10 177
pszenna, JIlwentarze , , - . m" .. u
t~pna
po· najlepsza najta(isza. nowy lrant ..l" npllrat Gerher8 8 pr6h ta· żelazne maly stolik, kanapa 1 ka·
zywe. martwe. kompletIle 28 oog szuk.~Je. NOWlLk, 91Chowo. poczta sport. Skiad 'fl!bryczny
DwadzieściapięcS..
wp.łaty 1509Q,- Meteiski. Poznan Lubm, pow. KOOClll,;l.
ŚW Wo·c· ..... ha 28
nio . srrzNlall1. Pahianice, Rp6ł- selka. Pozn31i. !<'rellry 5, m. 15.
dzielcza !J Jnskólski.
n 47 525
zd 11189
śWięty WOJCIech 30.
zd 11135
n 48619
•
] l~
•
morgowe.
••
Ng 47 3a3 4
, .. ,
Lóżka
Parcelę
gospodaretwo.
dobrej kulturze,
Kupno
CzterdZleścimor(l
D t kt
dchowe nowe modl1C' solidnf>j ro- 28'/. mÓrcr, 2'/. morgi dziertawy, oberż,. wsi kościelnej l} ad. 15Z0~:'l slll'1'ledd. katdej wielkoAcl dolJ1.ów oorowej Żytl}cj zi.emi pe,! mwen-.
e.~
ywn~
.
hoŁY sprzedam. r,6!1ź. :rJagiewnic· żniwem zaraz 8P~1I4I1 taJllir>. tanio &prsedam. PróehnlcIg. Sm1- maJlltI!:ó:w. gospodarst:y naJko; tarza, ",!,łaA~ICJelkl. obJeCIe roo.-,B~ Oko $erwacJe WJ'WI'"
ka ·21._JIl. 4. fI!!!._"f'ld
Nikodem
~e
POW 10wo,)IOwillt chon~ieski.
.
1'ZYstllleJ poleca .. Tunel. Poznan wyrl211erzRWle. Now8!k, pf)Z)Jart, dy. doC'horl?Jell1.1-&. poznań.. Stal"Y
A4( ,,26
t. .Jarocin.
•
i 48 629
.
A 48 668
Łą~wa 10 - 6.
ad 11 303 ŚwieLy Marcin 22..
2lIi 11390 RY1!l~k N:/7Q,. .
IW 11180~
krosna
tkackie sprzedam. 72 cal. alłg. w
dObrym stanie na chodzie. \Via·
Panna
Łódź.
_ _ _ _Orędownik,
lat 30, nie szczupła, posiada domość
_-:n 47 519
parcelę w Krakmyie wartości
.
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ORĘDOWNIK, poniedziałeK, dnia 30 sIerpnIa 1937 -

Strona 1&

I

Pończochy

Gosposia

.

Pie~ęgniark~

IIkarpetki kupisz dobrze I tanio samodzielna do jednej. lub dw6.ch ~Io llI;mo.\\'Ifl.~la ,PoszukUje ,pok~ady.
tylko w firmie Haftoplis" Po-Iosób szuka posarly. Oferty Kuner Zgłoszellla Kurier Poznans I
znań. Stary Rynek 6 (wejścip Poznański zdg 11 321
zdg 11 252
Wiankowej).
d 23 90i
•
k
Pamen a
27 WOLNE MIEJSCA
inteligentna. mila. młoda .poszu.
kuje posady jako początkuJHca. d.o
cukier!l) cwęntJ. do bufetu M~~J:
Dentystyczny
Przedszkole
SCOWOS,c _ąb?Jętna. Oferty KUJ leI technik (czka) samotny. sa,modzielny skromnych w)'maaan . Ł'd' Poznanskl zdg 11281
P rywa t ne Dl ugosz k owej.
o z.
. k':
t
°
nI. Kilińskiego 180 - 17 przyjmuInteligentna
lll:lesz -allle z u rzy~ankl.ęm zoarrje dzieci 4-7 lat godz 16-17'
.
.' 1lI0ne. Podać wałUn l.
er Y
pr6cz świat
'n 48 396' u~zclwa. dpbrego. domu . . prOWJJl- Orsrlownik, Łódź .. Samotny tech---.
CJ!. z zamlłowąmem .do JJltęresu. nik '.
n 4/ 557
szuka po~ady. branza ObOJętna'l
.
Korepetytor
Oferty Kurier Pozllluiski
Potrzebny
~t.,.no"!,,any udzieli le.kcji zakres
zdg 10 864
dobry fachowiec do gotowania
gImnazJum ewentualme utrzyma·
marmelady i soków
Zgłoszenia
ni 1· O_f~rty Oredownik. Łódź. P~q
Administratora
Orędownik. Łódź.'
n 47 560
,~au.!'a .
n 47 5n6 pełnomocnika. nadleśniczego posa•
.
dy "" majątku względnie przed- Potrzebm
,
Przedszkole
siębiorstwie
leśny~
poszukuje
agenci (tkl)
prywatne Długoszkowej. Ł6dź. - mIody bardzo energIczny dobrze artykuł masowego użytku. kauKilińskiego 180 - 17. przyjmuje wpro\\'a~zony w urzędacl,J .. bęz- cja 50.- zl. Oferty Orędownik,
dzieci 4-7 lat. godz. 16-17. prócz w~ględme. rlltyno\yany rn~Ylller Łódź .. 200".
u47520
świąt.
n 47 558 lesl~y .znaJdUHL.CY ~Ie n.a pansh~o,
weJ mew)'Powlepzlanel. posadZIe.
Pomocnik
'
Ofert>'. klerowac do BIUra Ogło..
k' (t
" B uca
szeń Pietraszka
Warszawa. _ fl'yzJerskJ damsko - męs I _rwah lt eryJne
Wsp6/czesne ,,·ykłady". Warsza- Marszałkowska i15 pod .. S. P."
łli-) p'otrzebny od zaraz. Łódz" _,:,1.
wa. Nowogrodzka 48. gwarantuj(\
ng 47 830
Gdanska 12.
n 41 .,24
'wielodziedzinową samodzielność---."
natychmiastowy warsztat pracy!
Panienka
OgIlodnlka • woznego
Zamiejscowym )wre~pondencyjnie..
.
. posz,u kuje gimnazjum. OfertY]lod
T 21388
mtehg.entna._ - prz~l"e ~' arunlo 1,.Ł6dź 68" do administracji Uręm<ltęnal!le. n k\as. glmnazJlJI!1 od- downika Łódź.
zd 47 527
powledlllego zaJęcIa. na maJątkul _ _ _ ~ - -:.-----......:.~'--.;...Budowniczego
w hiurach. do towHr~ystwa. Kucharz
prawa uzyskasz, ucząc się przy Oferty proszę do KurIera Pozn.
- .
d
zdg 10 973
potl'zebny od 1 wrzesJUa 1937 r. o
pomocy Inżynierów. Nauka korerestauracji dworcowej. Zl\'loszesponuencyjnie. 'V ar"za wa, plac - - - - nia z podaniem wymagąneJ_ p!>n'
!1'rzech Krzyży 8!P. Kursy TechSzofer
sji Napiera ła, ReRtauraCJa Dworniczne. Zal>lczyc znaczek na propoczątkujący, trzeźwy.
uczciwy, ca GIÓwneg" w Byr!goszczy.
8'ram.
n 48643 szuka
posady za skromnym wydg 24 Hli)
.
Of t ł{ .
Po ------~
I
nagrol zel1lem.
er y
Ul'ler
- Potrzebny trzeź~Y-- i zdolny
SZUKA POSADyll znalIRki zd 10987
l 'k

:11

I[

1[26.

