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Wybitny dygnitarz sowiecki na Dalekim Wschodzie oraz jego żona zbiegli poza granice Rosji Sowieckiej
T o k i o. (P AT) Agencja Domei donosi, że dygnitarz z komisariatu spraw
wewnętrznych na Dalekim 'Vschodzie,
Luszkow, .druga osoba po marsz. BIuecherze, zbiegł do Mandżukuo,
Luszkow poczuł się zagrożony po
ostatnim powrocie marsz, Bluechera z
Moskwy i po wyrażeniu mu niezadowolenia z powodu działalności GPU
na Dalekim Wschodzie. W kilka dni
później odwołano do Moskwy jego sekretarza, co 1,1'zyśpieszyło decyzję ucieczki.
Luszkow wysłał do Moskwy żonę, z
którą porozumiał się, iż będz'ie usiło
wała zbiec z Sowietów w kierunku za-

chodnim, gdy on ucieknie przez granicę mandżurską. Następnie wyjechał
z Chabarowska rzekomo na inspekcję
oddziałów pogranicznych.
VV miejscov:ości Czang-Ling-Tse w
pobliżu m. Czun-Czun prowincji CzienTao otrzymał umówioną depeszę od
żony, świaclc7.ącą., że jej ucieczka powiodła się.
,,·ówczas zarządził przegrupowanie sowieckich oddziałów t
korzystajA.c z zamieszania oraz z gę-

Z Komitetu Nieinterwencji
Londyn (ATE). Ukazał się komunikat o c7.wartkowym posiedzeniu Komitetu Nieninterv.;enoji. Komunika~
stwierdza, że przedstawiciele wszystkich pallstw reprezentowanych w podkomisji głównej z wyjątkiem ZSRR
wyrazili zgodę na angielski plan wycofania ochotników cudzoziemskich z l
Hiszpanii.
Przedstawiciel ZSRR, tak jal{ i nieraz poprzednio, wysunął różne trudności i zastrzeżenia co do wykonania planu, a w szczególności co do l{Qnlroli w
portach i oświadczyl, że musi się zwrócić po instrukcje clo swego r7.ąclu.
Plenarne posiedzenie Komitetu Nieinterwencji wyznaczono na dzień 5
lipca. Na posiedzeniu tym angielski
prbjekt wYcofania ochotników bQdzie
przeclsł .aw iony do aprobaty wszystkich
27 paIl.stw reprezentowanych w Komitecie.

Spory

japońsko-sowieckie

Moskwa (ATE), W związku z zatrzymaniem przez władze japońskie sowieckiego statku rybackiego w cieśni
nie Laperuza ambasada sowiecka w
Tokio złożyJa protest w japOllskim Ministerstwie Spraw Zagr.
Charakterystycznym momentem nowego kroku dyplomatycznego jest wysunięcie zarzutu narus7.enia przez Japonię art. 9 tra~t~tu z ~ortsI?out.h. ,z~wart.ego . po wOJme rosYJsk~-Japonskle).

stej mgły porannej, przekroczył granicą Mandżukuo w mundurze dowódcy korpusu GPU z trzema wysokimi
odznaczeniami m. L z orderem Lenina,
Przy Luszkowie znaleziono dokumenty wśród których m, in, 'był list
pisany własną krwią przez b. dowódcę sowieckich sił powietrznych na Da-

Jekim Wschodzie gen. Rapina, uwięzio
nego w GPU. W liście tym, pisanym
17 września ub. r. przed popełnieniem
samobójstwa, a zaadresowanym do
Centr. Kom. Partii, gen. Rapin protestuje przeciwko torturom, którym g~
poddano i odpiera zarzut działalnoścI
kontrrewolucyjnej.
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"Front ludowy" we Francji rozpada się
Co)'a~ ost)'~ejs~e ~ata)'gi pomię€l~!I socjalistam,i, komunisfa-

proponowano .jednocześnie "pełną. z,aufania współpracę".
.
Socjal iści odpowiedzieli odmowme
w ostrej formie, podkreślając, że uw?-żają. współpracę z komunistami Ul. nIe
możl iwą. ze względu na ich ciągłe ataki, oraz podstępną grę.
Ta odpowiedź jest charakterystycznym przyczynkiem do atmosfery, jalea panuje w łonie "frontu ludowego"Podobna bowiem polemika toczy się
również od czasu do czasu między socjalistami a radykałami z tym, że
tym razem taktykę podjazdową prowaclz:;t z kolei socjaliści nie oszczędza
.iący nawet w swoich atakach rządu
Daladiera.

Pr~byws~y do kraju ,,:11 ~amiarem" pracy na roli, ~agarnęli
"ró~nyl1ti" Sl)080banti handel i finanse
B u e n o s A i l' e s. (PAT) Donoszą.)
z Meksyku, że rozwijający się tam
antysemityzm doszedł do punktu
wr7.enia.
' .
l\1eks\"ka11ska Konferencja Pracy
zażą.dalll deportowania wszystkich Żydów będących wlaścicielari'li małych
zakładów przemysłowych sztucznego
jedwabiu, Kierownicy zrzeszeń zawodowych zażądali od wydziału imigracyjnego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, by zastosował do Żydów
artykUł 33 konstytucji, który przewiduje wydalenie z granic pa11stwa niepożądanych żywiołów, i to z pomi-

'v tych dniarh bawiła w Częstochowie
ogólnopolska wycieczka lwlarska, w której wzięło udział 462 kolarzy z Warszawy, Lwowa, Krakowa, Łodzi, Poznania
i innych miast. Po powitaniu przybyłych przez przedstawicieli m, Częstocho
wy i miejscowych organizacyj lwI arsldeh - goście udali się pieszo na Jasną
Górę.

Nazajutrz . rano wycieczka była na
mszy św. w kaplicy Matki Bo~e.i. Po nabożeństwie
wiceprezes mjr. PorczYliski
złożył przed Cudownym Obrazem
Królowej Korony Polsl<iej wotum w postaci
artystycznie wykonanego ryngrafu ze
srebra i zlota. Po zwiedzeniu klasztoru
uczestnicy wycieczIti zebrali się pod pomnikiem ks. Kordecl(iego, gdzie wręczono
im w upominku 00 kolarzy częstochow
skich małe ryngrafy z datą wycieczki.

nięciem wszelkich zwyczajnych w takich wypadkach formalności. Petenci
oskarżają. Żydów, że są. odpowiedzialnj za kryzys panujący w przemyśłe
sa tucznego jetlwabiu.
łeksykal'lska !{onferencja Pracy
stwIerdza, że większość z ogólnej ilości 15000
Żydów
zamieszkują.cyc.h
obecnie w Meksyku przybyła do kraJU
z fałszywymi obietnicami poświęcen'a
się pracy na roli, następnie zaś przeistoczyła się w kupców,
bankierów,
właścicieli fabryk i t. d.
(Co na to
opiekunka Żydów w Polsce PPS? Red.)

żydowski bank

lichwiarski w stolicy
Po dłutszym śledzeniu pewnych objawów władze przeprowadziły rewizję w
jakimś loka1u i wykr 'ly tam potajemny
bank lichwiarski, urządzony bardzo nowocześnie.
kasie pancernej znaleziono 18 tys. złotych, papiery wartościowe
i przesz1a 500 weksli, a poza tym w skry tce.-1Jy10 biżuterii wartości około 100 tysięcy zJotych.
.
Na czele "banku" stał niejaki Abram
Kirszman i miał licznych wspólników
nie tylko w 'Varszawie, ale także i na
prowincji. Pożyczano pieniądze za bardzo wysol\lm procentem i gwarancjami,
przy czym w wyrafinowany spOSÓb zdobywano od klientów zapewnienia.
W sprawie tej toczy się śledztwo, któr~go bliższe szczegóły pozostają jeszcze
w tajemnicy.
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w znanych od roku 1878 najwyższych

Prace nad statutem narodowościowym ł............................
jakościach
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p)'~ys~ly1n tygo€lniu pr~edstawi~iele Niemców sudeckich
otl'~y1)u;Ij({ ~asadnic~e Pl'Ol)Q~ycje l'~({€lowe

pogrzebani

rada Komitetu Politycznego Ministrów,
na której omawiano przygotowywane
na sesję parlamentarną. projekty ustaw
dotyczących uregulowania z.agadnień
narodowościowych.

"Liclove Noviny" donoszą, że zamiast
proponowanej
konferencji
wszystkich słowackich grup politycznych, która nie doszła do skutku z powodu odmowy czynnikÓW wchodzących
w skład koalicji rządowej odbyła się
w Bratysławie narad.a przedstawicieli
Slowackiej Partii LudoWej, Słowackiej
Partii N al'odowej oraz członków deI egacji Słowaków amerykańskich. Uchwalono rezolucję wypowi,adającą się
za szeroką autonomią. Słowaczyzny.

, Bitwa pod Ma-Tang trwa

Japołic~ycy lJOsunęli si~: 1U(lJ1'~ó(l

po nie~wylde ~aciętych
'walkach na bagnety

L o n d y n. (ATE). Z Szanghaju doJapOl'lczycy nie zdołali do,V Dólno('nych Wlo~zech panuju wielkie upa- tychczas pl'zelamać calkowicie oporu
ly. W MNliolanie, Bolonii i Biella termomet" wOJ'sk chil'lsl,ich pod l\fa-Tang na górwskazywal 35 st. C, w cieniu. W Mediolanie,
'Vcnccii, Pizie i Neapolu zanotowano liczne Wy- nym biegu rzeki Jang-Tse.
padld utolli~ria,
We~ług otrzymany~h t.u doniesień
w polllr],,;owy('h prowincjach Afganistsnu na odcmku tym toczą. Się ll1~zwykl~ zaVliy hul'lllo 1l(l\I'~tani~ ko('zowniczcg-o plemipni:1' cięte walki. Japończycy znIszczylI zaSulejm:tn - ] ~e1. l'owstnlky u.tracH! w bitwie 1 porę z min na zachód od Ma-Tang lecz
odrlLlall'lTI WOJsk rz~dowych 1b5 zabItych. 'V!lró,1
.
.,
.'
zalJitych jcst również w{),lz szczepu Szaszi.
oddzlaly ch1nskle okopały Slę na brzegu i ostrzelhvują z ciężkich dział statki
ró\J:I~~~li~lk~j~, ~G~i b~J~f:"~ni:is~~~\'~t~1g 40 ~gt japollskie. Bitwa toczy się nadal.
szybów jest obecnie nieczynnych.
Prasa japoll.ska donosi o znacznych
*
postępach ofensywy japo11skiej na leBli~ko 10,000 rohotników pracuje obecnie przy
b
J
T
S t
b
bur/owie wielkich dr6g strategicznych w Muoku. wym rze.gu ang- se. ys em O ronny
któr,ch kon~trl1kcjll wchoilzi w zakres opraroChińczyków, oparty
n,a wyzyskaniu
'wanpg-o pr7,~Z fr~ncu~kip. Ministe1'!!two Obrony I '
D a- B CI. S zan oraz
Narnrlo\\'rj piallu zabezpieczenia po~iadlo~ci afryancuc l1 a '"rrór S k'e
l go
k.aJi,kich.
rzeki Tsian-Szui-Che, załamał się całnoszą, że

*

Kolarze polscy
na Jasnej Górze

Żydzi znienawidzeni również wMeksyku

p r a g a. (A TE) Premier dr Hodża
zakomunikował
posłom
sudeckim
~owleckle k~ła urzędo\~e lIl:terpretuJ,~ drowi I{undtowi i drowi Rosche frag·en a.rtyk~ll .J~k~ Z<;>bowlązam,e Jap~n~l I menty opracowywanego przez rząd stado mefol ty f il\.o\\ ama wybrzezy CleSDl- tutu narodowościówego. Główną część
ny Laperuza..
.
wręczy się im w przyszł~'m tygodniu.
State~ sowle.ckl, za.trzymany 'przez Będzie ona zawierała postanowienia
wJadze JapOllskle w tej zatoce, me zo- z.a sadnicze,
stal dotychczas wydany Sowietom. Za'V tych warunkach Stronnictwo
loga statku zo~tal~ ares~towana pod za· Niemców Sudeckich z.ajmie stanowisko
rzutem upraWlama szpIegostwa.
wobec statutu dopiero po zapoznaniu
się z całością tej pracy . . Treść rozdziałów statutu mniejszościowego oraz ust.a,,'y językowej będzie zgodnie z obużywcem
Birmingham (Stan Alabama). stronnym porozumieniem trzymana w
(PAT) Przy obsunięciu się chodnika w tajemnicy,
U prezydtnt.a Benesz.a odbyła się nakopalni węgla na głębokości 1000 m
fl robotników poniosło śmierć a wielu
jest rannych.

*

Dwa układy z Rzeszą

B e l' l i n. (P AT) Toczą.ce się od dłuż
szego czasu rokowania gospodarcze
między delegacjami polską i niemiecką
zakończone zostały podpisaniem ukła
dów gospodarczego oraz rozrachunkowego, obejmujących również Gda11sk
i b, Austrię.
Postanowienia tych układów mają.
wejść prowizorycznie w życie z dniem
1 września rb, Wówczas utracą waż
noŚĆ dotychczasowe polsko-austriackie
umowy gospodarcze. Układy zawarto
na 2 i pół roku z ważnością do 28 lutego 1941 r. Obroty towarowe zostały
w stosunku do dotychczasowych znacznie podwyższone.

1ni i ra€ly1.·ala1ni

P a l' y Ż, (P AT). Sensacją. pOlitycz-1
ną. dnia jest ostra polemika, między
nac7.elnymi władzami partii sOCJali-1
stycznej i komunistami. Polemika,
która zresztą. "ozwija się l1ie po raz
pierwszy, obecnie nabrała szczególniejszego znaczeuia, ponieważ socjaliści wyraźnie oświadczyli, iż nie może
być teraz mowy o żadnej współpracy
między obu partiami.
StanowisIw to znalazło swój wyraz
w oficjalnym oświadczeniu naczelnej
Władzy stronnictwa t7.W. komisji administracyjnej. Otrzymała ona medawno list od parW komunistycznej,
\V
któn'm wypomniano socjalislom
Gały szereg popełnionych blQdów w
czasie rzą.dów "frontu ludowego" i za-

10251

kowicie, W ten sposób zlikwidowany
został
jeden z najważniejszych dla
obrony Hankau wzmocnionych rejonów. Chi11czyCy stawiali zacięty opór
tak, że Japo11czycy posunęli się naprzód
dopiero po kilkakrotnym ataku na bagnety.
Komunikat chilISki donosząc o wielkiej bitwie w rejonie !\fa-Tang podnosi,
że wysłano tu w ogień najlepsze oddziały armii chińskiej. Samoloty chill.skie, nieustanhie bombardujące esl<adrę japOllską na rzece Jang-TM, zatopiły jeszcze pięć okrętów japoi>.l<ich.

Czytajcie i abonujcie
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Nowy posel RP przy rządzie łotewskim
p, Jerzy Kłopotowski, wręczył na zamku
milawskim swe listy uwierzytelniające
prezydentowi Łotwy Ulmanisowi.
Pos,el R. P. w Tallinie wydał potegnalny oblad na cześć g-en. Stachiewicza, na
którym był obecny głównodowodzący armii est.ollskiej, gen, Lajdoner, min. \vojny
gen, LIII, gen, Reck i wyżsi oficerowie.
O godz, 18,::l0 gen. Stachiewicz odleciał samolotem do Helsinek.
Kard. sekretarz stanu PacelU przyj4ł
na dłuższej audiencji nowego amhasadora hiszpallskiego przy \"'atykanie
don Jose Yanguas y Messla wicehrabiego
de Santa Clara,
Budżet wojskowy CzechosłowacJi wykazuje niedobór w wysokości 5 miliardów
koron czeskich. Rząd czeski zamierza niedobó~ ten pokryć drogą podwyższenia podatkaw o 10 pet.
Pancerniki angielskie "Hood" i .,Repulse" przybyły w piątek na wyspę I-~orIu.
Inne okręty angielskipj floty śródziemno
morskie.i, spoclziewane są (utaj w najbliż
szych dn iacl!. I~ról grecki Jerzy zl02ył
wIzytę na pancerniku "Hood",
Tureckie
Zgromadzenie
Narodowe
uc~waliło projel{t amnestii dla więźniów
pohtycznych.
Jednocześnie
uchwalono
polnomocnictwa dla rządu w sprawie
sandżaku Ale-ksandretty.
!lok bU,dżetowy Stanów Zj., który Ul.
konczyl SIę w dniu 30 czerwca, zo~tał
zamknięty deficytem w wysokości 1i50 milionów dolarów,
Ministerstwo wojny Stanów Zj. dalo w
pi~tek jedn~ ~ największych podczas p6kOJu zamÓWlen na samoloty. Zamówiono
98 samolotów na sumę H i pół miln. dola~ÓW, w taj liczbie 13 "latających forU'c" i
(8 samol.f\thw bombardujących typu Dalialaa
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Z NASZEGO STANOWISKA

Rletelne lie~no[lenie na fun~amenta[~ i~ei naro~owei
Zjazdy Związku Legionistów (nacz. mniejszości i ubezwładnić, ostatecznie
komendant - min. Ulrych) oraz Związ zaś - przyszedł maj roku 1926. To byku Peowiaków (prezes - min. Kościał ło także - jednoczenie narodu?
kon'ski) uchwaliły identyczną deklaraA to wszystko, co robij obóz "sanację, zapowiadającą pracę na gruncie
cy jny" od r. 1926 poprzez szereg lat botzw. Obozu Zjec\noczeni.a Narodowego lesnych, w których siebie utożsamiał z
("Ozonu"), co określono jako "pracę nad pallst\yem, a przeciwnikom głosił znizjednoczeniem w s zystkich sił czynnych szczenie: połityczne i gospodarcze. mo'IV narodzie". Deklaracja kończy się weralne i materialne? To wszystko oznazwaniem:
czaJo - jednoczenie narodu?
. .. . . .
Dzi~iaj, gd? tamte systemy i meto.,,~CglOllISC1 I p~o\-''-Ia~y nap'rz.ód, d<? dy zbankrutowały fatalnie nie dająr
najwIększego wysIłku
I najwIększej
. . . '
.
ofi~ry,.by wespół z. tYIJ.li, kt?r!y poczu- zg~la .WYl~lkow, .p~ządany.cl: ~rzez I~h
waJą. SIę do odpowledzlalnoscl za przy- ~ tworcow l sternlkow, dZISIaJ, po nleszłość Polski, pociągając z.a sobą mlo- l udanym "łamaniu" oporu i opornych,
de pokolenie, wyrastające już w SIOllCU wywiesza ~ię sztandar zjednoczenia
wolności, usuwać wszystko, co dzieli,
- "
."
.
a budzić jedność całego narodu w rze- n~ro~oVv-ego, ~): nIm zdOby~ zwolenJ1ltelnej pracy dla wielkości Polski."
kow I trzymac Ich pod swoJą władzą

I

zwykłO

!

dziom się znudzi. Do rzetelnego zjednoczenia dojdzie się tylko przez budowanie zwartych podstaw ideowych
społeczeńshya. Do Polski zjednoczonej

dojdzie się tylko, jeżeli uprzednio ustalone będzie jej oblicze ideowe. Kto
polit~·czną.
przez to zagadnienie chce przeskoczyć,
\Vięc Chyba nikt bezstronny nie bęalbo je drogą. okrężną. obejść, buduje
dzie się dziwił, że się do tego odnosimy na piasku_
z trzeźwym krytycyzmem.
Właśnie, jeżeli kto, to młode pokoDla nas pojęcie zjednoczenia naro- lenie tak, a nie inaczej sprawę pojmudu jest tak samo drogie, jak zagadnie- je. . I dlatego nadzieje obozu rządowe
nie obrony państwa. Widzimy w nich go, że może on je zdobyć ogólnikowym
jednak zasadniczą różnicę: sprawa hasłem zjednoczenia narodowego, poobrony pailstwa przed niebezpieczeil- ł zbawionym treści ideowej, i to mimo
stwem zewnętrznym, to sprawa armii całej przeszłości tego obozu, która była
i jej kierownictwa, któremu w tej dZie-1 zaprzeczeniem jednoczenia, - dlatego
chinie każdy obywatel pat'lstwa - sa- - powtarzamy - nadzieje te pozostamo się to przez się rozumie - winien nę. złudzeniami.