Ugłoszenia do 30 sl6w dla poszu·
Poszukuję
kujacych posady w tej I'ubrycp posarly. znam pracę hiurową. poohliczamy po jedneJ trzeciej cenie siadam ładny charakter pisma,
za małem wynagrodzeniem 40.drobnvC'h.
lub 30.- zł miesięcznie. Zg!oRze·
aJ SIuiiba domowa
nl'a I{url'er PoznaJiskI' zdg Hl 989

.

Inteligentna

-

osoba. referencjami. zamiłowana.
gospodyni poszukuje pracy do samotnej osoby. Oferty Orędownik.
Łódż, pod .. tiamotna".
n 47 523

gorze ni

llumer 199

».ziel?lY kupiec:

Zbozowlec-facho~ec

z 5000 _ potrzebny. Nlefachowcy ofe;·t nie sk!adać.
M9Jriensztadt 21 - 16. Warszawa 1.
zd 11910
,

!......

Agentow
.
do sprzedaży na raty sel·wI'!IóJV. i
platerów pa WZO? dwadzlesąla
złotych.
Poznań

Zgloszema OredowniJk..
zd 11 631

Ka'Z dy
..

.

.

..

!;
CI

R. Barcikowski S. A. Poznan

latwo zarobIe zbleramel)1
B
bo~ i
zamówień na druki. PrzedstawIezro 'Ln
cieli poszukujemy.
Oferty Ore- Panowie - Panie znajdą p'ew!ly
downik. poznań zd 11641
zarobek. 6 zlotyc1! dzienrue l WH~•
ceJ przy sprzedazy domokrążneJ.
Sprzedawcow
. !)-ftykUłu. pierwsze~ I!p.trzF~· 11
obrazków. Zysk 40·'.. foszukuJe Zgłoszemą a"P,romlen.
o~~35
Komitet Budowy KośCJOla. Za- Dąbrowskleoo .9.
n
wierci e, Widok 9.
zd 11 805
•
Polowy
FryZjer
sumienny. nawskrog uczciwy z
lub fryzjerka żela21kowa - wod- własna pościela i rowerem od 1
na _ dzielni 40 - stół. stancja. września potrzebny. Oferty OręSt Galas 'Vrześnia.
downik. Poznań zd 10588
.
' " AO 686
_____--=n::.:o~"":.::...:..:.;'---:---p.
F to
f
.
a~owle
'O gra
pa1)le do .lekkle~ sprze~aży d0lI!0operator retuszer. pierwszorzęd- weJ caleJ PolskI. PemJa +20 mlena siła potrzebny od zaraz na sięcznie. Znaczek odpOWIedź.
stałą jlol"adę (ewentl. ~anna wy- Orędownik Poznań n 48566
kwalifikowana). F:oto ł'ochaba.Kutno. KościuszkI 9.
ze! 11524
Młodszy
może

Bednarz

cze1adnłk potrzebny od ZMaz. M.
Chmielewski, Oborniki. ul. Czarn·
kowska 26.
n 481180

K

I

31. ROZRYWKA

Kto z firmy Colombus. POllnaA,
Wrocławska 15

Rowery

kupnje. ten się nie oszukuj ..
d 23698
Nasze atuty radioaparaty

12

uotych mieS1E'Cznie.
••

Pozyczki

Państwowe

100

za 100.
pomocnik i 2 uczni potrzebni od
d
kł d
l
jako
zaraz.
Zgłoszenia
nadszwajcar
samotny
o s a u \\i ę<f08
Koni~zny, :Marszew. poczta Pleplacowy. gotówka zł . .- po- szew. powwt Jarocin.
~J 10317
t~zebny zm:az. Oferty Orędow·
Sw.
mk. Poznan zd 10108
Bufetowe
Marcm'
Bednarskich
obsługi gości do kawiarni.. restau- numer
racji
centrum Poznania zaraz
czelarlników od zara~ potrzebuję. potr~ebne. Poznań. Prusa 20. ka25
Albert SchwHrz. śmIglel.
wiarnia. Rynek Jeżycki.
telefon 12-38.
dg 23 798·1
n 48 570
zd 10 907

Robotnik

'lładiomechanilta

na stalą posadę·
Zgl08zenin z
odpisami świadectw. podaniem
Marszantka
poważnych
referer.cyj i wymao
gań przyjmuje Za~ząd :'IIaj ę.tnp- zdolna do ręcznych prac. pozą !I'
~ci Uchorowo PO""l at ObornikI. ny niem:ecki zaraz. Zgłoszelll3
zd ~
9359
Orędownik Poznai. zd 8816

=-..::.::.::..::.....::...::==:.:......::.::..::..:.:.=______ __________________

Radioaparaty

Stałą pracę
bateryjne. sieciowe
. śl l b
b t
otrzyma murarz. cle a u 3~~00 Telefunken

nik za pożyczenie 2000-.
złotych.
Orędowmk.
znali
zd 10Oferty
393

p-'

0- I

inne

Ded e kt ory

Piecownik
z głośnikiem
.
b
Pożyczki
utrzymanIem zaraz potrze ny. - P ń t
100
100 _ dłu~
~~iet1~~~~~kb_~~~~ garncar- te~m~:;~,,:e splat;a - asy&'natt
.
zd 10563
"Kredyt"

-----,
Kolasa
s. Bach (płyty); 2:.1.06-23.30 z al- CJI: 13.55 koncert
I
Kreslarzem
Radiotechnik. POlmań /iw. M.",
bumu spe:lkera.
soliści (plyty): 15.05 .. C.ZY WIeCIe, technicznym. kreślarka, zostaniesz cin 45a.
dg 23884-5
inteli!(entna uczciwa. mila. lrpKatowice - 12.15 wiadomości że .. ," 15.25 przehrzmrale ~elo- PO ukończl'niu Koncesjonowanych
s?ell'o do}uu: 2 prowincji, ZJ1H szyhipź;jC'e: 12.20 życie kulturalne die, (płyty); 15.40 .Iokalne wlad~- ~{u~s6w Kr~śleń Technicznych InDogodne warunki
cle. rohotkl szuka posady do
':·IIl"J'3· 1225 muzyka lekka - p!y- rąOSCI go~podarcze. 18.10 od.czyta- ZYlllera GaJewskl~go. 'Varsza~a
s~lat7. przy mIdziecka. Oferty Kurier Poznański
t'r:·13.ÓO koncert życzeń: 13.15 (io nIe pr()/!'ramu; 18.1~ plyty. 2.2.30 plac Trzech Krzyzy 8/P. Wyd~la- ~ II!malneJ
wp/a,
zrl(( 10 863
talH'a gl'njn zagraniczne ol'kiestry do 22.50 'Z twórczoscl AntonlPgo Iy: masz)'nowy. budowlanr. mlerCle got6wkow~j,
(p:y(y): lti.30 poradnik sportowy Dvornka (plyty); 23.00-23.30 mu- Iliczo- tl.rogowy. P.rzybory. POrll'CCZ.. '...
umożliwiajądla robotników: 15.43 wiadomości zyka truleczana (płyty).
Kucharka
nik i darmo. Zamiejscowi Koresobecnie kazdem1
gil'lrlowe: 18.00 z Kamerą na górrestauracyjna. hotelowa. z dobryŁódź _ 1215 pro"ram na dzi- ponrlencyjnie.
Zalączyć znaczek
. ,n!lbycie
wspa'
",Id ej wlóC'zęclze - felieton; 18.10
mi świadectwami poszukujp pon 4~E
rJ~ycb
apara.
program na jutro: 18.15 w. pól- ~iaj: 12.20 pa're infoormadi; 13.55 na program_
saLly. Oferly Kurier Poznaliski
_ _ _ _ _ zdg 10 915_ _ _ __
P
•T I f k
czesna ro~yj"ka mU7.)-ka Rymfo- motywy slowialiskie (plyty); 15.00
MłOdszy
rems l e e un en
niezna (plyty): 18.45 wiat!omoticj kwadrans dla pesymistów : 15.15 o
~nortowc lokalne; 22.30-22.50 - w.zystkim po troszlnl: 15.20 J?u- pomocnik krawiecki. ulrzymaniem Prosimy jeszcze dziś. ~dwiedzlf
Niania
zyka ~al o nowa (plyty): 15.41 lodz- od zaraz. Józef Glers. Wysoka. 1 nasz salon demonstracYJny.
plyty
do niemowlęcia i lekkich prac rlo. .
kic winrlomo~ci gieldowe: 18.15 n- pow. Wyrzy~k.
n 48 G~<:s
mowych od zur3Z szuka posaJy.
J\:rllków - 12.1;; kilka in[orma- (wory na A'itnr~ haw a jską (pb·ty);
Bl '" ft
A U
Uferty Kuricr PoznaJi~ki
C')'.i: 12.25 konC'prt z \\',1J'~zawy; 18.45 \\iarlomogci ~portowe lokalPotrzebny
ł'\ I~ lit
li,. F j "
_ _ _ _ _zd~ 10538-9
la. 55 kOl1cC'rt rozry\\-kowy (plyt)·); nr: 20.55 pogarlanka popularna pt. czcladnik szewski, praca stała. 1:;.05 krHkowski dziennik "porto· ,,~trażackip trurly" wy!{losi insp. Rcd€1. Piotrków 'l'rybunalski _ Poznań. Ratajczaka 14. TelefOll
wy: 15.10 poga(lanka: .. JIi.toria- )lieczyslaw Knla: 22.30 plyty.z $wierczowska 14.
zd 11342 32-15.
n 48648
Służą.ca
",winta w filmie"; 15.25 z twórczo- \\'arszawy: 23.06-23.30 traJ1Sl1lI- :.........:..:..:...::......:.......:..:=--------6amodzielna. uczdwa. dobre świa
Now0ł6ł
lici fortepiano\ycj Fr. Liszta (ply- sja z kawiarni "Europej~kiej".
dectwa poszukuje posady. lepszy
Obuwnik
ty); l1i.40 I!iełda: 18.00 .. Rkrzy.ndom od 1. 9. Oferty Kurier Posamodr,ielny z kart!L!zemieślnicza
ADteny
'''·torek, 31 sierpnia.
k3 tE'f'hnicZlna"; 18.10 odczytanie A .PRO . ON1JJ,~.MY~·
znai'lski ulg 10 000
potrzebny.
Ofel·ty Kurier Pozn.
6.15 II udycjE' poranne; 11.57 "y- ))rogramu: 18.15 ",,,pólczesna 1'0przeciw
zdg
11225rfi
gnal CZII~U: 12.03 rJziennik polud- ~yj,ka muzyka symfonirzna (płyszmero..,1
Gospodyni
Posada
sprzedd l
RlImoozielna inteligentna przyj- nio",y: 12.16 skrzynka rohlicza: - ty); 18.45 iokalne wiadomości "porp ' d • ł k 30
ś .
.
, _
lJlStalacit
miE' posade w lepszym domu - 12.25 popularna muzyka pol. ka; lowc; 22.30-22.50 Alfr.f'rl Cortot
oDle Lla e,
wrze Dla. sam~dzH:I.na _z g<?~owką 500.- zł
najchctniej u księdza. Wlady- 15.45 wiarlomotici gospodarcze: _ gra ... (plyty): 23.00-23.50 mugłośniki
1600 I{oenigsw _ Koncert po- w skl!idzlc kolo:!la1n y m · Ofert.y z
~rnwa Jakubowska . Buk. RoC'h~ 1600 Gdy wielcy ludzie byli Il1H- zyka t.ancC2lna (płyty).
.
l"
I" ('Ja
.
1610 P raga
.
pensJI Poznali
z U t rzymamem
12.
zdg 10 5fil II·,: : " 'A'. t)~a Ilam J>lI1CO
n aur)
Łódź _ 12.15 p.rogram na rlzisiaj pularny..
- i\I
, . Ie kk
- -a. podal1lem
do Orędownika
zd 11 051 detektorowe 750
.fila ~lzleel staN'zypl): 16.25 duety 12.20 pa r<: informacyj: 12.25 kon- 17.00 B_udal)eszt. - i\I. t a n e c z n a '
RadlOaparaty
Dziewczyna