Wezwanie to jest niewątpliwie dobrze sformułowane, s1:c1:ególnie jego
zwrot końcowy. W życiu bywa jednak
tak, że się zapowiedzi na przyszłość zestawiać

bezwzględne posłuszeństwo; natomiast
kwestia wewnętrr.nego zjednoczenia
narodu. jeżeli się je traktuje jako cel
sam w sobie, a nie jako środek do celu
ubocznego, musi wyrosnąć z duszy narodu, z jego przekonań, jego woli, opartej na wyraźnej, zdecydowanej ideologii.
Powtarzaniem w kółko wyrazów:
"zjednoczenie narodowe" - zjednoczenia się nie stworzy; raczej tym sposobem hasło to spowszednieje i lu-

doświadczeniami

przeszłości.
Otóż 1:

przeszłości 1:namy różne
wynurzenia zarówno Związku Legionistów, jak Związku Peowiaków, których
charakter bojowy w stosunku do rodaków innych przekonali politycznycb
trudno można pogodzić z obecnym hasłem "usuwania wszystkiego, co dzieli,
a budzenia jedności całego narodu".
Tal, samo, jak w ogóle operowanie
obecnie przez obóz rr,ądowy hasłem
"zjednoczenia narodowego" stoi w jaskra,,' oj sprzeczności z całą tego obozu

WKASETKACH
(SA FESAOH) \

P.K.O.
oDDZIAŁ

POZNANIU
pl. Wolności 3

W

wynajmuje ka~eUi

(~afu~) w~l~n~i[~ wymiarów

Czynsz dzierżawny
począwszy od 1 zł miesięcznie
Dg 1503819

"Nuda ponura, blaga ponura.,
Cywilizacja, racja, sanacja ...
Burzt\ siQ doly, głupi e je góra
A na ulicach - mobilizacja!

"Powrót taty" - Walerego

-

Zima i wiosna, - bzy i akacje Tym bzem po mordzie każdego drania!

przesz/ością·

Czy mamy tQ przeszłość obozu rz~
dowego przypominać szczegółowo!
Stwierdzamy tylko krótko, że od samego początku w s krzeszonej niepodległości
państwowej
odkomenderowywano swoich ludzi. do wszystkich ugrupowań (z ~yjątkiem Związku LudowoNarodowego, gdzie to się nie udało) w
tym celu, by je od wewnątrz opanować
dla swoich celów partyjno - konspiracyjnych, lub - rozsadzić. To było jednoczenie narodu?
Gdy po ciężkim okresie przesilenia
wewnętrznego ustalała się polska wię
kszość
parlamentarna dla ratowania
sk,a rbu pań '3 twa, odciągnięto przez
swoich ludzi zakonspirowanycn pewne
elementy polityczne, przede wszystkim
Polską Partię Socjalistyczną., od polskiej wi~kszości, by ją. zepchnąć do roli

Zetrzyj z bledziutkiej buzi treme.
Pokochaj siłę, krew i huk!
Mobilizacja, dl·:ta, lizusy,
Bo tu nie można i tak i nic.
B ę dą kanalie zmykać kłu s em.
Gdy im na karki spadnie nasz gniew!
Mobilizacja! Rwetes i ścisk!
Poeto śpiewny. połam lirę!
Połam te lirę na łysych głowach
milutkich speców młodzieżowych!
Dla twoich marzeń niebo - to stacja.
Krzycz, krzyez poeio:
Mobilizacja'"
Jak tak dalej pójdzie, to w najblitszym
crasie zamiast "konsolidacji" wzgl. "mobilzacji" "sanacja" wejcJzie w nowy okres
wzajemnego bicia się po łysych głowach ...

kręcone
buławę·

IV tym wYIJadk-u t a t a. ma wzrok dziki,

"NOtMJ atlach-e 1CojS'koU'Y

ogromną

Nowa rewolucyjna taktyka komunizmu
D!I'InUrou'

gro~i pa.ństwo?» ,.f(ts~ystotł:sk';'n"
lI'l"ole t"l'iacki1'l'ł i"

Sekretarz gelleralny Kominternu,
D i mitro w, publikuje ostatnio na lamach moskiewskiej "Prawc1~, ,, sel"i~ artykułów na temat z a d a 11
I( o Hl i n t e r n u w zachouniej EUl"opic. Atakuje w Jliezw~- kle ostry sposób demol,racje Zachouu, zarzucając
im, iż pomagają fasz~'zmowi.
\Y.I \\"od~' szefa Kominternu zdają
się odzwiet'C"iecllać dokladnie linię polit~- ki pal'lstwa sowieckiego i Trzeciej
l\Ii(~dz~- narodl)\yki.
\V każdym razie
w~- nika z nich, że czasy, kiecl.\' to Sowi('(~- pertraktowały z pallst,,,ami burosławiony

I

żuaz.I-.in~-mi, minęły już.

])imitrow

zamierza obecnie przy
robot n icz~- ch pneprowadzi(: a k c.i ę b e z 110 Ś r e ci n i ą. w
PaI'lstwurh. wchoc1zącrch w rachubę
,YCdle planu Kominternu. Zgromadzeni w ~rosk",ic z okazji 1 maja komu!liści zagrnniczni
\V~' pracowali szczególo\\'~' p l a n
z r r w o l u c j o n i z 0\\" a n i a z a g r a n i c y.
Plan ten zawiera pięć głównych
pnnk(ó\Y, z którrch na.iważniejsz~-m
j e ~ t P r z ~. g o t o w a 11 i e
" s a n kcY.i prole(ariackich" przeciwko PaIl:;:twom, które są szczególniej
nirbezpierz\1ie. a ,,,ięc głównie p r z ec i \Y k o p a ń s t w o m f a s z y s t wski m.
romoe~' l"ze~z

" 'Olvy angh'[ski attache wojskowy
'IV H-ars::awie, Sword

zapeWniSZ sobie
przechowując cenniejsze rzeczy

°

"sankcjanti

Sankcje te polegać mają na s t r a jk a c h, r o z r u c h a c h i wszelkiego
rodzaju zamieszkach, które by stwarzały przeszkody w normalnym funkcjonowaniu komunikacji i przemysłu
,,·ojennego.
Ten rodzaj "walki rewolucyjnej"
ma zastąpić tworzenie "frontów ludow~'ch", które ukazały się zawodne dla
celów, do których zmierza Komintern.
Poza tym przygoto)'l'Uje Komint(;rn wspólną akcję związków robotIliczych Anglii i Francji, mającą na
celu udzielenie pomocy paJ1stwom, zagrożon~' m przez faszyzm. Dimitrow
sam stwierdza, że tego rodzaju akcja mogłaby się stać punktem wyjścia w i ę k s z e g o r u c h u r e w 0l u c y j n e g o, który musiałby doprowadzić do usunięcia rządów,
podejr7anrch przez :Moskwę o pomaganie
faszyzmowi.

Po nieudałej "konsolidacji"
- "sanacyjna" mobilizacja

Przeprowadzka pOlityczna
wraz z meblami
Jak donosi agencja "Kabel", w Chrzanewie przeszedł do "ozonowego" Z. p_ Z_ Z.
dawny działacz Z. Z. Z., p. 3aranowski,
zabinrając ze sobą ... umeblowanie kancelarii.
"\V związku 1: tym Jędrzej Morac1:ewski zwrócił się do gen. Skwarczyńskiego
o wpłynięcie na Z. P. Z. Z., by wspomniane urr.ądzenie zostało zwrócone. Jak
Słychać gen. SkwarczYllski polecił już wła
d7.0m "Ozonu" w Chrzanowie dokładne
,-badanie sprawy, po czym, po prl,estudio" 'aniu przedłożonych mu materiałów, wydu odpowiednie zarządzenie.
Słowem spór o krzesła będzie wymagał
csobistej interwencji wodza "Ozonu", pociągnie za sobą przerwę w pracy w terenie ... A potem ludzie dziwia, się, że "Ozon"
nie idzie ...

Jak w państwie Stalina ...
\V okrQgu Luenenburg niemiec1<:a policja polityczna rozpoczQla dochodzenia
przeciwko chłopom we wsi Ehlbeck, gdzie
wybuchła pryszczyca. Do tej pory nie było ani jednego wypadku. Chlopów przesłuchuje się kto ze znajomYCh czy obcych
odwiedzał ich w ostatnim czasie, ponieważ są podejrzenia, te pryS7.:czycę zawlecmno tendencyjnie, aby uniemożliwić dostawę mleka z tego okręgu. Komisja
twierdzi, te ma się do czynienia z aktem
sabotatu_
Jota w jotę, Jak w Rosji Sowieckiei ...

I-D----d--H--Z-'------,I

\" piśmie "Szlakiem Zarzewia", mia-I:"
organe!l1 .,zurzewiaków i młor me. · OMKOWSK!
d(>~o pokolenia ?najclnjemy wiers1:,,-t.
~ped. ehor6b skór. wcoer. t morzoplclOwYl'h
.. Mobilizacja", z którego tu kilka wyjątLódź, 6 Sierpnia 2,
teL UB-33.
ków przytaczamy:
Przyjmuje 9-12 13-1'!. w niedzielę: H· I?

nującym się
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Ben-Jusuf - "bohater" Judei woiui~(ej

został stracony.
Zdawałoby się, że te cztery słowa
są zdaniem zupełnie zwyczajnym. A
przecie stworzyły one na moment tyle
zamętu i wywołały tyle poruszenia w
rożmaitych stronach świata!

Ben-Jusuf

cóż idzie? Młody "chaluc" wyjez Polski w roku zeszłym do Pa.lestyny. Zwyczajny Tabacznik z Łuc
ka. W wymarzonej krainie wpadł w
zamęt walk z Arabami. Zabił dwu
Arabów. Stanął przed sądem wojennym. Został skazany z surowością prawa wojennego na karę śmierci. Dowódca wojsk nie zmienił wyroku. Tabacznik, który w Palestynie przybrał
nazwisko Ben-Jusufa, został stracony.
Tak brzmi krótka historia, która
wywołała tyle odgłosów. Dnia poprzedzającego stracenie Ben-Jusufa przez
powieszenie, zostało straconych na
mocy wyroku sądu wojennego w Jerozolimie trzech Arabów. Ci trzej
Arabowie także popełnili przewiny
wobe.c prawa, także mjeli na sumieniu krew. Ale o ieh straceniu uwiadomiła świat tylko krótka. depesza informacyjna. Nikt z tego powodu nie podnosił lamentu, nikt nie urzą.dzał manifestacji, nie organizował protestów.
Nie pierwsi . to trzej Arabowie. Sporo ich padło w walkach z wojskami,
niejeden dostał się pod sąd wojenny.
To, że trzej Arabowie bezimienni
z· awiś1i
na SZUbienicy, było zjawiskiem normalnym. Ale fakt, że BenJusuf został powieszony, musiał stać
się rozgfośny na cały świat ...
Wszystko to jest wielce pouczające.
Może byłoby zrozumiałe nawet, że
sprawa odbiła się tak szerokim echem
wśród żydostwa w Polsce. On stą.d po-

O

chał

chodził.

Ale zdumiewają.ce jest, że sprawa
stracenia z mocy prawa, z powodu
przekroczenia przez sprawcę przepisów prawa, że legalny przebieg wydarzeń wywołał poruszenie tak szerokie
na.Wfo)t w kołach angielskich. Wszak
odwoływano się do najwyższych osobi$tości w Anglii. Wszak docierano
tam aż do tronu I
Miano odwagę stawać w obronie
człowieka,
który popełnił zbrodnię.
Miano odwagę podnosić gwałt z powodu przestępcy - gdy równocześnie inni przestępcy byli równorzędnie traktowani bez żadnej apelacji i bez ża
dnego regresu!
Uprzytomnijmy sobie, że interweniowali w obronie Ben-Jusufa najprzedniejsi 1:ydzi, którzy położyli wobec Wielkiej Brytanii zasługi i zostali
odznaczeni za swą dla królestwa pracę· Stawali w obronie czyjej? Przestę~CY~m rzecz inna..
Ben-Jusuf był sobie zwyczajnym
młodym 1:ydem z Łucka. Na terenie
Rzeczypospolitej najbardziej efronteryjne, fanatyczne, zawzięte jest to żydostwo, które mieszka na ziemiach
wschodnich. To jest żydostwo wojują.ce. To jest żydostwo, do którego najwięcej przemawiają nauki wschodu,
doktryna Trockiego, mistycyzm krwi
i nienawiści.
Młodzież dorastająca, a wychowana w gecie żydowskim, to już nie potomkowie tych 1:ydów, którzy krzykiem zdobywali Jerycho, lecz 1:ydów
MachabeuszóW. Tabacznik miał na terenie Polski odpowiedników w tych
1:ydach, którzy strzelali do Stanisława
Wieśniaka w Przytyku, którzy mordowali z tyłu polic.iantA w Brześciu, którzy zadźgali o kilkadziesią.t groszy l'<)botnika. w Bielsku...
To już jest Judea wojująca. To już
jest Judea, organizowana militarnie
przez 1:yda rosyjskiego Ubotyńskiego.
który cza.su wojny organizował legion
żydowski celem odzyskania Palestyny.
Tabacznik był 1:ydem z POlski.
Rząd wielko-brytyjski jakże teraz będzie się odnosił do tej młodzieży ż Y dowskiej, która chce
z Polnapływać