lanc. "',.wyk .. Zofll Fal,,'y - :~o- c~rt orkie,try dętpi (płyty 7. \\'ar- R. Parls - M. rozrywkowa. Dam
wszystkich typów do 18 miel!i~e1
uC'zciwa czysta szuka posarly do Pklran I
It\torla Brer;; \6.5? ri'~'! S'zawy): 13.55 kOI1('ert.popolt!rlnio- 17.05 Praga .. - Koncert popular- stałą posadę za Wypoźyczenie ~płat. przy, ,,-p/acie zł 15.-. Podzieci i pomocy pani od 1. albo 15
uoz ro
I na 1'.le 011 . . . O) wy (plyta za plyta): 10.00 ,.Lltera- ny. 18.00 Hllversum II-M. or- 1 'j00
zł lub może wstapię _ zyczkl Panstwowe 100 za 100.
9. Oferty Kurier Poznański
~~lllleert ";. ,vk?~~m~k?:·~lyt5~ tt!ra prz.ez mikrofon dla ,,"s.znt- g..anowa. 19.00 Monachium. .- O'fert;' Orędownik. Poznrul'
Centrum KamińskI,
.
zdg 11 044
,II larmont!
3JRZa\\.
l(J.
' . kIch". Llsty do matkl- Juliusza Koncert ro-zrywkowy. 19.05 \Vlezd 11219
k 13/14
aktualna pOg'ań~l1ka t1~r~S~y~Zl1a: Rlowackiego: 15.15 o wszy~tkim de6. _ Festival Salzburski: .. WePoznań. S~~~~3ę9 /60
.
Służą.ca
18.00 przcglad aktualno~cl {1l1?n~o po troszku: 15.20 muzy,ka 8alono- sele Figara" op. Mozarta. 19.30 • D '
~
iJ
II gotowaniem do wszystkiego
wo-~ospoa(lrcz~'ch: .18.10 p~ogralll W3 (p lyty): 15.42 lódzkie w iadomQ- Droitwich. _ Wlązan.ka dawnych
.
Zlewczyna
..
Bznka posady. Oferty Kurier Po- ~la. Juh:o; 18.15 goW13zrl)' }lImowe gci gil'lclowe: 18.00 L. O. r. P. al przeboi. 20.00 Sottens. _ Koncl'rt uczcIwa. czyęta do w!!zelkleJ
~I~ski zdl!' 11292
~Plc:yaJą: .. (pł~ty): 18.00 ~o:'l\; ~po l eczell~t\\:o _ Wyg.1. ~or. Jan 8ymf. Droitwich. _ Konccrt Wa- p!'ac y dom~weJ z gotowame!l1.pouanka aktualna. 19.00 "Br"."zLI J\.J'ochmal"kl: 18.10 "ZYCIC art y- gnerowski. 20.10 Lipsk. _ \Veso- h.zebna za.1 az. Dom,agała. plekar- ~ke?z. Wand~ Boye (z \\ lIna); styczne"; 18.15 ,,-spó!czesna rosyj- ly wieczór muzyczny. 21.00 Bru- ma ..Rogalmek n. Vi arta. dworzec
Samodzielna
zd 11160
gospod~ni - kucbarka sznl(a po- 19.1 ,) k\\ artet CIs-moli op. 1.31 L.1.kn muzyka Rymfomczna (płJ·ty); ksela flam. _ Festival muzyki 1'0- Mosma.
Y~.n Reetl.lą\'ena (ze .L.wowa). 1?50 18.45 wiadom ości sporto\ye lo-kal- syjskiej . Kopcn)'aga. _ Utwory
sady. LJgloszenia Kurier Pozn.
zdg 11 230
\\ ladomoścI . spor~o~\ ę· 20.00 I'.on- nc: 22.30 utwory skrzypcowe (pl,- Mendelsohna. ~fediolan. _ KonStelmach.
cert muzykI. lekk :~J I tanTeczdneJ. w ty): 23.00-23.30 muzyka taneczna cert solistów. 22.00 LilIe _ Kon- po~rzebfJY zaraz, kawaler. J\~aJętReklamowa sprzedał
~' wyk? n3 .llJtI orkH's,try oa eu. Zl! (płyly).
cert popularny. 22.05 BudaJles7.l. no~f OZI!lkanowlce. pow. Gmezno.
6
P'"
. t
Sf'
Dziewczyna
SeredYllsklego. choru
landa I
R 't I '
2930 I{ I Zgloszema u Kowala. n 48664-5 rower w .. nma z Plas a'~8
Aoszukuje posady do wszystkiego Ireny
Dziurzvllskiej (piosenki) (ze
'Vtorek 31 sierpnia.
-:
eCI a Ol gan<Jwy.~.
00stem .,Torpedo" komplet ,,od l-go. Oferty K urier Pozn.
L .wa ) 'V'
.
.
k I '
ma - M. lekka I taneczna. 23.00
U
·
Gramofony 43 płyty nowości
"''2 : . przerwIe o . gO( z. "'arszawa II - 13.00 p!yty:
I{openhaga _
M. taneczna (do
czma
90 r poleca od 38 lat firma
zd,.. 11178
20.4;). uZlenJllk ':"lecz?rllY: 21.45 -,14.00 parę informacji: 14.06 kon-, O 301 Tuluz~. _ Rozn'iaitości mu- fryzjer~kiego przyjmę z utrzymag
•• 1,1
,.~J1J ,p'o\\'~z",rl[J,Je. p~lIstwa .K~wal- cert rozrywko~vy (plyty): 15.00 - zyczne. 'Vrocław. _ M. organo- n!em h~b bez. S~anis!aw T)r~aCe!ltrum, KamlnS ......
Kucharka
•.
klch,
22.00
leclt)'tl
gPIC\\
aczy
reportaż
z
ż,cla:
15.15
koncert
50wa.
24.00
Sztntgart
i
Ji'rankfurt
mak.
mIstrz
frYZJerskI.
Jarocm.
Poznano
Stary
Rynek
13/14.
dobrym gotowaniem.
poszukuie
Rra\\'y Or!ow"kie.i - Czerwili 1{li ej; li~lów: 2200 wiadomości sportowe K
t t
'
G'
i Czaj: Paderewskiego 1.
n 48693
N 473:>2
posady do starszych pallstwa. rio 22.30
utwory Erl\\'arda Lalo (ply- 22.0" kluh pomylonych _ felieton k OllC~!' u worow
rlega
wszystkiego. Oferty Kurier Po- ly); 22.50
ostatnie wiadomości.
\yygl. 'Vincenty Rapaoki; 22.20 _ -ows -lego.
znań~ki zrlg 11 098
muzyka lekka (plyty): 23.15-24.00
'Vtorek, 31 sierl>nia.
·b ) Inni
muzyka taneczna.
16.00 " ' roclaw. _ Koncert poToruń - 12.15 ,.Przed siewami pula'rJIY. 16.10 Praga. - Koncert
Poniedziałek, 30 sierpnia.
pszenicy" - pogadanka I'olnicza muzyki holenderskiej. 17.00 R.
Francuzka
\Vnrszawa II - 13.00 koncert wyg/o in;;. Andrzej Mihiewicz: - PaJ'is. - M. lekka_ 17.25 Budalat 20 poszukuje posady do dzieci
rOZl'ywkowy (płyty): 14.00 PI'O- 13.00 ol'kiestry i soliści - plyty; peszt. - Muzyka z plyt. 18.00 Oferty Kurier Pozn!lJlski
_ _ _ _ zdg 10 966_ _ __
gl'am nH jutro: 14.06 wizje malar- 15.00 gpiewaja nasi uluhieJicy ... Strasburg. - M. lekka. 18.10 BiIskie (plyty): 15.00 pogadan.ka ak- (plyty): 15.40 wiadomości z Pomo- versum I. - M. taneczna. 18.15
Symfonia Jlr. 6
tnnlna: 15.10 życie kulturalne sto- rza; 18.00 \\,iJ·tuozowska muzyka P. Parisien. Panienka
inteligentna. dobrego domu. kil- liry: 15.15 kon('crt rozrywkowy: fortepianowa (płyty); 18.40 pro- Beethovena. 19.00 Koenigsw.
gram
na
jutro;
18.45
wiadomości
M.
tanecZJla.
10.05
Praga. - .. Flet
kuletnią praktyka szuka posady 22.00 wiadomości sportowe: 22.05
jako wychowawczyni lub wyr~ "Powrotna fala p()wieści biogra- !<portowe z PomorQ:a: 22.30 płyty z czarodziciski" op. lIfozarta. Dy.r.
Ryga. Koncert
czycielki pani domu. Zglosz.em3 fi('wej" - szkic literacki Adama Wa,rszawy; 23.6-23.30 tańce i pio- Toscanini.
symf. 20.00 Londyn R. - KonGalisa: 22.20 mur,rka lekka (płyty) senki - płyta za plytą.
Kurier Poznaliśki zdg 11334
23.15-24.00 muzyka taneczna
.
f
cert
~Yl1lf. z Queens-Hallu utwoLw 6 w - 12.15 gaa;etk a ITI orma- rów Russoniego z uclz. Józefa Szi(pl~·ty) .
Syn
cyjna; 13.55 muzyka Ickka z plyt; gctiego (skrz.). Sottcns. _ Konuczdwych rodzic6w pragnie wyUToruń - 12.15 rnrJzice fi szkola 14.55 I!'ielda I'wowska; 15.00 Puc- cert muzyki angiels.kiej. 20.10 _
czYĆ SIC fryzjerstwa P, 7,naniu. 11·
pogadanka: 12.25 płyty: 13.00 cini: Akt IV opery "Cyga~cr ia" Królewiec.
..Der Waffentrzymaniem. Agentura Ore<lowni- -popularne
utwory - płyty: 15.00 (plyly); 15.40 lwowskie wJadomo- schmied" op. Lortzinga. 20.30 Paka . Września. Rynek pod 152.
wesola
muz~'czka
płyty;
15.40
ści
bieżące:
18.10
Ignacy
Paoerewris
PTT.
_
Festival
utworów Min 48 67.:.4_ _ _ __
wiadomości z Pomorza: 18.00 po- ski g,r a plyty: 18.25 minuty liP P ..
S
f .
garlanka aktualna; 18.10 muzyka tf'raC'kie: "Ballady lwowskie" Ja- chnurła. . allSlen. - ,ym oma
Podoficer
salon. w wyk . ToruJiskiej Orkic- na Kruczkowskiego; 18.40 pro- .. lI,rgarowa" Hayclna. 21.00 Bullarezerwy. kawaler. lat 24 szuka stry Salonowej pod dyr. J. M. gram na jutro: 18.45 wiadomości ]ICszt. - .. Dwaj sk>lpcy" . opęr~
posad f inkasenta . woźneg'l. ma- 'Vieczorka: 18.40 program na ju- ,~portowe lokalne: 22.36-22.50 Ry- kom ..G~('try. Rzym. - .. R!berJ~
,..azymera Z kauejl! 50(1.- l)fcrty tro: 18.45 wiu /loJllośC'i sportowe: _ Rzal'd Strau~s - płyty; 23.00 110 op. Gloldana. 21.10 l\[?naeIJJ~:n'
Orędownik. PoznllJl n 4S 613
22.30 p/y1y: 23.00-23.30 tańce i 23.30 koncert życzell.
M. knmera,lpa. Luksembure. ;.
k ' _ł t
,,:'II3~kot.ka
opt. Au<lrana. 21.~0
plO
'en
-I
InYY.
KalowirE'
_
12.15
wiaclomOiki
DroitwiclJ. - Rolo na organach
Szukam
I.wów -12.15 .iO In! operetki - hif'żą('P: 12.2~ życie kultul'alne ślą- Wul'1il?pr~. 22.00 SztokllOhn.
jakiejkolwiek posady za kaucjI!.
płyty; 12.25 muzy.ka f<lntaslyC'znn <ka: 1:1.00 koncert życzell: 1:1.15 Koncert utworc>w Sclll1hertll. w
. 'Oferty Oręrlowink Poznań
płyty; 13.55 taTlce różnych nal'O- koncert rozry~,kowy (plyty); 10.30 wyk. solistów. 22.10 BIUIIl])eszt. zrl11159
dów (plyty); 14.55 gielda lwowska Chór Dana (plyty): 15.43 wia.domo- M. cygallska. 22.20 Droitwieh. Czeladnik
15.00 R~ 'I·aubl'r. i organy -. pl.y- Bci giełdowe: 18.10 progra.~ ną K011cert symf. 22.30 Lonllyn. "iek~rski. 7.J1aiacy się na cukier- ty; 15.30 Iwo"'sk le ":la,pomo!lcl ble· Jptro: 1~.15 f,ral"ment zwp~wles(l1d MM . Itean
kke0ZllI' at·an2e3c·OzOnaK. 203e.nliogsBwu·d-a_
a
nictwie 8-letnia praktyką z do- żą~p; 18.00 "Po~erezC'
poga- ~tcf~ 1')11 zerom s ;:jego ." la1Jr o
hrymi świadl'C'twami ~zuka pO-I (lanka. 18.10 Plo~cnka fran.cnska morza: 18.:10 pot.p?UrrJ z 0l?eretek peazt. - M. ja217AIwa. Knpenhaga.!
W samolocie komunikacyjnym.
Farly . 7,!!'ło~7.E'nia ErimunrJ Hpnsch- plyty: 18.30 Skrzr~lka techJllcz.~a; -pry!)': 18.45 wlarl0!ll0ś.CI spor- M. tanec7.na (rio 0.30).24.00 FrankPasaże.r: - Ste.ward, tutaj jest niezamknięte okno! (M)
kC'. Miroslaw.
poczta Ujście. 18.40 PI:ogram na Jutro: 18.45 wla- t~we: 22.36-2.50 opowIeścI Symfa- furt i Sztntgart. - Koncert m'll(Ric et Rac. Pary t).
11 . Notecią.
n 48667 domośC1 sportowe; 22.30-22.50 J. nr~ne - p!yty.
.zyk~ r6~nych narodów.
Panienka