~~fw~~ ~~~~i~r?d!~;i~oje!.z~~~ą!=

biecaner:. nie chc~c sobie stwarza~ w
Palestyme zarzewIa fermentu. Tabacz-

~~~. utrud~ia emi~aCję

1:ydów z PolTabaczmk jest meodrodnym bratem
tych wszystkich "Polaków", którzy za
graniclJ. na Zachodzie manifestują się
ja),<.o Polacy, którzy dokonywają. rozmaitych przestępstw bandyckich, zło
dziejskich i tak dyskredytują imię Polski Belgia nie przepuszcza reemigrantó,,' z Francji do Polski przez swoje
te.rytorium, bo właśnie Tabacznicy

podczas przejazdu przez Belgię uciekają i aklimatyżują się tam jako ucią
żliwi cudzoziemcy na stałe.
To jest dyskredytowanie Polski.
Niedawno Sejm uchwalił prawo o
pozbaWianiU obywatelstwa osób, mieszkają,cych za granicą· Ma być stosowane wobec tych, którzy uwłaczają

chimery: te "zarzewiacy" śląscy
zwolenników wśród młodzieży,
wyznajl\cej swoistą ideologię nacjonaliIItyczną to jest zrozumiałe i naturalne.
Ale dziwaczne jest to, te grupą młodzie7. y,
wchodz~c~ w symbiozę z "zarzewiakarni"
jest - "Falanga".
imieniu Polski i działają na szkodę
Wiadomo, te falangiści są integralisłami,
totalistamI,
zarzekającymi
się
państwa.
Nie znamy wypadku, by prawo ta- wszelkich kompromisów Ideowych i politycznych. A właśnie omawiany przI'z
kie zostało już zastosowane.
pierwszy numer pisma nowej spółki
W każdym razie wobec Tabacznika nas
jest czymś zupełnie sprzecznym jut nie
go nie zastosowano. A były podstawy, tylko z jednolitością w duchu totalnym,
by go obywatelstwa Rzeczypospolitej ale w ogóle ze zdrowym sensem: nie pegaz to (koń-ptak), nie centaur (koń-czło
pozbawić.
wiek), nie syrena (ryba-kobieta), ale jakaś koszmarna chimera.
Czytajmy dalej. Na honorowym miejscu pisma znajdują się uchwały zjazdu
"Zarzewia" we Lwowie. Wiadomo powszechnie, te na tym i innych zebraniach
"zarzewiaków" za najwatniejszą sprawę
polityczną ohecnej doby uznaje się zmianę ordynacji wyborczej i nowe wybory
do izb ustawodawczych.
chwale światowej i zwycięstwa KoTo jest w porządku. Jak równiet przyminternu, a na pohybel Polsce, przy- chylne ustosunkowanie się pisma .,zarze..
pieczętowali swoją przynależność do wiaków" do ltatowickiej mowy .. zarzewiaKominternu i tym sposobem stwier- ka" min. Kwiatkowskiego, która to modzili, że są. jego agentami, zobowiąza wa takte wskazywała na wybory, jako
nymi do akcji wywrotowe.i i szpiegow- wyjście z obecnej sytuacji. Ale zaraz na
następnej stronie znajdujemy artykuł woskiej w Polsce".
dza "Falangi" p. Bolesława Piaseckiego,
Jak wynika z powyższego, główne wprawdzie utrzymany w liniach bardzo
agentury Kominternu w Polsce są r<>Z- ogólnych, ale wyraźnie integralno-.. przelomowy", czyli bardzo daleki od demomie~zczone: w Krakowie, Katowicach,
kratycznych wyborów i parlamentaryzRadomiu, Warszawie, Poznaniu i ... mu.
w Łodzi, gdzie Komintern ustala spe.Dla ścisłości trzeba stwierdzić, te recja.lny program akcji, zmierzają.cy nie dakcja zaznaczyła .,gościnny" charakter
tylko do ujednostajnienia walki z re- artykułu p: Piaseckiego. Ale jut na wła
snych, normalnych łamach zamieściła
ligią. i Kościołem, lecz do szerzenia
ultra-totalistyczny (długi i nudnyl) artyhaseł i zasad internacjonalizmu kokuł p. Hałaburdy, który usprawiedliwia
minternowskiego, do nawiązywania "moralnie"
wszelkie totalizmy ideowe, nastosunku z poszczególnymi organiza- wet - stalinowski.
cjami, w tym wypadku do... rozwijaTeraz zestawmy demokratyzm "Zarzenia systemu korespondencyjne~ ze... wia" z totalizmem ..Falangi". Co to jestT
"Zwią.zkiem
Esper&.ntystów Sowiee- Z osobna - skrajne przeciwności, a razem chimera. Albo po prostu - bujda.
ldch Republik".
I te "kombinacje" tworzą głośni wrogowie
Społeczeństwo nasze musi otworzyć
.zgniłych kompromisów".
oczy na działalność obCYCh agentur w
NieszkodJiwe, a komiczne.
Polsce.
Czas byłby wielki spojrzeć niebezpieczeństwu w oczy.
Komintern już
ałszywa wiadomość
nawet nakreślił nową. mapę rozbioru
ponownego Polski, z której wynika, że
War s z a w a. (Tel. wł.) ,,1:ydowska
chce utworzyć aż cztery republiki ~ Agencja Telegraficzna" doniosła, że 29
wieckie, a mianowicie: 1. NSRR - to czerwca tj. w dniu stracenia 1:yda BenPomorze i Ślą.sk, 2) PSRR - to Po- Jusufa w Palestynie, konsulat Polski
znańskie,
Królestwo Kongresowe i w Tel-Awiwie na znak żałoby opuścił
część Małopolski do Przemyśla,
3) flagę do połowy masztu.
,I
USRR - to Małopolska Wschodnia i
Obecnie okaZUje się, że wiadomość
Wołyń, 4) BSRR to Wileńszczyzna, ta była zupełnie nieprawdziwa a. po"'{
Nowogródczyzna i Pińszczyzna.
chodziła stąd, że zgodnie z panują.cym
Naturalnie, te republiki polskie OT'- zwyczajem w święto apostołów Piotra
ganicznie mają. wejść w skład Rosji i Pawła wszystkie placówki zagraniczSowieckiej (ZSRR), jako jej prowincje. ne wywieszają. swoje flagi. Uczynił to
również konsulat polski, ale flaga była wywieszona. całkowicie a nie opuszezona do polowy masztu. (w)
wej -

szukają

Agenturv Kominternu działająwPolsce
pod maską wolnomvślicielstwa
Przed tygodniem podaliśmy wiado_
o "wolnomyślicielstwie" w Polsce, jako zakonspirowanej agenturze
I{ominternu, która prowadzi planową,
zorganizowanę. i konsekwentnę. akcję,
godzą.cą. w podstawy państwa polskiego.
Ta agentura Kominternu, bezkarnie działająca w Polsce, o tyle była
trudna do wykrycia, że , doskonale została zamaskowana.
Leży przed nami fotografia, która
przedstaWia skład delegacji wolnomyślicieli na kongres wolnomyślicieli w
Pradze w roku 1936 (siedzą. przy stole):
1) Inżynier Tadeusz Michejda z Katowic, 2) Julian WojcieChowski (inży
nier) z vVa.rszawy, 3) Szarlota Michejdowa z Katowic, 4) dr Piotr Metera z
Radomia.
W tej grupie "delegacji polskiej"
siedzi na czele dobrotliwie uśmiech
nięty brodaty "delegat" bezbożników
sowieckich - Dubowoj.
W skład tej delegacji polskiej wchodził jeszcze Z. Mierzyński z Krakowa.
A z Poznania profesor uniwersytetu, H. Ułaszyn, "niestrudzony bojownik (jak sam to zaznaczył w depeszy)
przeCiwko klerykalizmowi", nadesłał
tylko depeszę na kongres.
Mamy przed sob~ .ieszcze fotogra.fię
autografów wszystkich członków "delegacji polskiej". którzy na str. 63 i 64
podpisali akta kongresu: 1) Z. Mierzyński, 2) dr P. Metera, 3) inż. T. Michejd-a, 4) Sza.rlota ·M ichejda, 5) J.
Wojciechowski.
Tymi podpisami, jak podkreśla a.utor broszury A. Z. pt. "Wolnomyśli
cielstwo w Polsce", położonymi "ku
mość
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Zdrada przvczvną upadku Austrii
Ostatni

'łninister

spraw ~agranic~nych dr
o ws~ystkim •••

To lepsze,

Sch'łnidt wied~ial

niż

autoreklama

w tygodniku "Jutro Pracy" czytamy:'

"Kostek-Bierna.cki w~druje w łapciach
Bratyslawska "Slovenska Politika" nistersfwa. Ale dr Schmidt nie okazal po Polesiu, rozmawia z chłopami, robi
zamieściła przed kilku dniami cieka- się wdzi~c7.Ilym. Był on tym, który zbli- kawały policjantom. Jest to lepszy spowy artykuł o kulisach upadku Austrii. żył się do narodowych socjalistów, sób uzyskania popularności, niż reklamoW
artykule
tym,
zatytułowanym
śmiertelnych
wrogów Schuschnigga. wa.nie się na rogach za. pomocą zmiany
"Zdrada przyczyną nieszczęścia Au- Jego częste podróże do Berlina zwróci- nazw ulic śląskich."
Co racja, to racja ...
strii", pisze o tajemniczej roli ostatnie- ly na siebie uwagę całej Europy.
go austriackego ministra spraw za- Dziwnym t.ylko jest, że Schuschnigg nie
granicznych, dra Schmidta, kt.óry, aby przestał mu wierzyć. Dr Schmidt nam6zniszczyć Schuschnigga,
poradził mu
wił Schuschnigga do nieszczęsnego pleplebiscyt.
biscytu. Oczywiście nie ulega wątpliwo
.. Slovenska Politika" pisze: Dopiero " ści, że wiedział, iż Hitler na to odpowie
Sandomierska Kuria. Diecezjalna podateraz wychodzą na jaw rozmaite szcze- brutalnym gwałtem i, że mocarstwa je do wiadomości:
góły o kulisach
znanych wydarzeń zachodnie nie będą interweniować. O
"Wobec ogromnego poruszenia, jakie
marcowych w Austrii, które zakończy- zamiarach Hitlera dowiedział się z jego wzbudziło wśród okolicznej ludności nieły się utratą niepodległości Austrii i uwięzieniem
jej ostatniego kanclerza.
Jednym z Idównych sprawców tragedii
i oierpienia.ch .wlJtro~y. atakaoh kamIenI zółOlowych,
austriackiej jest prawdopodobnie auzłej przemianie materii. stostriacki minister spraw zagranicznych
znak ochro towar. KAMICINA. Do nabyci;!
dr Schmidt, człowiek, który jedynie suje się zioła D-ra Cs. Jtrauow.kJego,
w aptekach i drogeriach.
a I' U
Schuschniggowi mial do zawdzięczenia,
że zrobił taką karierę. Schmidt byl
przed erą Schuschnigga urzędnikiem w własnych ust w Berchtesgadenie. Z wyjaśnione zjawisko zaczerwienienia czę
austriackim M. S. Z., nie wykazując ostrożności jednak (gdyby coś się nie ści twa.rzy figury Matki Boskiej, znajdują
zresztą
specjalnych uzdolnień. Miał udało) odjechał właśnie wtedy do Nie- cej się we wsi Chustki, powiatu koneckiejednak to szczęście, że był współucz miec. Tam też był, gdy niemiecki go, na. prośbę Sandomierskiej Kurii Diecezjalnej Państwowy Zakład Higieny w
niem Schuschnigga w gimnazjum je- attache wojskowy we Wiedniu, generał Warsza.wie
odokonał analizy chemicznej
zuickim. Kiedy Schuschnigg ' po tragicz- Muff, wręczył rządowi austriackiemu i spektroskopowej za.czerwienionych czą
nej śmierci Dollfussa stal się kancle- ultimatum. Do Wiednia już nie po- stek piaskowca na obecność krwi. Krwi
rZ'3m aus1,riackim, nie zapomniał swego wrócił. W Niemczech sŁał się dyrekto- w badanym materiale nie stwierdził. towarzysza z ławy szkolnej i zamiano- rem generalnym wielkif'!:?'o koncernu Stwierdzono natomiast zabarwienie barwikiem anilinowym. Zabarwienie to, poprzemysłowego.
wał ~o najpiE'rw podsekretarzem stanu
chodzi prawdopodobnie z papierowego
w M. ~. Z., a w końcu szefem tego mikwiatka rozmokłego na deszczu, ludność
-- -_ _ _ _ _ _ _ _ __
bowiem wsi i wielu miast naszych ma pobotny zwyczaj wieńczyć w miesiącu maju figury Matki Botej tywymi i sztucz,
nymi kwiatami". (KAP)
e

Sprawa figury Matki Boskiej
we wsi Chustki

PRZY DOLEGLIWOS·CIACH

1 SkraJene prZeCI·WnOS'CI·

czvli PO prostu bUjda

(M.) Zamęt polityczny w Polsce pogłębia się niemal z kat dym dniem.
Powstają coraz to nowe skojarzenia i kombinacje, przypominające mityczne chimery, potwory, łączące cechy ró~nych
zwierząt rzeczywistych.
W Katowicach ukazał się niedawno
pierwszy numer pisma: "Szlakiem Zarzewia", mianującego się organem "zarze·

wiaków i młOdego pokolenia".
Jest to
jt>szcze jedna odmiana, czy raczej forpoczta poza-"ozonowej" (od niedawna) .,konsolidacji" obozu, zwącego się niepodłegło·
ściowym z samopas chodzącymi grupka·
mi młodych "neonacjonalistów".
."Wcz?ra.i o ~.iepodległość, - dzisiaj o
Wlelkośc PolskI oto tytuł wstllpnego
artykułu, a zarazem haslo ideowe tej no·

Z diecezji pińskiej

Według

ł

spisu kościołów i duchowień
stwa dieceZji plńskiej w dn. 1 marca rb.
diecezja ta liczyła 18 dekanatów, kościo
łów 165,
kaplic 134, parafij łaciń. 131,
obn. słow.-bizan. 12, rektoratów 25. kośclo
łów w budowie 8,
kaplic w budowie 5.
Wiernych obrz. łac. 305094, obrz. słow
bizant. 5791. Biskupów 2, kapłanów świeckich obrz. łac. ~25, obrz. słow.-biz. 12, kapłanów zakonmków obrz. łac. 24
obra,
słowo 9. (KAP)
,
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z zi mogą być zadowoleni l
Sprzysiężone

wniosku o kurii żydowskiej i
acz niechętnie - zgodzi! si.~
na Jego uchwalenie, nie wysmvając i
nie podzielając zarzutu niezgodności z
szenia

I

byłby -

konstytucją,
Bali się ŻydZI, liczył się rząd, spodziewalo SIę spoleczellstwo. Nie tak
dawno czytalo ono rezolucję rady naczelnej .. Ozonu" w sprawie żydowskiej
i komentarze do niej p. Miedzińskiego.
w którym Żydzi uznani zostali za czyn·

nik nie tylko obcy ale i wrogi w naszym
życiu narodowym i państwowym.
Nawet ci, co już nieraz cloświadczyii
rozbieżności między sJowami i czynami
obozu "sanacyjnego", mogli przy puszczać,
że te uroczyste i o tra zarazem
wypowiedzenia się "Ozonu" w sprawie
żydowskiej znajdą jakiś. choćby blady,
choćby demonstracyjny wyraz w obradach nad ordynacją dla miast. gdzie
przecież nie można nie wiclzieć Żydów
i ich supremacji.

Jak

się

I

przeprowadził iśmy.

JAK WYKRYTO

ZBRODNI~?

O godz. 3 rano mieszkaniec wsi An-

toni Klemba

wracał

do domu.

Gdy

znalazł się około zagrocl~' J\Iitkowskicll,
ujrzał,
że z
kłęby dymu i

okien
og-n ia.

wydobywają

się

l

I

I

PUDElKO 5 SZTUK - 1 ZŁ.
tĄDAĆ w APTEKACH , SKŁADACH APT.
A "Ozon" milczał. Przypuśćmy, że
i tutaj wykazala się znana "dekompozycja" tego ugrupowania lub doszlo do koniec, że projekt z komisji przechod~i
kompromisu z rządem, polegającego do plenum. Być może, że tam wyplyme
na tym, iż kurię żydowską zastąpi geo- sprawa Żydów w samorządzie . mie~
metria wyborcza, a zwłaszcza male 0- skim. Jeeżli nie-"ozonowi" "nacJonalJkręgi, które namiętnie zwalczał p. Somści" chcą z tej sprawy robić przedmiot
merstein przy pomocy .. demokratów"
rozgrywki z rządem i "Ozonem" to moNie twierdzimy, że tak wlaśnie było, gą wystąpić mespodziewcinie dopiero na
ale w braku "autorytatywnego" wy- plenum. POllleważ zaś na komisji lajaśnienia musimy sięgać ' do domysłów. t,viej przeprowadzić wniosek niż w pelTo jeszcze nie wszystko. VVszak na nej izbie, będziemy tu mieli dowód, że
terenie Sejmu istnieją poza "Ozonem" antysemityzm grup "sanacyjnych" ma
jeszcze rozmaite grupy i grupki, które charakter tylko rozgrywkowy. ag,tacyjmanifestują swój .. naCJonalizm" zarzu- ny, a nie ideowy. Taki antysemlcając "Ozonowi" uległość wobec maso- Lyzm Żydzi łatwo przetrwają, raczej nizującej "Naprawy". Glośny "odprysk"
przetrwaliby, gdyby nie bylo innego.
od "Ozonu", czyli grupa "Jutra Pracy"
Na zakorlczenie trochę kroniki sejnie tylko demonstruje ogólny antyse- mowej. Dnia 22 czerwca rb. przy wymityzm, ale nawet zapowiedziała w borze marszałka Sejmu Żydzi gło~owali
swym organie ograniczenie Żydów w razem z nie- .. ozonowymi" i większością
samorządzie terytol'lalnym. Wbrew tym "ozonowych" antysemitów. W dniach 23
szumnym zapowiedziom i ci "zapo- i 24 czerwca komi~ja se.lmo~va uchw~
mnieli" o kurii żydowskiej.
lila ordynaCję miejską. Wl1Iosków nie
Co więc u licha? Skąd to sprzysię- wyciągaI1'!-Y' ale nie możemy nie zwróżenifl milczenia?
Cle uwagl na to następstwo faktów.
Pamiętajmy o tym, że to jeszcze nie
M K

I

I

przedstawia przebieg zbrodni wrelacji specjalnego

G ł u c h ó w (Tel. ",l.) Wczoraj po
krótce donosi liśmy o potwornej zbrodni, jaka dokonana została we wsi
Głuchów.
Wiadomość o bestialskim
morderstwie, którego ofiarą padły 4
or,oby, wywolała zrozumiale poruszenie nie tylko wśród ludno~ci okolicznej, ale również w Łodzi i w całej Polsce.
Morderstwa dokonali malżonkowie
Nitkowscy, ofiarami t~' ch zwierzęcych
instynktów padły 3 kobiety i dziecko.
Na wiadomość o tym morderstwie wysJ,ałiśmy na miejsce zbrodni
specjalnego wysłannika, który przeprowadził
na własną rękę w~' wiad i zebrał wiele
ciekawych szczegółów clot~' czących samej zbrodni, jak i jej tła,
Oto jak przedstawia się ta ponura,
a zarazem tragiczna i budząca w swej
potworności odrazę zbrodnia,
Wieś Głuchów żyje pod wrażeniem
ostatnich wpadków, które do głębi
wstrząsnęły
mieszkańcami,
jest to
zbrodnia, której kroniki tej starej, liczącej 800 lat wsi jeszcze nie
notowały.
Toteż ludzie spokojni,
w~'soce
uspołecznieni,
mieszkańc~'
wsi nie
mogą się nadziwić, że mieli w swej
gromad,de takich w~'rz1Jtków, któl'z~
debre
imię
osiedla
narazili
na
szwank. \Vyraźnie to podkreślali gospodarze w rozmowach, które z nimi

lMUSIMY PODWOIĆ
SZEREGI
-LIGI MOR5KIE~
1 KOLONIALNE

• i

milczenie "antysemitów" nsanacyjnych"

stytucją, ale nie należy tej sprawy przyśpieszać.
Z tego oświadczenia wynika jasno,
że rząd liczył się z ewentualnością zglo-

Specjalna komisja sejmowa do
spraw samorządu miejskiego zakończyła prace nad ordynacją miejską.
już
jednolitą dla wszystkich miast, ponieważ kurie, którymi mialy być .. upny·
wilejowane" wielkie miasta, zostały pogrzebane, czy też - Jak SIl: to OIJo:jC11 1 , '
mówi - "skonsumowane",
Lewica sejmowa,
reprezentowana
przez paru "demokratów" i żydowskiego pos;a Sommersteina. uzyskała za
zgodą rządu różne koncesje, z których
najważniejszą
jest obniżenie granicy
wieku dla biernego prawa wyborczego
z 30 na 27 lat. Prócz tego zmniejszono
ilość POdPISÓW pod listę kandydatów;
maximum w największych okręgach
wynosić ma iOO, zamiast proponowanych przez rząd 200.
Z tymi i paru drobniejszymi zmianami przeszła rządowa konstrukcja wyborów miejskich, zawierająca "luzy"
przy podziale miast na okręgi i system głosowania, wymierzony całym
ostrzem przeciw stronnictwom opozycyJnym. System ten
na WnIosek
wicemin, Korsaka uczyniono w 1)statniej chwili jeszcze więcej .. antypartyjnym" odbierając mu resztki pro·
porcjonalności.
"Ozonowa" większość
komisji utrzymala i- i 2-mandatowe
okręgi w miastach, co lewica uznała za
wymierzone przeciwko sobie i opuściła
salę
obrad zapowiadając glosowanie
na plenum przeciw całej ustawie.
Żydzi mogą być zadowoleni z takiego wyniku, Byli oni pewni, że w
obecnym Sejmie nikt nie podejmie postulatu Stronnictwa Narodowego w
sprawie zupelnego wykluczenia Zydó\V
z samorządu, natomiast obawiali się
zgłoszenia i
uchwalenia wniosku o
odrębnych kuriach żydmovskich.
A jednak ,,,niosek o kurii żydow
s1\ ieJ nie pojawił się zupełnie na kom isji. Dlaczego? Czy może rząd zagroził
uznaniem takiego wniosku za niezgodn,y z konstytucją?
Bynajmniej. 'Viceminisfer Korsak.
zainterpe.lowany w tej sprawie na kon·
ferencji w klubie sprawozdawców parlamentarnych, stwierdził najpierw, że
kwestia ta nie istnieje na terenie Sejmu, co pozwalalo mu uchylić się calkowicie od merytorycznej odpowiedzi, a
jednak nie skorzystał z tego i dal wyraz swojemu "osobistemu" poglądow!,
według którego kurie narodowościowe
w samorządzie nie są sprzeczne z kon-

RAOYKALN'E USUWAJ

Telefonem od własnego wysłannika.
- Zaraz też zaalarmowałem sąsia
dów - informuje nas Klemba. Przeraziłem się bardzo, bo przecież pożal'
zagrażał całej wsi.
Zbiegli się ludzie,
Przyb~' ła straż. Pożar zdołano stłumić.

- Gdy jednak ktoś wszedł do środ
ka, przedstawi! mu sic straszn~' , krew
mrożąc~T w żyłach widok. U progu leżały dwa trupy, prawie zwęglone, ze
strasznymi ranami na głowie. Leżala
tam 56-letnia Maria l\fitlwwska ora?:
jej zamężna córka Marianna. Dalej,
pod oknem, znaleziono ciała 19-1etniej
Heleny J\fitkowskiej. rÓ\\'nJez 7. rozpłataną głową, a dalej ciałko 15-miesięcznego dziecka, małego Henia, synka Marianny :'vlitkowskie.i.
\Vśród widzów
zapanowało
przerażenie, widok bowiem . .iaki roztocz~' ł
się przed ich oczyma, b~-ł wprost potworny.
KTO MÓGL ZAMORDOWAĆ?
Zawiadomiono J1:tirchmiast miejscowy posterunek policji i 'vvszczęte zostały natychmiast pierwsze kroki celem ustalenia spl'awc~' . wzgL sprawców. Dziwne zachowanie się zięcia
zamordowanej, 28-letniego Józefa Mitkowskiego, oraz jego żon~' 'Viktorii
wzbudziło podejrzenia. stwierdzono bowiem, że w chwili wybuchu pożaru
znajdowali się oni w sW~ ' m mieszkaniu, gran iczącym prze7. sień z mie;:;zkahiem, w którym dokonano zbrodni.
Gdy zaalarmowano sąsiadów, oni
pierwsi wybiegli, ale zamiast ratować.
rzucili się do w~' noszenia sW~T ch mebli. Gdy zaś odkryto zbrodnię, l\1itkowski jakimś zduszonym głosem powiedział:

wysłano "Orędownika"

- Co się to zrobiło?
Nie widać było jednak po nim żad
nego żału, ani też przerażenia. Tak
samo zachowała się jego żona, Toteż
zostali oni aresztowani.
Na miejsce zbrodni przrb~' ły wła
dze policyjne i prokuratorskie. Przystąpiono do energicznego śledztwa. Jego wyniku na razie nie możemy podać
ze zrozumialrch względów.
Jak ustaliliśmy natomiast, potworna zbrodnia miała najniższe pobudki.
Chodz:ilo o majątek. Marianna Mitkowska swą połowę swego lO-morgowego gospodarstwa oddała zamordowanej córce, druga połowa miała być
podzielona pomiędzy pozostałe dzieci.
Jć>zef l\Iitkowski dostał spłatę w wysokości przeszło 2.000 zł.
Na skutek
długich procesów dostał on poza tym
eksmisjQ ze zajmowanego mieszkania.
W dniu, w którym dokonał zbrodni,
miał on opuścić mieszkanie.
Ubiegł
on w~'rok, chcąc się pozbyć niewygodn~' ch mu osób. Zawiść i chciwość
wetknęł~' mu w ręce straszne narzę
dzie zbrodni.
Jak ustaliliśmy, dokonał morderstwa za pomocą 'dużych rozmiarów
pałki.
Aby zatrzeć wszelkie ślady,
trupy zamordowanych zostal~ oblane
prawdopodobnie benzyną. Swiadczą
o tym na pół zwęglone ciała. Gdyby
zwłoki spłonęły mieli oni nadzieję
zatarcia wszelkich śladów. Stało się
jednak inaczej.
Do Głuchowa ciągną całe masy ludzi. Chcą oni obejrzeć naocznie miejsce potwornej zbrodni.
W pogrzebie wziął udział tłum
ponad 3,000 osób.
- Niech pan napisze - mówi jeden
z gospodarzy, Jan Kucharski, - - my
wszyscy potępiamy tę zbrodnię. Stała się nam krzywda. Poha11biono dobre imię naszej wsi, gromad~', ale
przecież wszędzie znajdą się pro'szywe
owce.
Ta zbroclnia. obok wielu inn\'ch,
7.darzających się na wsi polskiej,' budzi poważne refleksje, ale przecie?;
słowa poważnego ~ospoc1arza
świad
czą, że są to w~' par1ki odosobnione, a
wieś reaguje na nie
tylko potępie

Xie może minąć ani jeden rok bez nowego wysiłku! Je s t e śmy narodeJ", którC'mu los nic pozwala żyć inaczej, jak tyl]'0 \V skali mocarstwowej, w skali wyści
gu z innymi mocarstwami świata.
lJo równowagi pclncj potrzebny nam
jest wzrost floty wojennej.
Zor;ranioz\\"ane na terenie całego PUllsb\ a zbiórki pieniężne na ścigacza są w
pe!n~'m toku.
T craz chodzi o jedno: kto w tym szlaehetnym \yyścigu będzie pierwszy,.. Jakic miasto, jakie województwo pierwsze
}.birl'ze potrzebne na budowę ścigacza

niem. (m)

fund usze.

'''edlu/< )Jl'o\Yizorrcznyrh· danych Za·
Okręgu Łódzkiego Ligi Morskiej i
J"olonialnej Łódź w tym wyścigu starta·
wała dobrze i niewątpliwie w toku skIa
dania dalszych ofIar zajmie jedno z czo
lowych miejsc.
Skoro manly morze już, bez ścigarzfl
ani I'usz! ...
F ' '1 10 P. 1\ O, Okręgu Łódzkiego L

rządu

),1.

h.

'- .&.2008.

IV tych dniach inż, B1'onislaw Gajewicz, dyrektor oddziału przędzalni i wełn!!
Pabianickich Zakładach włókiennżczych obchodził piękną _uroczystość ju :Jileuszową 40-lecia pracy zawodowej. lnż. Bronisław Gajewicz jest ojcem
-nanego obro1/cy chłop6w narodowców 11' procesie przytycl,;im m,ecenasa Oaje ll'icza z Hadomia . Xn zrljPciu czcigorl/l/j jubilat 1/' otoczeniu robotnic i ro botników PalJir>/li c/,'u'/i Z ' lkladól1 ' 1I'1ó.',"" li ll iczy cll . 1>0 rCIl'('j ~ /roni (' inż . Goje·
wicza sied::.i brat jego ks. dziekan Oajewicz z Lasku.

'P
I

Dyplom, pam,iątkowy złożony inż. Bronisławowi Gajc1I'iczOll'i przez robotników Pabianickich 7.rk!adÓw lVłókie.,...
niczych.
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L22!J
kwartalny kontynp;en·
tów P~1:yw(W.A)'I\'ych z Francji musi być d~
konttny pr~ Kom itet w terminie do dnla.
~1 ka,tdego miesiąca kwartaln&gO okres~.
kontyngenU>wego. Wobec powyższego podania o dowó1. z Francji winny byc 1Jglanane do 1.ainteresowanycb organizacyj VI
~tatnitn mie~il\cu katde,g o kwartału.
ustalił

SPRAWY GOSPODARCZE

U~trói wewn~tflny [e[~ów flemie~lni[ly[~

Losowanie
4-proc. pożyczki dolarowej

Projekt nowej ustawy o prawie przemysłowym rozszerza zakres działania cechów
Projekt nowej ustawy o prawie
przewidu.ie
liczne
zmiany w zakresie Ol'gall lzurji cecl1owej. Ustrój wewn!;trzny cechów ma być
określony przez statut cechowy.
który
musi zawierać następu.iące 10 punklów:
al nazwę, siedzibę. okręg cechu oraz
rodzaj względnie gaJ4ź rzem iosla obję
·tego ceehem;
b) szczegółowe zadania
środki
przemy sło\vym

st'wierdzić tu trzeba jedno, że dąże
mieślniczych i ich związku. TWierdzi
on, że niekonsekwencją byłoby narzu- niem wszystkich powinna b~ć praca
w dniu 1 bm. premie padły na nastęcanie mistrzom przez czeladników od- dla podniesienia poziomu rzel11;losla. Te- pujące numery:
mu
niewątpliwie
zaszkodZIĆ
mogl\
mieIlllego ich zdania, gdyby nie potra12000 dot. - 2999.
fili oni znaleźć uznania dobrowolnego wszelkie nieporozumienia i tarqia po3000 dc)!. - 49 32.3. 546 63?
w cechu. Mistrzowie są przecież w między mistrzami i czeladnikamI. Tym
1 000 dol. - 153945, 861 077, 947117,
pierwszej linii powolani do kierowania tarciom najeży się przeciwstawić już z 989342, 106012,f" 1073434, 1411689 .
rzemiosła i oni są za to kierownictwo góry. tak układając ustawę, by w ży
500 dol. - 108731, 754576, 870023, 8740058,
ciu były one niemOżliwe.
1124351, 11330027, 124 'ł794, 1293135, 13032H1,
odpowiedzialni.

działania:

c) pra\Na i obowiązki członków oraz
warunki ich przyjęcia. wystąpienia i
wykluczenia;
dl sposób usŁanov,:ienia oplat oraz
ich ściągania;
e) fundusze cechu:
f) rodzaj i uprawnieniu walnych ze·
brań członków. sposób ich zwoływania
oraz warunki prawomocności uchwał;
g) liczbę i sposób powoływania
członków zarządu i jego zakres dzialania oraz warunki prawomocności jego
uchwał;

h) zatwierdzanie budżetu i rocznych
rachunkowych;
i) sposób reprezentowania cechu;
j) warunki i sposób dobrowolnego
r?z'Yiązania cechu, sposób jego likwida·
CJl l przeznaczenie pozostałego majątku
- zarówno w przypadku dobrowolnego, jak i przymusowego rozwia.zania.
W zakresie tych punktów mają więc
cechy swobodę dzialania. Przyznać trzeba, że ta swoboda jest duża i pozwala
na przystosowanie statutu do wymagalI poszczególnych zawodów. zależnie
od. warunków pracy i sytuacji, panują
ce] w danym
środowisku rzemieślni
czym. Toteż niewątpliwie ustrój wewnętrzny cechu będzie bardzo różno
rodny.
Ustawa przewiduje tworzenie w ło
nie cechu autonomicznych ,.kół rzemieślniczych". Przewidziane jest więc łą
czenie się w jednej organizacji mi.
strzów i czeladników, pracodawców i
pracowników w celu "współdziałania w
spełnianiu zadań cechu".
Kola te maja stanowić "przy cechu
organizację autonomiczną, działająca, na
podstawie własnego statutu wewnętrz
nego, posiadającą własne władze oraz
własne fundusze, niezależne od funduszu cechu". Mają one "współudział w
regulowaniu spraw. tyczących się tych
urządzeń cechu. do których utrzymyw~
nia przyczyniają się czeladnicy bądi
funduszami, bądź współpracą, lub których celem jest niesienie pomocy czeladnikom i uczniom (terminatorom )".
W kOl'lCU projekt ustawy przewiduje, ze w sprawach, obchodzących czeladników i mistrzów, oba zarządy, tj.
cechu i "koła rzemieślniczego" mogą
obradować razem.
"Kola rzemieślnicze" nie mają określonych granic dla swych uprawnień w