~.!rm~

~'..L.:a~I=t!~
P ' d . l k 30"
oJlJe z~a e.
sIerpOJa.
6.15 audYCja poranna ; 12.15
"Hudzic~ R szkola" :- pogadal!ka: 12.20 '~~nce rt orkIestry d~teJ:
12..10 .. Or! warsztatu rIo warszta:
tn:': . Bednarze": t6.00 ... Pok6.~
dZIPClnn~ w wa.r.Z<lWSklm. Zoo
- J?oga lanka: lb..H lr&lI$mlSJ3 z
O;<'IIIRl(1I hnr"~:-~kl.eg n u Mledzynarodo\y.y m ZIOCk Rkautl\w, "
Holnndll. 17.00 k'lnee~t Spllstow,
1~.15 WI'lZ<lnkn Oleljdu l' u;lka I
K omzaka 1\1.00 ,,\\ .poml1l'- nla 1
dawnych weRel" wykona kapf'ls
111<10\\"1 z Riolkowej: 20.01} 1JI1'1",jip
filmowe pol ,kic i obcl': 2(1.20
,.Zwariow<ll y antykwariat" skecz: 22.00 koncert Poznańskiego Ch6ru Katedralnego pod ,iyr.
k". dra W. Gif'hurowskiego: 22.30
.r an Sebastian Bach.
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l-tamQwy milime.tr lub jef.to miejsce k0c3'Ztu~: w zwyczajnycb na stronie 6-ła.mowej 15 groszy, na &Łronle redakcyjnej (4-1amowej) a) przy końcu CZf:śc:
re<łakcyjnej 30 ~roszy. b) nil stronie- czwartej 50 groszy, c) na 8t1"Oni~ dru~lej 60 groszy. d) na stronie wiadomości loka.l1nycb t.= zt Drobne- ()I{lOt!zenl1
100 ~t6w. w tym 5 na~ł6wkowycb) słowo nal!'łówkowe dru1cil"m tłu~ym. 15 groszy. ~~cle dalsze slowo 10 groszy. O~tcezenia wi~,ksM wśród drobnych ooczynal.e
od Ofltatnie' ~!./'(\ny. l-lamowy milimetr 30 ln"Ot>zy. (kloszenia skomplikowane, z Ui.8trzeteD'lem mle;BCa - od poszcze/lólnef.to wy.padku 20% nadwytkl. O/lłosze-nill do bietacl'110
",ydanig pnv ' mu;emy do ~odzlnv 10.30. a do wyda'ń niedzielnych l św:atecznvcb do ~(){kiny 9.45 rano. Ogtoeze.nia z poza Wlel'k opols'ki prozyjmujemy do wydać bieł.acycb
do 2'odz 10. do wydań niedzielnych l śwlą.teeznycb dn!a poprzedni&e'o dQ l1.'ooz. 8. Za błędy drukarskie. które nie znlekl'ztalcaja treści o1l1oszenl&. a<łminietracja nie- ooD<>wiada
Oi!! o;::zen';t przy;mujE>oov tvlkn 1.11 opłllta I!'(llówka 7. Q'órv Knntr, w PKO. nr. ?f\()-H9.
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STRESZCZENIE POWIEśCI
Akcja drugiej części "Serca na rozdrożach " dzieje się w Rosji w okresie rewolucji bolszewickiej. Ciemne
siły podziemne wychodzą nazewnątrz
i demagogia polączona z terrorem dochoclzą. do władzy. Rosja jes t w tym
czasie na wulkanie, który lada dzień
wybuchnie krwawą lawą i skąpie
kraj w czer wieni krwi.
\V tych warunl,ach oglądamy naszych bohaterów: NaŁaszę, księżnlcz. kę Tanię, l{apitana Rybkowa, Piotra
Bukowa, pullwwnilka Wooda, Korn'\,
Rubina i pokaźne grono nowych ludzi. Walc z ą oni po obu frontach: białym i cz erwonym.
Podczas tej Walki - rodzi się miłość Nataszy do Rybkowa, który rzuceny gdzieś losem, nie może jej odszu.kać.
Piotr dążący do szczęś>Cia
Nataszy, odszukuje Rybkowa mimo,
iż serce mu si~ lcwawi i daje mu
adres Natai3zy. Wychodząc od Rybkowa, by wrócić do Piotrogradu dostaje się niespodzianie w ręce bolszewil,ów.
Okazuje się, iż porwano go dlatego,
że jest podejrzany o przynależność
~"
do Klubu Mścicieli. Przesłuchuje go
Korn, który obecnie nosi nazwisko
J{aganowicza. Po wielu perypetiach
Piotr wydostaje się z murów czere.
zwy,c zajki na wolność,
wyrwany
stamtąd przez przyjaciół, którzy dokonali zuchwalego napadu na bolszewików.
Natychmiast 'Po uwolnieniu Piotr
..:~ ..... '.
wyjeżdża do Piotrogradu i tu spoty;~:~,/~, .ka sil) ponownie z Rybkowem. Rybe· ~.
!kow, który sz.częśliwie zdołał wy.:. ,\ .. )., ' mkną.ć się z zasadzki bolszewickiej,
l ,. '.' ,. udaje się z Piotrem do Nataszy. Na~ :.~·:~v:' ~t~puj!t.ł!l~ ~ot~anie dwu 8er~:
'. " JlybK:ow wyznaje Nataszysw!l, ml:~A'
tość - Natasza. -mówi, it lubi Rybko-r
wa ... Czy to miłość'? Może, w przyszłości. ..
W międzyczasie na widowni uka'.~
zuje się pułkownik Wood pod zmienionym nazwiskiem lorda Highway'a.
i dzięki Nataszy przyjaźniącej się z
. księżniczka, Tanią, komuni.k uje się
z ta, ()8tatnia, i nawiązuje zerwaną
przez GZa.!! znajomość. Celem jego
działania jest wywiezienie Tani i jej
matki księżnej Balykiny z mzącego
,. coraz bardzieJ piekła bol szewickiego,
.a równocześnie uratowanie pysznych
klejnotów księżniczki Tani, jakie 0.:: trzymała w spadku po swej ciotce
lksiężnej Szczerbatowskiej. W wyni',_._'. ku jego namów księżna Balykina postanawia opuścić Rosję; nie usta,lono
,: I. jeszcze terminu wyjazdu.
Natasa pracuje nadal w .s zpitalu,
poznaje tu rannego Polaka, Bolesła
wa LulTickiego. Między młodymi zawiązuje się nić przyjaźni w dłu
gich 'rozmowach rozpędzają nudę
szaregb, codziennego żyda.
Ostatni odcinek kończy! si~ roz-
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działem

zatytułowanym:.

"Boże,

chroń

cara!". Brzmiał on:
"Siedział pochylony nad

stołem i
przeglądając mapę południowej Rosji, notował uwagi jakie mu przycho-

dziły do głowy. Cz~to ołówkiem
ciągnął po mapie na trasie Symbirs~

Odessa i w kilku mniej Więcej
równo oddalonych punktach utrwalał jakieś znaki: krzy~yki, I,Meczka,
strzalki...
Gdy skończył pracę, wstał i przecią.
gnął się, r6zkładając szeroko ramiona.
Potem przespacerował się po pokoju
'i przystanął z rękoma 2)ałożonymi do
tyłu, w głębokiej z,anumie przed. portretem zdetronizowanego cara Mlkoła
'j a II. Patrzył bez sentymentu i milości raczej chłodno.
Z portretu patrzyła na niego pogo'dna twarz okolon.a pięknie utrzymaną
bródkI! i z,arostem. Mimo, że ca~ był
w sile wieku, nad czołem -prześwleca,) .80 lekka łysin-a. Szare oczy -pa~rzyły
w patrzącego łagodnie, cl;oć mezbyt
szczerze. Mundur pułkownIka z orderem ' św. Jerzego stanowił strój cara.
.-.:... A jednak będziesz ROSji potrzebny, choć cię nie kochamy ... - pomyśla.ł, p,atrząc bez przerwy w carskie 0'c zy. .
_ Na. to ci przyszło - kiwał głową
'do swoich myśli - carze wsze·ch-Rosji, najpotężniejszy panie wschodu,
mocarzu... Na to ci p_rzyszło...
Lud
mój obojętnie patrzył na to, jak zm~-

W I T O L: D Z A

szanO cię do zdjęcia korony oarskiej i
do podpisania abdykacji. .. Lud twój,
twoja wielomilionowa. rzesza nie ujęla się za tobą, carze... Ludu twego nie
obchodzi to nic, ze tu w z·apadłym
Symbirsku, na wygnaniu pędzić musisz żywot ty, dl.a którego niemal cały
świat był domem,
Sam byłeś temu
winien, wiesz o tym. " Nie dbałeś o
swój naród. Dziś naród nie dba o ciebie ... A jednak będziesż narodowi potrzebny. . .
\V tej chwili ktoś zapukał. Odwrócil się ku drzwiom na pięcie, i nie
zmieniając zresztę, pozycji, zawolał
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pamiętam,

Częś6

II.