stosunku do cechów i brak jest wyznaczenia sposobów realizacji tych uprawniell. Nasuwa się tu więc pytanie, czy
uprawnienia te będą musiały być przez
czeladników dopiero wywalczane i czy
działalność autonomicznych kół rzemie"
ślniczych i autonomicznych cechów bę
dzi.e sprzyjała rozwojowi całej organizacji.
Nowela nie określa, na czym ma polegać współdziałanie czeladników z mistrzami i kto będzie rozstrzygać ewentualne Jlieporozumienia; nie mówi ona
również o obowiązkach czeladników w
stosunku do cechu.
Należy się obawiać, że podobne posł,awienie sprawy w życiu
spowoduje
walkę pomiędzy dwoma obozami: fracodawców i pracobiorców i zamias do
współdziałania, będzie prowadzić do
rozbicia organizacji cechowej_
P. Roman Piotrowski wypowiada
się w tej sprawie na lamach .,Polski
Gospodarczej" (nr 24 z li czerwca) wychodząc z założenia, że konieczne jest
wzmocnienie stanowiska mistrzów w
cechaćh. Twierdzi on, że tworzenie jakichltOlwiek organizacyj l\utonomicznych w -obrębie cechów jest niepożąda
ne. Raczej należy ustalić już w samej
usta.wie odpowiedni udział procentowy
czeladników we wszystkich władzach
cechu. Udział ten według p. Piotrowskiego nie powinien przekraczać " ogólnej liczby członków poszczególnych
władz. W tym samym stosunku powinien wyrażae się udział czeladników w
ponoszeniu opIat na wspólne cele ceehu..iak również podobnie uregulowl\ny być powinien udział czeladników w
z.wiązkach cechów oraz w izb8.eh rzesprawozdań

ił podział

KRONIKA GOSPODARCZA
(k) Doroczna Krajowa Wystawa Koni
w LubliJlle. W dniu 1 bm. otwarta została
w Lublinie. doroczna krajowa wystaw!l koni, zorgamzowana przez zarząd ZWiązku
Hodowców [{oni pf'Zy Lubelsltiej Izbie
Rolniczej. Z licznie zgłoszonych z catego kraju koni przyjęto 454 sztuki, stanowiące eJitę materiału dla cełów wojslwwrch i gospodarczych. Nagrody pienif!t·
ne dla hodowców ufundow310 Ministerstwo Spl'aw Wojskowych i Ministerstwo
Rolnictwa. Ogółem przyznano 24 pierw"ze
nagrody, 72 - drugie i 46 - trzecie. Zainteresowanie wystawą jest ba,r dzo dute.
Do Lublina przybyło w związku z nią kilka t:l'sięcy osób z całego kraju. Poza tym
delegaCja armii zagranicznych. a mianowieie Bułgarii. Litwy. Grecji, Jugosławij
i Rumunii. Wystawa potnnl do dnia 3
bm.
(k) Uroozyste c 'warcie DoweJ fabryki
filmów i papierllw fotograficznych "J. Fraaaszek" S, A. '" Wa1'Szawie. W daliu 28 ubmiesiąca o<lbyla się ina uguracja nowe j pla ·
có\vki przemysłu fotochemicznego. - Powszechnie znana fabryki' obić Danietowych
j pa,p ierów kolorcwych .. J_ Fl'ana:.zek" S.
A. ot'1I,'Ul'Zyla fabrykę filmów i papierów
fotograficznych. _
W uroczysto~ci tej
""'zję11 udział rrzedstawiclele I:'l!\du t pp
wicepremierem E . K·.... irdkowskim
min ;strern pr'lemrs/u i handlu A RIJTMlnem
na cule. 'II! przemówieniu powitalnym pre-

I

zeS Jerzy Franaszek schal'alderyzował
rozwój nowej fabryk i. uwzględniając inwestycJ-e w ostatf!i.ch latac.h_ ~wla~zc.za od
rol,u 1918 do Ch\Ylh obecne). Na szczególne
podkreślenie zasług-uje bu,dowa nowe.~ fabryl{; materiałów foto-chemicznych 'Vice
premier E. f\wiatkowski. s1<łacJając po·
dżil;'kow8nie \Y imieniu I'ządu za twórczy
wysiłek ·irm". zwróCI: ,tednoc.ż. śnie UWitgę. iż gdyby w kazd~'m l>rzed~kbi,t)rstwie
polskim istniała ta atmosfera i inicjatywa
to wówczas niewątpliwie przer:.-.ysl polski.
ja ko c.ałość, zreali,zmvatby wkrótce za,dani a
i obowia,zld. jakie na nim w chwili obecnej ciE\źa,. Po zwiedzeniu nowych instalacy,~ fabt'ycz!n~ic b działu ..foto". bt;dących na
wysokim noziomie technicznym. nastąpiła
dekorac.ia kilku pracowników firmy .,J
Franaszet{··. nracując~'ch porad dwa.df:ieścia lat w przedsięb!~1'S1wie.
(z) Rozbudowa portu kowieńskiego. Jak
donosza, z ](o",:na, łitrwskie Ministerstwo
I\omunikacji planowalo przeprowadzenie
rozburlowy portu kowiel'lskiego w ten sposÓb, by do Kowna mogły zawijać równiet
wif!ksze statki. Ponieważ jednak ustalono,
że uea Iizowanie tp.go planu l<osztowałoby
ponad 50 miłn. litów. zostal on zaniecha·
ny. Port w [{ownie wstanie jedynie powiększony i zmodernizowany. zaś koryto
:-.Iif'mna pogłębione.
(k) Podania o dowóz z Franoji. Komitet
Przywozowy Rady Handlu Ziłgran:czneE\'o

H26376.
100 dol. - 3136 5733, 21687, 29406, 49S'l5,
69917, 72587, 7908G. 139896, 159209, 189428,
211023, 223475, 2485551 302377, 324669, 360315,
363992. 369506, 424022. 442367, 4ł60S5.
453559. Q,61037, 462040, 471749, 475637. 476004,
562149; 582151, 649596, 6526\?.3. 724256, 736135,
736791, 737510, 753669. 7747(12, 792084, 703180.
818127, 84601-56, 850263, 856237. 864938, 867530.
8810ZR, 928541, 949871, 950874, 967930, 968966,
98:3538, 1030600, 1032352. 1049258, 1018616.
1121309. 1121818, 1156094. 117024;3. 1274502,
1284334, 1285392, l 2909fH, 1295880, 1309508,
131064-1. 1311231, 1:.!6888\ 1395808, 1411 tł6,

1415440, 1426085, 1467669.
Nołowan;a giełd

zbożowo-towarowych
IJ '\1' Ó \v, 2. 7. - ŻyŁo I @Ł. 20.75-21.25. n ~.
20.25-20.50: pszenica cz. 25.2a-2~.50. zb. \!4.2l}
do 24.50, biała 25.75-2/1, zb. 24.75-25; J'lczmień
przem, 1;5.!i0-16, past. 14.50-14.75; owies I tlt.
19.75-20, U St. 18.25-18.75; otr'ęby I<ytnie lUf)
do !ł.75; otręby pszenne ll'r. 10.50-10.75, śr. 8.25
(lo 9, ffi. 10.50-10.75: mąka źyhlia 6~'/' 32.71i do
3u.205; mąka pSzenna 65'/, 40--40.50.
K a t () \V i o t\. 2. 7, - 2yto 22.75-2-3.10; J»!i.enica cz. 27-27.30, jedno 26.50--.2-7, zb. 26-26.50;
jeczmicri pl'l'Jern. 18- 18.fiO, past. 11.50-18; owif'6
jp.dn. 21.50-22. 7.b. 2O.75-21.2ii; otręby żytnie
11.75-12.2:;; otrQby pszenne gr. 13.50-14, ';'1'. 12
do 12.~O. m. 11-11.:;0. ma/a żytnia 6ii'/, 34.25 do
35; milka pszenna (I.W. 39.71'i--4.0.:?5.
War.\! z a w II. 2. 7. Żyto
22.25-22.i5:
pszenica 27.;}O-28, jedno 27.50-28, 2.b. 27-271)0;
jęczmień I st. 18-18..2:;. II st. 17.50-17.75. III
st. 17.25-17.;;0; owies l st. 21.50-2'l.!!i>. II I\t.
1\l.ÓO-20.2.;; otręby ż)'tnie 12.00-13; otr.)by
psze-rUle gr_ 13.50 - 14, RI'. 12.25- \2.75. m. 12.25
rlo 12.7:>; mIlka tl'tnin Iś,j". 32.2;J-33; ffi:.\k:t
pszenna 6;)'.• 3S.50--40.:;0.

u

~ ~flywró[e8ie flemio~łu ~1~r~Iw',I~~I\I~~~~!~! rOIIOiu
"Sanacyjni" zbawcy rzemiosła i ich rola -Izby rzemieślnicze nie spełniły przyjętych
na siebie zadań - Przywrócić cechom ich dawne uprawnienia
Z kół rzemieślniczYch otrzymujemy uwagi na temat uzdl'Owienia
rzemiosła
i przywrócenia da"'niejszydl, . pełnj'ch praw cechom

l'zemieślnicr.ym, lecz przeciwnie: rz~
mieślnicy jeszcze wiQkszą przeżywają
niedolę, a co naj główniejsze zanikły
tl'acl~rcrjne- stosunki i łączność między

rzemieślniczym, mającym ta sobą
piękną. tradycję· Uwagi te skierowane został~r już do kompetentnych czynnikÓW i mamy nadzieję,
że zostaną. one należl'cie potraktowane, gdyż zasługują one w całej pełni na uw·agę. Red.

mistrzami, czeladzia i uczniami oraz
został 's paczony kierunek wychowania nowego pokolenia rzemieślni
czego.
Dawniej do obowiązków cechów
należało zorganizowanie i regulowmlie
życia wewnętrznego rzemiosła.
Obowiązkiem każdego mistrza b~-ł{)
dać
pełne kwalifikacje młodszej g'eneracji,
nauczyć ją. przestrzegania obyczajów
tzemiDlSła, wychowywać j~ w duchu
moralności katolickiej. Jeżeli uczeń nie
miał potrzebnej nauki, wó'wczas mistrz
obowiązany był umożliwić temu uczniowi uczę.szczanie do szkolV. Uc~eń,
wychowany wzorowo, był za.wsze posłuszny majstrowi, "aś w Jego nieobecności słuchał zawsze starszego od si~
bie czeladnika.
Dzisiaj natomiast tak terminatorzy
jak i czeladnicy, nie mając swych burs
i kół czeladniczych pl'zy cechach, odłą,czyli się od swej właściwej rod:dny,
zamieniając ją. na zwiQzki robotnicze,
7. w iązki klasowe i inne o zabarwieniu
"czerwonym". które otumaniaJą mlo--

W r. 1927 i 1928 jeździli po różnych
miastach wid()c~ni~ nieźle opłacani agitatorz~r, którzymieli za zadanie
wskazyw.ać nowe ideały i nowe drogi
dl,a dobrobytu i rozwoju rzemiosła. \V
łódzkim okręgu np. byli różni działa
cze i dygnitarze "sanacyjni", jak: wiceprezes Kwa.sieborski, poseł Idzikowski, który zasłynęJ ostatnio ze swej afery, Ilski, Dratwa i inni.
Twierdzili wówczas ci ludzie, że z
chwilą utworzenie. izb rzemieślniczych
byt rzemieślniKa znacznie się polepszy.
Izby miały bowiem zaradzić
wszelkim bolączkom rzemiosła i przedkładać projekty odnośnie spraw rzemiosła c:>.:ynnikom miarodaJnym w ce~u ich zrealizowania. i wprowadzenia
w życie. W pierwszym r~ędzie izby
rzemieślnicze zobowiązały się zwrócić.
specjalną uwagę
na kształcącą, się
młodzież rzemi~lnjczą i przygotowywać jl}. do przyszłej pracy zawodoweJ.
Kto dzisiaj jest moralnym sprawcą
obecnego położenia młodzie-.iy rzemieślniczej,
która ulega niepożą.da
nym wpływom i jest wychowywana w

atmosferze klasowej demagogii w
stworzeniu dla niej z\1\'ią,zków robotniczych, posiadaję.cych swój loka 1 i sekretaria.t w lokalu Związków Klaso-wych i PPS przy ul. Zamkowej'! Czyż
jest roztoczona Obiecywana opieka
nad p"ygotowanie-m młodzieży do ży
cia!
Izby rzemieślnicze w1.ięły na siebie
wielką odpowiedzialność.
Minęło
od
tego CZ!IoSU jui dsiesi~ l&t i nie tylko
nie widzim,- poprawy ~ ... życiu.

dzież r7.emieślniczlJ,

i

depNlwu.ią ją·

miały swo.i~ starą, tradycję.
sięgaję.cę. X i XI
wieku początkowo
,jako organizacje brackie. przykla~ztor

Cechy

ne, o charakterze czysto religijnym,
a następnie od XII i XIII wieku zaczęły powstawać jako organ,zacje o
eha,lIa.k terze także zawodowo gospodarczym i społecznym.
Dzia.łnlność organizacyj cechowych
do r. 1927 objęta była ustawą, z dnia 31
grudnia 1816 r., na podstawie której
two1'zenie cechów żydowskich było za.bronione. Ustawa ta przetrwała aż do
wyjścia nowej ustAWy przem~rsłowe.i.
tj. do dnia. 16 grudnia 1927 r., cr:yli re~lowała

życie

111 lat. Z

chwl1ą wejścia

I'zemieślnic1.e

w

wego prawa przeUl~'słoweg{)
odebrane wiekowe tradycje

prz~

życie

no-

zostały

c~hom.

przy tym dano możność tworzenia się
cechów żyQow6kich.
Rzemiosło polskie posiad.a swojQ.
piękną historię. Udział rzemieslnika
w obronie Ojczyzny, udział w powsta.niach narodowych, czy wreszcie udział w ostatnich walkach o niepodlegŁość świadczą, że rzemieślnicy byli
zawsze t.am, gdzie ważyły się losy
kraju i dlatego też powinni domaga.ć
się w~'zwoleni,a spod panowania Ży
dów I wpl~'wu na jego życie tych osób,
l<tóre nia mają, z rzemiosłem. nic
wsp6Inpg·o.
celu przywróceni,a rzemiosłu
polskiemu zdrowych podstaw rozwoju konieczne jest zrealizowanie nastę
puj~~ych postulatów:
1. Przywrócić dawniejsze prawa
cechom, które przez setki lat wykonywały swe zadania zgOdnie z int~resem
rzemiosła,
w najbardziej poszerzonym' zakresie.
2 Wprowadzić przymus należenia
. do organizacyJ cechowych wszystkim
osobom, które pł'owadz~ legalne warsztaty.
3.' Nadać prąwo do' samoistne~
prowadzenia rzemiosła wyłą.cznie tym,
kŁ?rzy posjadaj~ d:VPlo~y mIstrzowskIe.
4. Roztoczyć specjalną opiekę nad

'V

młodzieżą rzemieślniczą i traktować
te czynności Jako najważniejsze czvnnoś<,,i

cechów rzenlieślniczycb.
•
5. Zobowiązać wszystkich UCZ11iów
i czeladników do należenia do swej
zawodowej organizacji i zabronić należenia im do klasowych zwię.zkó\"
robotniczych. Jeżeli ten postulat bę
dzie wprowadzony w życie. wówez.aa
młodzież rzemieślnicza będzie należv

cie wychowywana i zdrowa moraln'ie
i

nie będzie

wpływom.

ulegać

niepożądanyDl

6. Stwonyć przy cechach wydziały
lub gospody czeladzi z tym, ażeby regulamin wskazywał obowiązek nale..
żenia wszy,stkich czela.dników do tego
wyddalu, wztrł. gospody.
X. (Pabianice)

Numer 150

ORĘDOWNIK, poniedzialpk, dnia

l lipca 1938

]
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Polki zdobyły wicemistrzostwo gimnastyczne świata
'v Pradze
miedzynaro.dowe ..wody gimnastyczne o mIstrzostwo lIwIata. W
rozpoczęły s.ię

pierwszym dnilJ zlH~odów rozegrano drużynowy
turniej panów I dru:Gynowy turmeJ pań.
W nrUŹrnowym turnieju kobiecym startowały
~rużyn1; Hułgarii, PolskI. Czec1lo!Słowę.di i. Jugosławii. Na prOgram sklad!llł' ~Ip, ćWICzeOla obowi:)zliowe na Pl'zyrzllrlach l CWlczema wolne.
Z:l\\'odniczki wchodzące wsklad dru:<yny polskiej uzy~kały. następuj.IICą punkta,cję za wykoDafJIjl wSZ)'stkH'h przepIsowych ćWiczeń:
l\Io8ki~wiczówna - HO.M8 p; Osadnik6wna 6O.8U p.; ~kil'li(lska - 60.30 P.. Wo~ciechow8ka
- 59.6U p.; KuczYJ\ska - 5 .80 p; MSJ<,>rowska 58.70 p.' StepiJlska 58.65 p.; WaJsówna 56.5ii p.
\V IdssyfikacJi og6lnej dMl~yn kobiecych ZWy·
eiężyJ:l Czechosłowacja - 47ę.12 p. przed l'olsk~
4,4.116 punktów. 'l'J'zeCle miejsce zaJ4lła Jugosła
wio 4tH 90 1> .. 4. Bułgaria 297.15 p.
W turnil'ju drużynowym męskim startowa~~
druŻnlY; Polski. Belgii. J ugoslawii. Szwajcaru.
Franci!' Luk~emhurga. Uzechosłowacjj i Bu~ga
rli. Na program l'kładały sie ćwiczenia obOWl/łZ
kowe na przyrzndach i ćwiczpnia dowolne.
W oRtatl"czllpj klasyfikacji zwyciężyła drutyna UzpcbosłowRcji 7;32.8 p .• 41 HzwRJcarin 723.2
P.. 3. I.'rancia U64.6 P .. 4. Jugosławia 1357.7 p .• 5.
PollIka !i7:!.U P.. 6. l,uksembul'Ir 4\17,7 p .• 1. Belgia 4U9.6 P. 8. Bułll'aria 358.2 P.
Z zRwodników IJolskicll najlepszy wmik U%yIIkoł Kosmnn - 7\J.6 P'1. Bettyna 74,7 P .. Breguła
72.7 p .. PietrzykowKki/2.6 p.
ZRwoII)' rozejfrllne były na stallionie Masll&rykil. Ube<'ny był m. in. prezes mip,dzynarodowei
federacji gimnastyczllej. Adam hr. Zamoyski.