tak często się zmie.iutro? Zohaczy~
my ... Jedno jest pewne: źle jest i dlatego trzeba porwanie przyśpieszyć. Jak
najbardziej. Jakaś groza wisi w powietrzu. Boję się, sam nie wiem czego... Boję się o cara...
Alosza patrzył na portret Mikołaja
II w ponurym milcźeniu, z zaciętą
twarzą. Nagle wstał i uderzył Rybkowa w ramię:
- Dobrze! - z,awołał - przyspieszymy wszystko. Zaraz dzisiaj wracam z powrotem, a wy pojutrze dostaniecie wiadomość, na kiedy macie być
głośno:
gotowi. . . .
- Proszę wejść!
- Już jesteśmy gotowi! - zapewnił
Wszedł niski, przysadzisty brunet Rybkow.
o ostrych, zdecydowanych ruchach 0Tym lepiej.
Więc ~ poj]ltrze.
ficera i od progu już wyciągnę,ł ręce i A teraz ... chciałbym przejść się z tozawołał serdecznie:
bą do miasta ... Może zobaczę cara...
- Ja1( się masz Rybkow! Chłopie Dawno go nie widziałem, a przecież
serdeczny! I cóż, stoisz przed portre- on jeden uratować moze Rosję, gdy
tern "batiuszki"?
przyjdzie ćhwUa, w której p otrzeha
W tońie pytającego nie było kpin, będzie autorytetu...
ni przekomarzania. Przeciwnie. Gdy
Surowa, ostra twarz Aloszy była
rzucał to pytanie, twarz ściągnęła mu
w tej chwili łagodna i pełna smętku .
się powagę" a głos miał w sobie ton
·W yszli.
skupienia. Rybkow z bladym uśmieMiasteczko Symbirsk było prawie
chem spojrzał na portret, pokiwał gło- puste o tej porze. Na ulicach zrzacika
wą i wskazał gościowi miejsce.
przesuwali się przechodnie, czasem
- Cóż robić, Alosza!. .. Ale... nie wzniecając tumany kurzu biedkę, przenazywaj mnie starym nazwiskiem! Ja jeChał jakiś handeles żydowski, albo
tu nazywam się inaczej: Aliechin. Pro- gromada dzieci z krzykiem wielkim fesor Aliechin. Okoliczności zmusiły zresztą było pusto i cicho.
mnie do ztniany nazwiska i - wyglądu
M,ałe Wiejskie domki wyrastające
- roześmiał się·
w pewnych od siebie odstępach - zu- Właśnie! Odrazu to podp.adło! pełnie jak na wsi - robiły wrażenie
No, bo też musi.ało podpaść, chyba bym wymarłych. Gdzieniegdzie mignęła
ślepy był! Powiem ci nawet, że Yi . za bruclnę, szybą czyjaś twarz, albo
pierwszej chwili chciałem .cofnąć się, przesunę,ł się cień - i to były - poza
przeprosiwszy za pomyłkę. Dali-Bóg, dymem są.czącym się leniwie z komiże ni~ wiele już brakło, a byłbym tOnów wszystkie niemal oznaki żyzrobił. Na szczęście uprzedzono mnie, cia w Symbirsku.
że wyglądasz inaczej.. .
Alosza patrtą.c na to wszystko kiPrzyglą.dał się RybkowoWi - Alie- wał tylko rozpaczliwie głową i nawet
chinowi krytyczn y m okiem.
już nie narzekał. Rybkow zdawał się
- No, rhłopie... postarz.aleś się w ogóle tego nie widzieć. Szedł zamytrochę, prz y gm'biłeś ... Ho, ho, na skro- ślony, zap.a trzony w ziemiQ. nie inteniach zaczyna ci się srebrzyć włos...
resujący- się jakby całym otoczeniem
Idąc spacerowym krokiem Hkręcili
- Daj pokój, Alosza.. .
- Ale za to bródka i wąsek dodaję. w g!ówną uli cę i zaczęli Lbl iźać się ku
ci dostoj110ści! Wyglądasz istotnie. centrum miasta:. Ruch tu był już barjak uczony j.akiś profesor. Ale, z tym dziej ożywiony. Ulwa wybrukowana
wszystkim jesteś jednak jakiś umęczo- _ choć kiepsko _, chodniki wycemenny, przybity ... Cóż to sprawiło?
.
towane po jej bokach. Z rzadka __ po- Pytasz jeszcze Alosza? - SPO)- za liczn~rnli wozami, wypełniającymi
rżal na niego z wyrzutem.
turkotem całą ulicę, _ samochód prze- Ależ nie, wiem! Wiem! - Za- mykał się budzę,c ogólne zaintereso.protestował gorąco - wszak my ws~y- wanie. Domy były tu _ i w śródmiesCy tak samo myślimy! T~e, że po Je- ściu - wyż~ze, piętrowe, stały obok
ctnych wid.ać to bardziej, jak po tobie siebIe tuląc się murami jeden do drunaprzykład, po drugich mniej, ,lak .po giego. Przechodnie pojedyńczo i gromnie .... Tak to już jest... CzłOWIek madkarni przemykali w tę i tamtę
człowiekowi nierówny ... Ale do rze- stronę leniwie nie śpiesząc się, stali
CZY •• Przywożę ważne wiadomości...
grupkami na brzegach chodników ga. - No? - R ybkow poruszył się ży- wędząc o tym i o Owym, siedzieli
wo.
przed doma.mi na ławeczkach wygrze- Wszystko już jest naj zupełniej wając się w jesiennym, pięknym słońprzygotowane. Ludzie na całej t~sie cu. Wszystko to było jednak nielntererozsławieni, czekają tylko na "-:lado- sujące, nudne, jednostajne.
mość, na sygnał! Duch jest wsp.a.nia- Psia krew! - zaklął Alosz.a - tu
ły i wiara w powodzen~e.. . Okręt za siedzieć, to już chyba. najgorsze zesłaniecałv miesię,c też będZIe lUZ w Odes- nie! Przecież tu z nudów tnożna by
sie czekał...
umrzeć ... Ciężki los. . .
- Oby nie za późno! - westchnę,ł
- Tak, to dla ciebie - uśmiechnQ.ł
Rybkow.
się 'Rybkow - ale pomyśl o nim...
- Za późno? Dlaczego?!
Już drugi miesiąc tu pędzi, zamknięty,
- Jest tu coraz gorzej. Dokuczaję, pilnowany jak najgorszy zbrodzień...
carowi na każdym kroku. Nie może
T
ś
j
Sl'ę z (lomu. Ss> dni, w które
sss. " jeśli
ciany nie ma ę,
l.""SZ"Ć
u
J
'l"
uszu
to
l
"
e
N'
, u Ica ma J na pewno... le
nl'e poz\"al,a]'", mu wy]'ść z mieszkan.ia. mo ' na
' ga d a ć ...
z E zb y t . duzo
NI'e wolno mtl, anI· członkom rodzmy
wychodzić na balkon.
Czytali listy,
- ; t, c6z - machnął rękę, - nie ja
jakie car wysyła i .iakie do niego przy- jeden tu gadam ..• Każdy tu w Symchodzą i cenzurują je. . .
birsku to mówi'. . . Zresztę, sam wiesz
_ O Boże!... A łotry! - twarz n.ajlepiej, jak trudno nieraz powstrzyAloszy płonęła.
~ać się od tego, aby coś powiedzieć...
_ Ba, gdyby to było wszystko o, zostawmy to... Zaraz będziemy
na miejscu. .
RYbkow mówił przygaszonym, zmęczonym głoseCl. Za lada uchybienie
Przeszli ter.a z na drugą stronę uliwymYŚlają carowi od naj gorszych, cy i jE)szcze zwolnili kroku. Gawędząc
wymierz·aj!]. karcer domowy, wstrz:y- o jakimś oboję1!nytn temacie szli noga
mUJ'a- dostawę ]'edzenia, nie pozwalają za nogę"
przystając raz po
. k dwolniutko,
'
•
widzieć się z nikim. ..
raz, Ja . . wa] m.ieszczanie, zaWZIęCie
- Niesłychane! Potworne! Kto do- rozprawIaJę,cy o mteresach, albo gorwodzi tu ł4 bandą?
] liwie obmawiający bliźnich.
- Kto? W tej chwili jakiś Żyd, poZbliżali się teraz do domu, wyrasta..
dobno eks-oficer. Kto był wczoraj? ją.cego dwupiQtrową wysokością ponad
CY

Już

Ś

niają.·. Kto będzie

I

poziom ulicy. Przed domem stało ,
dwóch żołnierzy, uzbrojonych od stóP .
do głów, z bagnetami, nałożonymi na
karabiny. Stali przed domem, mimo,
iż br.a ma domu była zamknięta;
.
Rybkow i Alosza idąc krok w ' krok :
mijali dom, stojący po przeciwległej .
stronie ulicy. W pewnej chwili, jakby
jedną wiedzeni myślą, spojrzeli ku oknom pierwszego piętra. Rybkow pierw-'.)
szy coś zauważył i schwycił' A~oszę ,za ,
rękę. '.
- Widzisz?!
szepnął źdusza- .
nym głosem. - Stoi w oknie!
.
- \Vidzę - odparł bezgłośnie Alosza.
,.\
'vV otvvartvm oknie pierwszego piętra widać było wysokiego mężczyznę,
wyglądaję,cego na ulicę. Mimo, · iż
wzrok miał skierowany naprzeciwl~
głe budynki,
na ulicę, na przechod~
niów, znać było, że ll1yśli jego ~ą daleko stąd. Na twarzy, okolonej ciem:t:J.oblond zarostetn, kończącym się 'przy:- '
cietą po angielsku brodą, znać było '
wymizerowanie, zmęczenie, cierpienie.
Była w
niej zakamieniała wielkość, _
władczość i energia - ale wczorajszego dnia. . . To były pozostałości ~o'
dawnych dni.ach, które wyryły sobIe
koleiny, brózdy i piętno na twarzy,
której główną cechą była dziś rezygna~
cja i złamanie.
.
To był ear wszech-Rosji - Mikołaj
II, zdetronizowany.
_
Rybkow i Alosza nie mogli oderwać .
oczu' od tej twarzy. W pewnej chwiliobaj przyłapali się na tej samej myśli" .
i chę.ci ~ by zdjąć przed carem nakrycie głowy : Było to jednak-nfewskaz.ane,.. ..
gdyz taki wyraz monarchistycznycltrrt
przekonań wobec byłego cara mógł
wzbudzić
podejrzenia bolszewików,
którzy z jakiegoś miejsca niewątpliwie
śledzili zachowanie się przechodni6w.
Popatrzeć na cara ~ można było.
Ot. prosta ciekawość, zupełnie zrozu- .
miaIa. i zupełnie uzasadni~na. . Tak .
samo dobra, jak ciekawość człowU,ka,..
oglę.dają.cego w ogrodzie zoologic.znym .
lwa za lwatami, albo tygrysa., mespokojnie spacerującego po swej celi.
Dlaczego by ludność nie miała popatrzeć na tego, który niedawno władał
setkami milionów ludzi i był jednym
z najpotężniejs2:ych władców św~ata 1>
Dziś był niegroźny, slaby jak dZIecko
i jak ono bezwolny. Więc cóż? Pop·atrzeć można, a jakże! Popatrzeć, po-"
kiwać głową, uśmiechnąć się z pohtowaniem ... Ale nic więcel!
.
. -..
W clnvili, gdy mijali dom, zajechał ,
przed niego motocykl z przyczepkę::
Żołnierze sprezentowali broń; a · bramę
niewidzialnv stróż otworzył. MotocykL
wjechał do wnętrza, a b~ama zamknęła
się z,a nim.
..
_ Łotry, psia krew! - zakląI A-~
losza.
.',
Rvbkow nie powtórzył za nim klątwy. 'Chwilę patrzył ku bratnie,. za ~t6';.
ra zniknał motocykl, a potem ldę.c
wolno za Aloszą coś Usiłował sobte .
przypomnieć.
.
.. ' ."' ._
\V przyczepce trlotocyklu przez 'kil~
ka Rekund widział twarz, którą skąd~
znał. DziWnie uporczywie kojarzyła
się ona z jakąś awanturą ibyl~ nie,..
sympatyczna nie tylko dlatego, ze na:-.
leżała do bolszewika - widać wypród
bowanego, skoro przydzielono go j 0• .
gwardii, strzegącej cara. Znał .go uz
przedtem i to wcale nie z naj l epsze.f
strony. IUo to mógł być i skąd go

znał? Kto to jest 1 _ mruknął . do sie~ . '
bie półgłosem.
_ Kto? _ zdziwił się Alosza, ob. . . d h '1' dziwne zaserwujący JUz o
c WI l
chowanie się przyjaciela..
Rybkowocknął się .
_ A ten, który jechał ~ qlotoeykIu, Żyd _
nie Zyd... Skądś go
znam ...
_ Pewnie właśnie stąd _ próbował
pomóc Alosze. _ widziałeś go tu kiedyś i zdaje ei się, że go znasz.
'{Ciąg 'dalszy; nastQ.pi.l

ry
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W swojej wielkopańskiej bucie,
Jak Twardow,ski na kogucie Jedzie imci pan Gerwazy
Czując, że mu w tym do twarzy!

jego generalskim ty'opie
w kurcgalopie,
Tylko martwi to chołotę L':e iść musi na piechotę ...

Jakoś nagle im tak wpadło,
Że dostrzegły strusiów stad lo ...
Małpom nie trza dużo gadać,

Zanim strusie się spostrzegły,
Już szympanse je obległy:
Ber; nadzwyczajnych brewerif,
Pow-stał szwadron kawalerii.

Tu widzimy dostojnika.,
Jak na strusiu w dal umyka :;...;
I nie trzeba być prorokiem,
Kogo gołym dojrzał okiem.

Prot chciał dobyć swej lunety,
Lecz nie było jej - niestety.
Struś t€Z poczuł się nieswojsko,
Kiedy dojnał małpie woj6ko.

Pan Gerwazy spadłszy z słonia,
cza.s przemierzał błonia
'Vre,;;zcie wyrzekł bez patosu:
"Oddam się na pastwę losu!"

Król Kikaków Pinka Boby,
Nie jadł jut ze ~tery doby
Ujrzał Gerwazego", trawie .....
I s; radośoci zgłupiał prawi&1

Wyzbywszy iSię majestatu,
Dał w mordę białemu bratu
I zanim nadbiegły sługi,
Dał mu w łebek raz i drugi!

Czlek wyrwany z snów krainy,
Przykry wyraz twarzy czyni.
Nim Gerwazy wrzasnął: Bzdyku!
Już tłamsili go na łyku.

Jut go mają, już go wiodą!
'Ogólno - ludzką metodą.,
Łzy mu zalewają oczy A za nim sztab króla k,roczy.

Obciątony eiężkim bldkiem
Jak i również stróża okiem
Czujl:\c, że mu śmierć tak bliska

Hzekl Ikról: PrMno się pan miotasz,
To jest świństwo i sabotaż!
Tak czy owak pan skruszeje
I to prędko - mam nadzieję!

Polem rzekł król: "Musi zmięknąć
Nawet gdybym sam miał pęknąć!"
Ponieważ był pLn gotowy,
Zakopano go do głowy,

~

Kr61
I

orzekł, że gość jest chudy
żeby mu zmiękczyć dudy -

Niech się moczy przez dzień caly,
Aby zmiękły mu giczały.

w

Suną, małpy

PoczęJy się

ku nim Slktadać.

Długi

PRZYGODY BONIFACEGO SZCZYPlORKA

Czło~ek eh~ JlaJba;E t!def

Nie

zła.pie

1Il'"

w jaziorza f1s,dry.

Wie!kie ~ jut nc1:.ie 8~
Kiedy weźniie jakaś plotka.
, ..

\VYl'zekl: "Kryska na MatY6ka!"

1\1'&1 rózpaeza,

obrażony

-

Roz'paczają równie~ żony
Bo trudno zjeść Gerwazego,

'Kiedy calkiem do niczego.
Przedruk wzbroqiony

eli~at

łajłnel -...
'podoba R9zi."

nIe ma

Szezypior

się

.... ~ "rzyjemnośdl\ ehYbe.,
Kiedy do U6t wpadnię ryba.~