Porażka

Noji'ego
w Kopenhadze

K o p e n h a g a - W pią.tek wieczow Kopenhadze między
narodowe zawody lekkoatletyczne, na
których pobito dwa rekordy duńskie.
Głównym punktem programu był
bieg na 5 mil, w którym startowali
Polak Noji, Duńczyk Siefert i Niemiee
:Ebel'hardt. Pierwsze miejsce zają.ł
Duńczyk Siefert w czasie 24:41,8, ustanawiają.c nowy rekord duński na tym
dystansie.
Noji zają.ł drugie miejsce w czasie
25:01,4 przed Niemcem Eberhardtem

r~m odbyły się

25:06.
W biegu na 1000 m zwyciężył Duń
czyk Emanuel Rose w czasie 2:31 (nowy rekord duński) przed Niemcem
Brandscbnejdtem 2:21,2 i Duńczykiem
Christensencm 2:3l.

X, narodowe zawody

Wodnic.lta (Zjedn.) j MieczY1lJawska (SoPall.). Kierownikiem abp tlycji
jest p. Szumlewski.

kół łódzkiej

łucznicze

Piłka nożna

W trzecim <lniu trw'lllin :XI nl\fo<1owych u-

łu"z.nicz;ch w Byrlgo"z~' 21~, Mkończone
strzelama o mistrzostwo Polski na długic~vr k~\~~~~;nhcjl Ł. 9. (trójbój dlugod18tttn~owy f'~II(jW) odJegłOi<ć 90 m pIPrWRU' miej~ce 7.a·
jął (lnjRk fHorutn-7,gierz) InO p.. 2) dhol!'cki
(PP\V·\\'iJno)
gOS7,CZ)
12,; p. 134 p.. 3) Włoda.ski <PPW·}3yd·
70 In: 1) Filip rLw6w) 168 ~p.. t) ł.!ftjew~ki
IPPW-!:lyf!gOl'ZCZ) 162 p.. 3) Gumińaki tI'PWByd!1'MWZ)
p.
50 m' 1)118
Ma.iew!lki.
2\ Kwieclń!kl ,ppwWilno) 1:14 P... ą) Filip tą! p.
.
PIf'rW"7A! mlrJ~re. I mIstrzostwo Pol~kl nl\
role 1!lilR-30 ". tr<1.t!lOJII (rlhHn~ rly~tl1nse) zdo01'1
Majcw~ki (pP\\'-ByrlIlOSZCZ) 821 p,
2) J.'illp
807 D. li) Gajnk 802 p.

wodów

z.ostnl~

palfo~~,'~;i~rJtl7t· r:1; (i)6j~r~Pi~~~~~\~:~t~{l;1?\V~
P .. 2) Moczul~kR (I'P\Y-Krllków)
3) OJrnn'zykńwlIll rIJWÓw) 101 p.

Krnkówl 114
11S P..

Du~~j~a NJ,,%~Jrt1~~iC;~ &;JS~~~le~~,~w~8 1§Ó
II.

50 m: 1) Awlstojnickll._ 199 p.. 2\ Dublliowa
173 P.. al Rkorupska (KaŁowlce) 101 p.
Pi~rw.7.p miPjsr'(> i mi~trl\OBtwo Pol~ki na
rok lIHIR·))9 zdohdll f:kornp<kn rTKKr"K·l{n·
f.owi(-'(!) i8~ p.. 2') ŚWIHtoinickll 7i5 P.. 31 Du·

balow.l i3!l p.

<t·k)

Kajakarstwo
Z okRzJI ..Dni IUorza" 8,,-,kcia kaiakowĄ W.
K. S. ,.Prosrla" w Knli szu zorgnłlizoy,-nl~ rega-

ty kajnkowe. w których z znwOllnik6w r,ami~j
scowYC" w?iął udziRl Rłllźewsld z Hnrcer~kiej
·Wilk6w Morskich w Poznaniu.
"',niki regat SĄ naatllPuJllce:
10.000 m - ie,lynki: 1) Rłużewski w cZI\~ie
1 g. J2:10. 2) :\. l{C'111k ("Pro~na"). DWÓjki: 1)
Grr.e~ik i K1Jl'h<l/'ski 1 g. 10 :12, 2) Michalak i
Drużyny

RybA 1 g. 22:10.
600 lU pn(,: 1) Brzll~zkówna. 6:2. 2)

Konarska

8:31.

1000 m - jerlynki: 1) Jt1~zc1.l\k 7:5,2. 2) Kruuyt'i~ki
7:211. Dla poczl\tkujl\cych: 1) Kołos
7:311 , ł. 2) Wolnink 7:1\9 .•. Reoniorzy: l) Rlutewski
7:9. 2) Mmznla 7::?). Dwójki (~en!orz)'): 1) Grze·
~ik i Ktirl.ll\f~ki 6 :26.3. 2) ~fichnlnk i nyba

6 :4G.4.

Koml~jp' sedzlow$ką stanowili pp.: kpt. Re~t. ogn. Królikowski i kpr. Kamiński.
Zainl~rr.o"'anie zawodami b,lo słabe.

ka wek.

Ruch gra dziś w Lodzt
Na stadionie ŁKS o godz. 17.30 odbędzie
Rię dziś spotkanie ligowe między ŁKS ·em
i śląskim Ruchem, prowadzącym w taheli
l' naJ·po,,·rżnicj~zv
. m kandydatem do h.·tu"
~
lu mistl'Zll. Ruch do Łodzi przy jechał w
silnym składzie z Wilimowskim, Peterk'lem l.
.
• l e.
orl ar"l.em
na cze
.
LKS wystąpi w następujqcym f\kład1'le;
r Andrzejewski.Karasiak
Gałecki PegzB. II.
". ' .
.'
d
Lewanrlow8kl, Drodruckl, Miller, Ta eusiewicz, SInI', l(oczewski i Król.
M~strz piłkarski łódzJ.deJ. kl. A,. ynion
Toul'Jng, rozpoczyna rowmet dZlS rozgrówki o wejście do ligi. Pierwszy swój
mocz UT rozegra z m~st~zem Zagłębi~
RKS \\' Sosnowcu. Nn.lhlItsze spotkam e o
wej.~de do ligI w Lodzi l Tnion Touring ro"
ł'
10 l'
I be]'k;'
zC",ra
\\. (mu
IpCo. 1.. T'n'"
,J. 1., u
~ 't·
K. K. S. walc7.Y w Pal)lnDIcach o wPJśe!e do
kI. A. Po z~ kOliczenin rozgrywek piłkar~kich o
mistrzobtwo klasy B. które w podokrp,gn kalio
IIkim zdohył K. K. FI .. l'O?ipoczynojl\ si., jll'~ w
(hliu 9 Iipcn rozgl'ywki o wej~cie do klasy A okI-P,IPl łóclr.kiego. W nlki odhęrll\ sit) 7. ndzialem
7.wycillzców grup pabianickiej, z PiotrKowa i
Lodzi.
Pierws2e zawody o w('jAcie do A kI. K. K. S.
rozegra w niedzielę z Krusze·Enderem .... PabianicAch.
Węgierscy plIkarze w LodzL W pierws1.ych dniach sierpnia gościć ma w Łodzi
kombinowany zespół piłkarski znanych
I drutvn Hungaria i Fcrcnvlll'osi. który ma
rozegrać mecz z reprezentacją PolskI. Poza tym Węgrzy będą grać jeszcze w Poznaniu. Sprawa znajduje się w pertraktacji.
We Lwowie w dnIach 16 i 17 lipca odhędą się lekkoatletyczne kobiece mistrzostwa Polski. Z Łodzi na mistrzostwa wyjetdiają: Waj ówna. (Roruta.), Kwaśniew
ska-Trytkowa (U(S), Głat.ewska., Kami,'ska, Słon1czewska i Majchrzakówna (!KP).

"'I

I

Kolarstwo
Wyśeigi 'W Kali!;zu. 'W niedziel4l. dn. li !ipca
T. O. K. \Ol' Kl).ll~zl1 organl7.uje kolarski ,,"oy!\cig
ułlSo,,'Y na tr~qlll 100 km
Kali~z Chocl Plesz!'w - O~trńw - Kalls:>:. W wyścigu gló·

ra udzlal tawodniey z Ostrowa I Kali.·a. Start
10 ~\'r?:ed lokalu T. O. K. M~ta

nastąpi o A'on?.
prz~d rntlł~r.Pl\l.

Lekka atletyka
Śląsk

- Lódź. W nadchodzącą niedzielę rozegrany zostanie w Katowicach międzyokręgowy mecz
lekkoatletyczny pań
Śląsk Lódt. ŁOZLA nil powytsze spotkanie wy1.naczył następujący zespół: Wajaówna (Boruta - Zgierz), Kwaśniewska Trytkowa (Łl(S), Słomczewska, Kamlń!lka, Gla.żewska. Majcl'Irzakównll (IKP),
Patzównn (TFSJ), Noskicwiczowa (ŁKS), I

Pływanie
Zawody w Rybnlku. W dniu 2Q bm. na
stawie Ruda w Ryhniku odbyty się zawody pływackie zorganizowane przez K. S.
"Rybniczanka". Zawody zainaugurowały
sezon pływacki w Rybniku i cieszyły się
dU~f\ !"pkwencjl\ publiczności.
Wyniki POS7.c1.cgólne pr7.ec\stawiają !!ill
następująro'

Pano,"tie: 100 m dow.: 1) Kolenda (So1:21, 2) Goczo! (Rybntczanka), 3) Grabiec II (Ryhniczanka); 100 m kl.: 1l. Mura
(Rybn.) 1:32, 2) Wiński (Rvhn.), 3) L;much
( ~okól \ ; 100 m wmak: 1) Haltek (Ryłm. )
1: 1.0,:3, 2) Goczo! (Rybn.), 3) Szlosarck ( okój); 3Xl00 m zm.; 1) Rybnic1.anka II 4:40.
2, Rybnirznnka l, 3) Rol,ółI. SX 50 m rfnw.:
1) .Rybnicz3J1ka I 3:01, 2) Sokół I, 3) RybleÓł)

nfco"anka II.
~
Panie 50 m kl.: 1) Rakówna (Rytm.) 51,
2) Talar6wna (Hybn.), 3) Witckówne. (nietowarz 'szona); 50 m dow.: 1) Talarówna
(R)'})n.) 51.2, 2) Wewiorówna (Sokół).
W niedzielę odbędą, się w Giszowcu pływackie mi trzostwa Sląska dla zawodników klnsy l. Na zakończenie zawodów OdO,
hędzie się mecz piłki wodnej pomiędzy
dwoma reprezentacyjnymi teamamI Polski. Na poci tawie tego spotkania eliminacyjnego ustalona ,;ostanie repr~zentar.ja
Polski no. mecz waterpolowy z Ftnlandl\.

I

Tenis
L6dzkl Klub Lawn Tenisowy zdobył jut
definitywnie tytuł mistrza tenisowego Lodzi, zwyciętając Wimę w stosunIw 3:'2. W.
grze mieszanej para Johnowa-Grohman
(ŁKLT) pokonała parę TJlrichsowa i Stanecki (Wima) 6:0, 6:0. Dzięki zwyciestwu
LKLT zakwalifikował się do rozgrywek
mi~dzyokręgowych o wejście do klasy A.
Pierwszy swój mecz mistrz l.odzi ł.KLT
roze~ra z mistrzem .Torunia TKLT jeszcze
w blClżącym tygodmu.

•

Urlopowi(zom i sportowcom pod uwage!
Przyszedł lipiec a więc miesiąc, w któl'ym bodaj znaczna część mieszkallców
miaRt "ozpoczyna swój urlop. Dwa czy
czton' lygoc1nie przerwy w pracy mają
l.Jyć okn'sl'm wypoczynku po roku cięż·
ki(\j pl'nC'y W biurze. fabrycf'. w skladzie
czy pl'zy \\"Ill'szlacie, mają przy",por'zyć 110\\'~. zapns sił na cz('lw.iący po urlopie nowy okres pracy rocznej.
Rnrllzo rozmaicie ró~ni ludzie spęozają
ten z wiolkim utęsknieniem oczekiwany
cza. Bardzo duiy jest jeszcte procent osób, kló"zy marnują na nic swe wakacj~.
R01.pOczęle bez 2adncgo planu mijają dnie
w bezczynności, pełne nudy i jednostajnoBcL Po takich wakacjach wraca się do
pracy bez cntu7.:jozmu i bez potnebnych
nowych sil.
Wiciu odpowie, te "nie maja pieniędzy
hy wyjechać nad morze, w góry czy też
na łetnisko i dlatego nie mogą urlopu
swojego wykorzystać tak jak inni!U .Jcst
to naturalnie odpowiedź nietyciowa i
świadczy o niepraktyczności i niezarad-

Stosunkowo szeroko rozpowszechnionym sposobpm wykorzystania w tani sposób wakacyj jesl urządzanie wycieczek
szlakami wodnymi. a więc na łorlzi wioślarski('j czy też na kajakII.
Turystyka
wodna szczególnie zyskała na popularności w ostatnich latach. Ro!'ną w klubach
zastępy wioślnrzy, a rzeki i jeziora zapelnlają się coraz llardzh.'j kajakami, których
obecnie pełno jest wszędzie.
Nie naloty się temu dziwićl Jest to obok narciarstwa najzdrowszy sport turystyczny a przy tym stosunkowo tani. KIl.jaczek można bowiem dostać już za kBkan aście złotych.
Dla licznych już zastępów kajakowiczów, niemniej dla propagandy tcgo zdrowego sportu, oraz zachęty wszystkich posiadaczy kajaków do dłuższych wycieczek,
popularny tygodnik "Tlu~lracja Polska"
urządziła ciekawy konkurs wodny, turystyczny. Zwycięzcę kon kur u czeknją takie nagrody jak: przyczepny motorek kajakowy SM o pojemności 175 ccm, namiot
ności.
na 2-3 osoby, śpiwór watowany puchem,
Do najtnńszych sposobów wykorzysta.- materac gumowy.
nia wolnych dni wakacyj jest niezawodnie
Zadanie Jeonkursu jest przy tym barpiatawanie i urządzanie pieszych wycie· dzo proste: wystarczy odbyć co najmniej
czek w okolice podmIejskie.
trzydniową wycieczkę kajakiem, taglówPlażowanie będzie miało dla nas tym
ką, czy łodzią wioślarską i nadesłać ' opis
większy urok, g"Jy będziemy mogli 'W cawycieczki do "IlustracJi Polskiej", załą.
łej pełni korzystać z kąpieli w rzece czy
czając mapkfJ szkicową trasy wyciec~ki,
jeziorze. Do tego trzeba jednak umieć ply- kosztorys wyprawy oraz możliwie fotograwilII, Kursy pływackie dla naszych czyte}- fie (szczegÓły patrz nr 25 "IlustraCji Polnil,ów urzl\dza "Unia" - sekr. ul. Zielona skiej".
6 od godz. 16-HI.
Obok nagrodzonych opisów równiet kilW dnie chłodne oraz dla tych, którzy ka dalszych zoatanie wydrukowanych w
nie czują pociągu do słońca 1 wody, pozo- specjalnym numerze "IlustrACji Polskiej"
stają wycieczki.
Mogą to być wycieczki
przy czym autorzy zamieszczonych opipiesze, kolnrskie albo tet koloją do tak sów otrzymają honorarium za opis oraz
licznych w Wielkopolsce lasów, nad ślicz· za zdjęcia.
.
ne jczio.r a i rzeczki.
Wycieczek takich
Trzydniowa wyciec~ka i kilka chwil
można robić prZE'Z cały miesiąc w coraz
lutytych na jej opisanie może nam przyto inną okołic~. Wtedy te! apelnlmy naj- nieść pierwsze miejsce i tym samym dać
wat.niejsze warunki racjonalnego spfJdzc- motność zrobienia w roku przyszłym
nia urlopowych dni: znajdować si~ będ7.:i~- znacznie dłutszej wycieczki, bo już na kllm~' w innym niż codzif'nl1ie otoczeniu
jaku z motorkicm. Otrzymane zaś honorai śroc\owiF>ku, 7.:aczcrpniemy czystego po· rium wystarczy na kupno nowej łodzi czy
wictr1.8 ornz wzmorninly 'Hl"Z" nl'rwy l też bl'nzyn~1 na clalrkq wyciecz!,!:,
zdrowie.
;,
A wiQc do dzieła!
Z 0\.)

I
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KRONIKA PABIANIC
Wypadła

z tramwaju. !\:unce Marta ze
wsi Tckl ill \y coza:::.;e Jazdy \\'UHHIJa w Pał)Jani cac h pn.:> placu gen, ])a.bt·o\\'~kicg'o
z tram\\ aju. :\ic~zczę';łi\\a kobieta doznała
'Złamania obojczyka.
Odstawiono j'ą do
szpitala 1"hez picrzalnl Spole,czHej.
Likwidacja strajku w cegielniach. W
crg"!('Ilni \\ ła:'r. 1\;1(zol'o\\'skj(\go i :\awroc'kiego prz~' u1. \\ '1\r.;za \\ ;::kiej stl'ajkowalo
19 r ol!o lnikó\y dlll1l,lgaj,I,c się POdP;SUf\1i:l
umCi\\"~' złlio:'o\\ ej. ~I.ra ił;: 7.Dstal w piątrk,
ub. złik\y;do\n11\~·. Strajkującym prz)'7.nano wy"U\\"t1llr pn: tulaty.
Z posiedzenia TIady Miejskiej. We
cz\\'artC'k. dnia :30 uh. III i",.:, odbyło się w
sa li wagi5tral u pos i('(lzrHie Rady MirjskiPj, 1\"<1 posir(]zrniu omówiono sprawę
akcji zbiórki na rzecz kupna sprzętu woj5kowrgo ella armil. '" dalszym porząd
ku ohrad H,llla ttth",alila zaciągnąć pożyczkI' II' \\'\',..oko':; ci 8.000 zł IV Pol;:;kim
I3ankti I\Omltn~lll~' m lla pomiary miasta.
Postr8.ch wśród właścicieli ogrodów i
ogródków. \Y o,.;1atnich (ygodniach miejs('o\\'~' l'j'wrł SklU:bu\\',\' \\'~'slal ponad 800
rwka z6\\' pla1niczych do właścicieli więk
szych i najlllni(:j~zych nawet placów, obsflclzOII~'(' h cll'7.C\\'arni owocowymi, wyznaczając knżdemu \\')'sold podatek dochod(;\\'~'.
\Yiclll z platników oburzonych
wysokim \\'~ ' mi(1l'('m ]J0clatku powycinało
s\\'oje drz('\\'ka w ogródku,
A jednak były nadużycia w "Borucie".
'" Sądzie :\a,i\\'\':i.~w\'m IV Warszawie rozpntt'~' \\'~na h~'la ciekawa sprawa kasacyjna wnir::,iona przez dyrekcję Zakladów
Prz(,Il1~':,;ltl Chemicznego "Boruta" w Zgierzu przeciw],o hy!em u pracownikowi firmy .. Drze\\'ohlok" M. Szajnialwwi. Szajniak przrcl dwoma laty wysłał listy do
władz prokuratorskich i premiera Skład1wwsk iego dono::;ząc, że na terenie "Boruly" h~'l~' poc7.ynione poważne naduży
cia przy ao::;la\';i(' drzc\\'a modrzewiowego. D~Tekcja ,.Boruty" wystą.piła przeciwko S7.ajniakowi na drogę sądową o
zniesławienie i Sąd Grodzki w
Zgierzu
skaza! tego ostatniego na 6 mies. więzie
nia. Skazany odwołał się do Sądu Okrę
go\\'ego w ł~odzi i tam podczas przewodu
całkowicie udowodnit,
że w
"Borucie"
czynione hyly nadużycia. Oczywiście zapa(H w~'rok uniewinniający. Od wyroku
tego rlyrekcja "Buruty" zalożyła kasację.
Sąd ]'\a.i\Y~'ższy jednak zatwierdził wyrok
Sądu Okręgowego, tym samym potwierdzając fnl,t nadużyć w "Borucie".

KRONIKA SIERADZA
Miasto w nowej szacie. Odnawianie domów i POl'ząrlkowanie pod",órz zostało
już pl'a\\'ie WVkoliczonc i mia.sto przybrało
c&tet~'('zn~' wyglflrl, Najokazalej p)'ezentuje
się rlom przy ul. Wareckiej (sier!ziba ur7.ęc}u potzlo\\'E'go) odnowiony kosztem 700
zł. ~a rynku urząd'zono klomby wogrodzeniach !;;ztaehetowych. Aleje i sk\\'E~ry za<Jpa(l'wno l\' dużą ilość nowych, estetycz~J\'ch la\\'ek.
- Wykopano szkielety ludzkie. przy niwela'c j.i te,re nu pod llOWy odciQ1e'k autostrar1~: \\' pohliżu s7!pitala św. Józefa wykopano ]dlka'dziesiąt szkieletów ludzkich.
J{ości furmankami prze\\'il."ziono na CJffientan grze,b~lny, :,\iewąlpliwie dalsze badania \\)' ja,;'niq poc]loc].zenie szkieletów.
Pogrzeb zacnej Polski. \Y dniu 1 bm.
I()d'b~' ł się w Sieradzu PO'grzeb nagle zma,r lej ':p, Wandy ze Stawii"ldch BrzeziJiskiej.
IV pogrzebie zacnej Polki odda'l1ej sprawi!> naroc]o\\('j oraz czlollkini Kat. Stow.
KohiC't \\zięlo uchiał miej,~co\Ye cluchowirti .. t \\·o. _\kcifl Katol id,a ze sztan!lal'em,
ork i('i ... t ru Sak(;l a oraz lil~,I;ne l'ZeS7.e miej8CO\\'ego obr\yatr]sh\'a, iak rÓ\\11i<"ż człon
kowie SIr. :\aroclo\\'ego z prezesem kola
na czele,

.(RON I KA LASi<U
Budowa kanału rozpoczęta. Od dłuższe
go już czasu planowana byla budowa kanalu \\' Lasku, do któregO' ściekać mOl!ły
hy spll,\\'y z gnl'hat'nl ż:,'c1ow~kicJl, któTych jr'it l\' okolic~' okol0 20. Ze względu
JHt p()<\\DŻn~' koszt Dudow)' zwlekano z tymi pl'acHmi z roku na rok. aż ostatnio na
pos ie dzen iu Ra cl~' :1\Ilej~kiej na wniosek
laclnc:'g'o Jana K\\'j l'ama ",sz~'scy gal-bal"'le
clobro"\\'olnie opodatkowali się pod 200 zł,
IW37.tcm klór~ ch to sum wY'budowany zostanie ],anał. Prace ,,"stępne j'1.lŻ rozpoczę
to, pJ'zy 'zym uzy.skało zatl'udnienie okoł'o
50 rohotnikó\\',
Premier Składkowski w Lasku. 'VV
dniu 30 UJb. m, pl'zejc<żclial prze,z Ła~k premierr Składkowski. \V cza,sie krótkiego pob~'tu w
Łasku, premier
Skladkowski
st,\\'ierclził niepo)'Ząrlki IV niektórych dzielnica~ll miasta. \V z\\'iązl,u z wizy-tą premiera Skiac1ko\\'skiego odwolany zostal z mrlopu stamsta powiatu laskiego p. Jerzy
HosiC'ki.

KRONDKA TOMASZOWA
O kredyty dla zubożałego :rzemiosła.
Istniejąca \1' Tomaszowir Bezprocentowa
Kasa Pożyczkowa \w\kutek braku odpowiednich kapitalów nic może przyj'ść z pomocą \\'szyst kim poduna(ll~' m kUipcom i
l'zemie .~ łnikom,
Ze skromnych kredytów
skO'rzy~tało dot~'c1trzas zalerl"ie G:> kupców
i rzrmirślnlków, otrz~'mując po 100 zł poż~'czki dlugoterminowej, Aby iednak rlzia-

zwróci! się
do centrali K;1S BC7,procentowych w War::;za\\'ie z PJ'o':"])ą D udzielenie wżyczki w
}'IyO'cie :>,000 zł. do Zal"l.ą rlu :1\fiejf;k'cgo w
To'111a;::7.0\\'io o suhsnliUIl1 IV ","sokości
2.000 zł oraz do Se.fmi'ku Powiatowego w
Brzezinach i Tzhv Rzemi('~!niczei w Lod.,d
l) przydzir-lcnie 1{ Ii'ic odp0wierlnich krc-Ilylall1o ,;ć K~sy rozszerzyć zarząd

ORĘDOW~IK, poniedziałek", 'dnia l lipca 1938

Łódź

Numer 1~

likwidacja strajku
w przemyśle ceramicznym

bez dymu

Ł ó d ź, 2. 7. - W sobotę w rezul·
tacie konferencji w sprawie zlikwidowania strajku w przemyśle ceramicz~
nym uzysl{ano porozumienie i podpisano umowę zbiorową na okres do 1
maja 1939 r" na warunkach dotychcz·asowych (stawka 8,25 zł od l.OGO).
Czterot~'godniowy strajk, pl'owadzony
przez związki klasowe, zawiódł na car
łej
linii. Robotnicy przystępują do
pracy w dniu 4 bm.
fabryce Hirszberg i Birnbaum
(Śródmiejska
23) związek kla30"-Y
proklamował strajk okupac~' jny z 1)"wodu w~'dalenia delpgata.
murach
fabryki przebywa 120 robotników.

POl1~flłe perspektll'U'Y są pieśnią prteystelości
Ł ó d ź, 2. 7. - Przeciętny mieszkaOtóż pailstwa. zachodnie. silnie .u-

niec Łodzi, który nie rusza się nigdy
za opłotki miasta, nie zdaje sobie
nawet ,:prawy, że płuca jego stanowię.
narzf!dy p~ 10- i clymorhłonne, wchłaniajf,\ce rano, w dziell, w nocy, w czasie spaceru, przy pracy, we śnie 01brz~-mie ilości dymu i pyłu.
Tak się już przyzw~'czailiśm~- do
dymu, klón- "\Hlzięcznymi pióropuszali okala nasze miasto i do kurzu ul icznego, czyniącego z nasz~'ch liChO
zabrukowanych i rza.dko polewanych
lic jakąś pustynię, że nawet nie zdajemr sobie spraw~', jakie niebezpieCZeJlstwo nam z tej strony grozi. Wła
ściwie \V Łodzi należałoby chodzić

w

m.askach przeci'''gazowych, ale na taki w~-datek pozwolić sobie na razie
nie można.
'Myśli się przeto o innym sposobie
walki z zadymieniem, co prawda jak
do tej pory dopiero się myśli.
Dla uzm~-słowienia sobie, jak wyglącJ,a atmosfera w Łodzi warto przytoczyć kilka c:dr, Dym, ulatniający się
z wielkich' kominów fabrycznych i z
kominów domów mie,'lzkalnych, zawiera w każd~-m metrze sześciennym
do 3 gramów pyłu. Ka7.de spalone 1.000
ton węgla daje około 15 milionów metrów sześcjenn~'ch gazów, w których
unosi się około 15 ton pyłu, Z tej olbrzymiej mas~' pluca nasze wchła
niają znaczną ilość pyłu i całą masę
różnych gazów.

przemysłowione, 'dziś już przy~~.:plły
do energicznej walki zzadymlemem
miast, traktując ją jako walkę z plagą, społeczną· U nas dopiero są pe'y~e
prób:-' w tej dziedzinie, a mianOWICIe
doświadczalnie zajmuje się walką z
zadymieniem elektrownia warszawska
i pruszkowska, podobno osiągając po,"a.żne wyniki.
Łodzi zajmuj::). się tą. sprawą
specjaliści. Ostatnio w Stowarzyszeniu
Techników Odbyło się zebranie, na
którym wygłosili referat~r specjaliści.:
inżynier holenderski
van Tongerern
i wybitny fachowiec pOlski inż. Wojciechowski. Prelegenci zgodnie stwierdzili, że współczesna technika pozwala już na radykalne usunięcie zadymienia miast.

'V

,V

"r

Podkreślono również, że dymy, unoszące się nad miastem. na wypadek wojny stanowią poważne niebezpieczeJlstwo, gdyż s~ dogodnym ce-

lem dla ataków lotniczvch, Potwierdził.a to ostatnia wojna hiszpańska,
Podkreślono również, że usunięcie zadymienia pozwoli na usunięcie kominów, które sę. niezbyt ładną ozdobą
mia~t fabrycznych.
Jak na razie, ponętne perspektywy,
rozsnuwane przez prelegentów, stanowią. pieśń przyszłości.
Długo jeszcze
b.ędziemy dusić się kurzem ulicznym
i zachłystywać dymem fabrycznym.

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

I taka Rada Miejska chce kierować
losami miasta Pabianic

Posie(benie, które 'miało decydować o ~yu.'otnyclt sprawach
'm,iasfa nie (los~10 (10 skutku, te palt'odu niestaw. się radnych
P a b i a n i c e, 2. i, - Ostatnie zw<J- ostre sankcje i zastrzeżenia dla pp.
lane na dzień 29 ub. m, i nie doszłe radnych o karach od 3 do 25 zł za niedo skutku posiedzenie Rady Miejskiej stawienie się na posiadzenie bez nalem. Pabianic jest dalszym dowodem, że żytego usprawiedliwienia.
zdel\Ompletowana Rada nie nadaje się
Zaznaczyć trzeba, że porządek objuż do normalne';
pracy dla dobra rad powyższego zebrania przewidywał
miasta i jego ob~· \\'ateli.
m. i. ważną sprawę jak wykup grunZ dawnicj>:zego kompletu 40 rad- tów pod budowę osiedla robotniczego,
nrch zebrało się aż 14 radnych i dwóch rozpatrzenie wniosku komisji ogólnej
ławuików, w tym jeszcze dwóch radw .;;prawie stowarzyszenia "Rolnik"
nych, nie zamieszkującYCh już od dluż- i inne.
szego czaHl w Pabianicach, a których
Ta niepunktualność pp. radnych
się specjalnie z daleka dla poratowai bagatelizowanie sobie posiedzeil donia quorum Rady zaprasza. Nie wia- wodzi braku zainteresowania i coraz
domo tylko kto koszty podróży ponosi, większej niechęci wśród części pozochyba nie ci radni, Ilie mający nic stałych radnych. Taka dalsza wegewspólnego z naszym miastem,
tacja zdekompletowanej Rady p~,biaGrupka t~-ch radnYCh wyczekiwa- nickiej nasU\ya poważne obawy, czy
ła daremnie na rozpoczęcie posiedzesamorząd miasta. Pabianic przy takim
nia,a gc1v zabr,aIcIo im cierpliwości, 0- składzie Ra.dy Miejskiej będzie mógł
puścili salę posiedzeI1 i udali się do
normalnie kierować lo.;ami i sprawadomów. Na drodze dopiero spotkali mi miasta.
prezydenta, który przybył już przedtem na salę, lecz z powodu ważnej
szkoły
spraw~- został odwolany.
Panu pl'ez~-clento\Yi jako przewodniczącemu Rady nie udalo 3ię już naŁ ó d ź, 2. 6. W niedzielę, dnia 3
kłonić rozchodzących się ojców miasta do powrotu na salę, wobec czego bm. odbędzie się w Borowej Górze pod
posiedzenie z braku przewodniczącego Piotrkowem otwarcie szkoły szybowi quorum nie mogło się odbyć i musia- cowej.
'V programie uroczystości przewiło być odroczone.
Nie Jest to pier",sz~r taki wypadek dziane jest Rrzemówienie prezesa zaokręgowego
wojewódzkiego
podobnego niedojści'a do skutku po- rządu
siedzenia, mOżna by ich od czasu zde- LOPP w ł,odzi płka dypl. M. Bolesła Fragmenty z uroczysto§ci po§więcenia
kompletowania Rady przez ustąpienie wicza, poświęcenie szkoły, dalsze prze- proporca koła S, N. im. Stanisława
grupy radnych narodowych naliczyć mówienia, zwiedzanie szkoły i loty Waclawskiego 10 Pabia.nicach w dniu
clzie3iątki. Nie poma.gają już nawet _ propagandodwe na szybowcach.
26 ub. m.

I

Otwarcie
szybowcowej w Borowej Górze

t6w. Jak się d<Jwia,duiemy za!atwiC'I1de
tych ",'.szy'stkkh s'praw z,na]duj..: się na dobrej drodze.
Częściowe załatwienie żądań sezonowców. \IV wyniku starali związków rohotniczych, Fu.ndtus'z Pracy zwiększył Hość dni
pracy na robotach publicznych w Tomaszowie z trzech na cztery dni w tygodni'u.
Pozostałe żądania sezonO'wców dotyczące
podwyższenia sta,,'ek zarobko\VY'ch i zatl'ucl'nienia takiej same] Uczby bezro-botr,ych. jak i w rO'ku ubiegłym. nie zO's'tały
dotychczas załat.wione. W sprawie tej specjalna delegacja, sezonowców wraz z przedstawicielamI z\dązl,ów robO'tniczych interwC'I1iować będzie \V tych cln ;ach u właś
cj'\\Tch cz\-nni,kó\V.
is.oOO zł wydano na akcję dożywiania
dziatwy szkolnej w Tomaszowie. Ko.s~t
akcji dO'ży\yiania dziatwy szkolnej pro~'a
cłzo'nC'j w cią;zu 7 tnie~ięcv w Tomaszowie
przez Komtlet POIllOO- DzieciO'm i J\Hodzież~' wynió~t okolo l;J.OOO zł. Akcją doży
wiania objf!tych h~'Jo 2.0:35 dzic<ci,

KRONIKA WARTY
Studnia przy remizie jeszcze zamknięta.
Swe'lw ozasu pisali;"'my D za'llllinięcJU studni prn' re-mizie straży po,ż aTnej, wskutek c7.ego ]uclnotić tej dzielnicy została pO''Zbawiona wody. Jak się obecnie okazało,
p-rzyc7ynq zamknięcia studni była chęć
pohier;lJl;a przez pcwne jednostki nale;/;ące

do straży opłat od ludności za czerpanie
'wody. Należalo'by zapytać, czy studnię tę
wrb-udowała .swat pożarna, czy tet cale
rspoleczeI'istwo, kt.óre skla'da hojne ofiary
na straż? Nie wą1tpimy, że odpowiednie
wladze spowod,ują otwarcie ws.pomnianej
studni i umożliwią korzystanie z niej szerdkiim rzeszom okolicznei ludności.
Nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego.
Jak 00 roku, w miesiącu czerwcu w kQści~le 0-0. bernacrdynów w Warcie odprawiane było popołudniowe nab-oteń,stwo ku
czci Serca Jezusowego. Podczas każdego
nabożeli-stwa wygłaszane brły odpowiednie
nauki, zaś z wieży klllisztornc; grany był
codziennie hejnał przez p. Niewiadom·
skiego i Rygielskiego.

•

szla gwaHowna burza z piorunami i ulewnym des'zezem, \V kilku miejscach burza
wyrządziła poważne szkody, niszcząc zabudowania i zasiewy. W kilku wypad'kach
<J'cI pi'orunów powstały pożary.
Pożar od piorunu. Podczas ostatniej
burzy uderzył pi<>run w zabud.owalllia
F,ranciszka Bujacza. \Vskutek UlderzC'I1ia
plOrunu, zapaliła się stodoła, która spło
nęła ~oszozętnie wraz z tegorocznym zbiorem sIana.

KRONIKA PIOTRKOWA

K~no Czary - .,~ancy Stel,le za~inęła".
KlOO Roma - ,.Pl'wrwana pieśń".
Trag~czn~ śmierć rowerzystki. Onegdaj
lila szosIe PlO'trków-Sulejów o,koło 'wsi
Uszczyn naj,echanl3. zostala przez samoKRONIKA RADOMSKA
chód Genowefa Owczare.J{ z Piotrkowa.
Znowu zuchwała profanacja grobu. We Owczal'kó,vna jechała na rowe,,'ze w kiew~i \VO'l.a ,Gr.'z~'mali.na. ni ez'llaifi! sprawcy
rUlllku Piotrkowa. Dozna\nzy ..:ięż'kich 0r~~kopall, s",";€<zą mogdę. w ktorcJ przed
brażeń, rowerzysta po przewiezieniu do
ktlku dma-m1 zo,~iał pochowalllY Jeden z szpitala. zmarła.
mie,~5co"rych go&pod,al'zy
śp. Feliks StęOjciec o t 1"1 • Ok
'
pień i następnie ograbIli zwłolki, Zlł!biera-130 b
p s rze ~ ClęZ~, syna. W ,d~J~
.i'ą.c ubranie, bieN.znę i ob-uwie. Powtar:l:aUl . m. we WSI K.obylld, gm. Wozmkl
ją.ce się wypadki pl'()faf\1acji grobów wy- ~~tała
na tle maJąJtkO'v"y,m, spI'ze'cz~a
wołały wśród okolicznej hy!ności o!!IT<>m- !!U ę zy go~podarzem \VłoŚCI]allslum, a JeO
'"
e
30-letmm .s~~m Alc'k~anr1rem. Podne wZlburzenle.
czas sprzeczl0 OJCICC stl'Zellł do s~nna z piG~ałt~wna burza .n ad powiatem r~dom: st~letu aurtomatycznego, raniąc go ciężko.
szcza~sklm•. Onegdaj na.'Cl R:"dQ.ffilskl.e-m l
OfIarę B'przeC7!ki przewieziono do szpitala
CZęŚCIą pOWIatu radO'IIlMczanskleg-o pneUb. Spol. w Plotrkowie.
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? - - - KaleDdarz rzym.-kat.
Niedziela: Heliodor b.
PODiedzialek: Józef Kalasanty, Teodor b
KaleDdarz słowtańskl
Niedziela: Milosław

Lipiec

PODiedz1ałek: ',vielisław

Słońca:

wschód 3.35
Niedziela
zachód 20.18
Długość dnia 16 g. 43 min.
Księżyca: wschód 11.05, zachód 22,45
Faza: 6 dzień po nowiu

Mre~ reJak[!i i a~mini~tratii WtOdli
Piotrkowska 91
Tel. 173-55
NOONY DYtUR APTEK
Nocy dzisiejszej dyżurujll nAs~pujące A'pteki:
Sado,",'ska-Dancerowa, Zgierska 63, Groszkowski,
11 Listopada 15, Karlin (żyd\ Piłsudskiego 19,
Rembielirtski. Andrzeja 28. Chądzyńska.. Piotrkowska 165, Miller, Piotrk<>wsk~ 46. Ant<>nie",iez.. Pabian.icka 5G i UniE-szow-ki, Dąbrowska

Niedomagania ogólnej akcji
Koniec~ność pr~eciwd~ialania próbonł

miejskie 102-90.
P. C. K. 102-40.
Ubezpieczalni 208·10.
lekarzy ehrześcijllD 111-111.

TEATRY
Teatr Polski - ,Kobieta i smnaragd".
Teatr Letni - ,:Da.ma od Maksyma".

KINA
OapitoJ - ",Koniec pani Ohel'ne,,".
Corso - "Legion śmierci".
Ikar - .. Panowill w cylindrach".
Metro - ,.Błękitna brygada".
OświatOwY-Słońce - .. Mały marynarz" i "Zamek tajemnic".
Pałace - "Sekretarka jej męża".
Przedwiośnie "Ślepy zaułek".
Rialto - "Buziaczek".
Stylow" - .. Pod twoim urokiem".

KOMUNIKATY

Brak

materiały
nież wzrosły w cenie

ment i inne

budowlane rów,i to w dO'datku
bez ubprawiedliwionej
gospodarczo
przyczyny.
Następną. bolączką jest brak materiałów na rynku w dostatecznej ilości,
przez co dostawy są opóźniane. Przy
niewspółmiernym wzroście tempa
i
rozmiarów prO'wadzonych robót, wyła
nia się brak dostatecznej liczby fachowców w branży budowlanej, tak że
mimo zaangażowanIa znacznej ilości
niewykwalifikowanych robotników niektóre rO'boty z tej przyczyny O'późniają.
się·

Łódź będzie połączona

\V przededniu straiku
woźniców
I

Ł ó d ź, 2. 7. Z dniem 31 stycznia
rb. zakończyła się umowa zbiorowa
dla woźniców, wypowiedziana przez
<

cześDie urządzoDYch.
ZaiDteresow8Di zgłasza~

Ł

nie odniosła również żadnego skutku.
Obecnie woźnice zdecydowali się
proklamować z dniem 4 bm. strajk,
o ile do tego czasu właściciele przedsiębiorstw nie ustąpią i nie podpiszą.

stow. właścicieli przedsiębiorstw przewozowych. Od tego czasu ·przez 5
miesięcy trwające rokowania nie doprowadziły do porozumienia i zawarcia układu.
Na ostatniej konferencji uzyskano
już porozumienia niemal całkowicie,
tak że nawet przedstawiciele zw. zaw.
woźniców podpisali już jednostronnie
układ, nie mniej jednak w ostatniej
chwili przedstawiciele stow. właścicieli wycofali się i nadal zatarg trwa.
Interwencja władz administracyjnych

Otwarcie chrześcijańskiej Bali 'l'argowej. W ciągu Upca rb. Dastąpl otwarcie
I Chrześcijańskiej Bali Targowej w Lo·
dzi przy RYDku Boernera (Zielonym). B ....
la ma pomieszczeDia Da 120 Iltoł!lk nowo-

układu.

Poczynione zostały lUZ przygotowania do proklamowania strajku,
przy czym ze względu na znaczny w
chwili obecnej ruch przewozowy, podjęcie strajku jest nie na rękę wlaści
cielom wozów, toteż liczyć się należy,
że starać się będą możliwie jak najrychlej go zakończyć, choćby drogą
całkowitych ustępstw.

Osobiste.

VV ub. miesiącu odbyła się

BtoM nadania wyższych stopni naukowych sif'rlmiu lel{arzom krakowskim. W
tej liczbie był łodzianin dr med. Czesław
Klinowski, starszy asystent Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
syn działacza niepodległościowego, handlowca p. Michała KI.inowskiego.
_
Wycieczka uczestników kursów dokształcających dla robotDików. Z inicjatywy naczelnika wydziału przemysłowego
w Urzędzie Woj ew. inż. Głogowskiego zorganizowana zostaje wycieczka uczestników kursów dokształcających dla robotnil<ów przemysłowych do Gdyni. W wycieczce weźmie udział około 70 uczestników kursów. Kursy, jak to podawaliśmy,
zOI'ganizowane zostały w swoim czasie,
celem POdlli0sienia kwalifikacyj fachowych i l\,ształcenia kadr fachowców krajowych w przemyśle włókienniczym i
metalowym.
, Przymus ubezpieczeń. W związku ze
stratami, jakie \yyrządzone zostały przez
grady w bieżącym roku na terenie powiatów raclomszczaiH;kiego, piotrkowsl,iego,
a czr,ściowo i łódzkiego, organizacje rolnicze podję1y akcję, aby przymus ubezpieczeń, obejmujf\cy nip,ruchomości, a w niektórych powiatach ruchomości rolne, objął ubezpieczenie od gradobicia z tym, :te
przy scaleniu ubezpieczeń stawki ogólne
podwy:tszone bylyby nieznacznie.
Otwarcle nowego parku. Z dniem 1
lipca rh. został otwarty i oddany do użyt
ku publicznego park w Julianowie.Staw, łódki i kioski zostaną po upływie
terminu dzierżawnego wynajęte drogą
przrtal'gu przez Zarząd Miejski odpowiednim przedsięhiorcom.
Kurs przysposobieDla gospodarczego.
W Pm'lstwowcj Szkole Włókienniczej przy
ul. tcromsldcgo otwarty został p.c> 'wszy
obóz przysposobienia gospodarczego. Jest
to obóz młodziezy akademickiej, odbywającej swą praktyl{ę wakacyjną w przemyśle łódzkim.
W obozie przysposobienia
gospodarczego bierze udział około 90 akademików, którzy zakwaterowali się w
gmachu Pallstw. Szkoły Włókienniczej.
Ewakuacja obór. Z dniem 1 lipca rb.
objęty został zarządzeniem władz, zakazującym utrzymywania obór na terenie
miasta. dalszy okręg poza śródmieściem.
Organo policji otrzymały nakaz dopatrzenia, by obory na terenie tych dzielnic,
którc objęte zostały zakazem były usunięte.

Podziękowanie
Ł ó d Ź, 2. 7. Deleg.aci, biorący udział w konferencji w sprawie zawarcia układu zbiO'rowegO' w przemyśle
browarnianO' - spożywczym wyrażają
uznanie i składają podziękowanie jednemu z przedstawicieli przemysłu, p.

L. Juraszkowi za obywatelskie stanowisko.

Wycieczka młodzieży polskiej
l litwy, lotwy i Czethosłowacii

Robotnicy w kamienioło
mach otrzymali podwyżkę

Zamknięcie rzeźni

w Krakowie w auli Almae Matris uroczy-

6 d:l, 2. 7. W sprawie PO'łą.
czenia bezpośredniego Łodzi z Centralnym Okręgiem Przemysłowym 0statnio pO'wziQto myśl zbudowania
szosy, która by O'd PiO'trkowa. przez
Sulejów połączyła łódzki okręg przemysłO'wy z Sandomierzem.
Szosa ma mieć 20 m szerokości i
będzie zbudowana z kostki. Przez Pilicę koło SulejO'wa ma być zbudowany
most długości 320 m, szerokości 22 m.

•

!lię mogą po
inlormacje: Wydział Akcji Gospod. StroD.
Narodowego w Lodzl, ul. Piotrkowska 86
m. 10, lub ZrzeszeDie Chrześc. Kupc6w
nia zarządu Tow. PO'mocy Polonii
ł. ó d ź, 2. 7. - W Łodzi bawiła wyRYDkowych w Lodzl, uL BaDduraklego
nr. 9.11 w pODiedziałki, czwartki I !Iobo- cieczka młodzieży polskiej Z Litwy. Za Granicą przemawiał tym cz. wiceprezydent Pączek. Urząd Wojewódzki
Łotwy i Czechosłowacji. Zwiedziła 0ty w godz. od 17 do 19.
który dostar- reprezentwał p. Jelinek.
Wydział Akcji Gospod. S. N. w Lodz'. na miastO' autokarem,
Wieczorem młodzież była w teaPrzepłsw paszportowe przy WJ'lfłŹd:de czył ZarzlJ,d Miasta.
do Gdańska. Obecnie w związku z wytrze na przedstawieniu sztuki ,,KO'bieWycieczkę podejmO'wał w 'sali konjazdami nad morze bardzo wiele osób od- ferencyjnej Zarządu MiejskiegO" her- ta i szmaragd". Przed przedstawiewiedza również Gdllńsk. Władze admini- batką tymcz. prezydent Mikołaj God- niem przemówił dO' młodzieży reżyser
stracyjne wyjaśniają, ~e przy wjeździe na lewski, który wygłosił nacechowane Kf\asnowiecki.
teren w. m. Gdańska obowiązuje jedynje
dowód osobisty polski z poświadczeniem serdecznością przemówienie. Z ramieobywatelstwa dla osób od 13 lat wzwyt.
Dla dzieci do lat 5, podróżujących w towarzystwie rodziców, wystarcza metryka
urodzenia, dla starszych zaś dzieci od lat
5 do 13 włącznie należy posiadać poświad
czenie tożsamości z fotografią.

KRONIKA MIEJSCOWA

Ł ó d ź, 2. 7. Odbyło się zebranie
sprawozdawcze kO'mitetu zbiórki na
Dar Narodowy 3 Maja. Jak wynika ze
sprawozdaI1, w dniu 3 maja na ulicach
zebrano do puszek 4.281,95 zł, w lokalach zamkniętych 615,22 zł, sprzedaż
nalepek 972,45 zł i z list ofiar 11.284,0'1
zł. Razem więc zebrano na Dar Narodowy okrągło 16 tys. zł.
Jak wiadomo, pieniądze zebrane są.
przeznaczone na Macierz Szkolną, która prowadzi wielce pożyteczną akcję
oświatow~
na naszych
ziemiach
wschodnich. Zaznaczyć należy, że w
Łodzi w ub. r. zebf\ano 11 tys. zł. Jak
widać, O'fiarność łodzian w r. b. znacznie się zwiększyła.

z Sandomierzem

21 a.

TELEFONY
Pogotowie
Pogotowie
POgotowIe
Pogotowie

spekulacji -

fachowców
Ł 6 d ź, 2. 7. Na tle prowadzonej
akcji uporządkowani,a miasta, zakrojOnej na nienotowaną dotychczas skalę,
wysuwa się szereg zagadnień, które
wymagają unormowania nietylko doraźnie, ale w formie stałej.
W pierwszym rzędzie stwierdzić należy, że mimo nadzoru władz ceny na
te materiały, które znajdują. w obecnych warunkach olbrzymi zbyt, zostały wyśrubowane. Drewno w ogóle podrożałO' przeciętnie Q 10-15 pct, choć
hurtownie dostarczają. je po cenach
niezmienionych. Pokost ze zł 1,80 podrożał na 2,30-2,40 za kilo, fabry w
identycznym stosunku. Wapno, ce-

Wynik zbiórki
na Dar Narodowy

porządkowej

wChoinach·

D~ier~awca r~e~ni Żyd Blatt doprowad~il do niewiarygoilnego wprost ~aniedbania r~eini chojeńskiej
Ł

ó d ź, 2. 7. - W wyniku przeprowadzonej w dniu wczorajszym lustracji wojewódzkiej i starościńskiej została opieczętowana rzeźnia w Chojnach, dzierżawiona przez Żyda Szymona Blatta.
Wspomniana rzeźnia została na
mocy specjalnej umowy wydzierżawiona jeszcze przed kilku laty za. czasów
starosty Rżewskiego na warunkach,
specjalnie uprzywilejowanych, dla Żyda, przy czym duszą tej transakcji był
działacz "sanacji" Rydlewicz.
Rezultatem tej dzierżawy b~,.ło niewiarygodne wprost zaniedbanie rzeini, w którą, zgoła nic nie inwestowano,
a wobec stałego wzrostu uboju pomieszczenia okazywały się zbyt 8ZCZUpłe i wielu rzeźników przeniosło się
do rzeźni łódzkiej. Mimo to Żyd BIatt
uważał, że może nie płacić należności
na rzecz gminy. W rezultacie doszło
dO' kilkuletniego procesu, w w~' nikn
którego ściągnięto należności z opornego dzierżawcy pO' kilku latach.
Obecnie przeprowadzona rozprawa
stwierdziła tO', co w "Orędowniku"
wielokrotnie poruszaliśmy, a mianowicie, że sale, przeznaczO'ne dO' uboju,

KRONIKA DNIA

są.

nazbyt szczupłe. Ogłuszanie i ubój
oraz ćwiartowanie tuszy zwierzęcej
odbywa się w jednej hali. Podłegi w
sali nie są uszczelnione, wskutek czegO' wytwarza się proces gnilny, powodują.cy przedwczesne psucie się sztuk
mięsa.

Dalej z braku dostatecznego personelu odpadki, pozostawiane były przez
kilka dni z rzędu; gnijąc wydzielały
smrodliwą

woń,

gań.

Obecnie po opieczętowaniu rzetni
ubój bądź to prowadzO'ny jest przez
przez rzeźników Chojen w rzeźniach
łódzkich, bądź w Rudzie Pabianickiej,
bądź też rzeźnicy

do

sprO'wadzają

rO'zdziału

całe

na
w Łodzi.
Otwarcie i uruchomienie rezżni na.
sto.pi na mocy decyzji Stnrostwa Powintowego po przeprowadzeniu nakar.aneg-o remontu, prawdopO'dobnie jednak już przez zarzą,d gminy w Chojnach we własnym zakresie,' gdyż kontrakt dzierżawy z Blattem zO'stanie uznany za nieważny.
giełdzie mięsnej

zakupionej

l

Z cmentar7.a ewang-plickiego przy ul.
Skrzywana ~4 ni('zn1l11i sprawcy skradli
kilkadziesiqt drzpwck
bulo;zpanowych
wa I'to';;ci 200 7.10tych.
W przedziale III kI. pociągu na st.
Lódź-Fabr. nil'znany Rprawca ukradł Fryd1i Fridenherg (plac Wolności 6) sakiewkę, zawiera.1ącll, brylantowy pierścionek,
113 zł w gotówce. zep:al'ek i inne przf'dmioty wartości 1000 zlot ych.
Juda Kl'onenbl'l'g" (Oblęhorska 3) zatrzymany został \\' chwili, gdy na podwó·
rzu domu przy ul. Południowej 42 skradł
z wozu palto .Tankla Lipszyea, zawierają
ce w kieszeni 150 złotych.
Na ul. Podr7.pcznej 12 spadł zruszto·
wania z wysokości II piętra robotnik Stanisław Silc7.ak (Kowo ZłoIno) i odnió!'ł
ciętkie obrażenia ciała. Ronnego odWie-,
ziono do szpitala.
Na ul. Znmf'nhnfa spncll ;oc 1'1I::do·.\·nn; 1\

W .Wieluniu w ZainspektO'r pracy inż.
Szumski z Łodzi odbył dwie konferencje. Z robotnikami kamieniołomów uzyskanO' porozumienie i podpisana została umowa zbiorowa na okres do 1
marca 1939 r, na zasadzie której zarobki robotników podwyższone zostały
przetiętnie od 12-15 pct.
NatO'miast konferencj,a z robotnikami tartaków nie dodprowadziła do porozumienia i robotnicy zagrozili strajkiem.

murarz, 62-letni Franciszek Bogalski i
odnió!'\ł ciężkie ohrażenia ciała.
Rannel!'o
opall'7.yło POllotowie.
Zygmunt Frank (Tarnowska 14) na ul.
Towarowej naic<'hał rowerem na .Tózl'fę
Lewkow,l,ą (Groclzieliska 2),
która doznnla złamania no~i i ogólne ciężkie obrażenia CiA la. Ranną odwieziono do szpita.la. . Frank pociągnięty został do odpoWl ('(l zlU lno.lici karnej.
W lokalu gminy żydowsldej przy ulicy
Pomorskiej 18 nieznana kobieta pozostawiła 7-letnłego chłopca, którego przesłano do przylułku.
•
W Grabiszcwic pod 1.orl7;il\ na tle niepOl'owmień sąsiedzkich Wilhelm Wolski
pobił orczyl,ie>m .rózefa WitczAka. który
odniósł uszl,oclzenie cznszki j złamanie 3
~eber.
Rannego przewieziono w stanie
nieprr.ytomnym do szpitala w Lodzi. Wolsk i ;>;')<;! 1\ l znfrzym'mv.

SamObójstwo

Ł

6 d Ź, 2. 7. (Podrzeczna 19),

Mojżesz Zylberring
właściciel
piekarni,
PO'zbawił się życia przez zażycie więk

szej dozy kwasu solnegO'.
Powodu samobójstwa nie ustalonO'.

Burza nad Łodzią

Ł ó d ź, 2. 7.
przeciągnęła

Wczoraj nad Łodzią.
w godzinach południo
wych burza z piorunami, która jednak
pO'ważniejszych szkód nie wyrządziła.
W domu przy uJ. Wróblej 9 uderzył
piorun, powodując poploch, mieszkań
cy bowiem sądzili, że wybuchł pożar i
zaalarmowali straż. Poiar stłumiono
w zarodku.

-

Pogrzeb narodowca

uniemO'żliwiają.cą

normalne zajęcia przy ubO'ju. Stwierdzono także szereg innych niedoma-

tusze

Ł ó d ź, 2. 7. rządzie Miejskim

- W niedzielę o godz.
pogrzeb śp. Teofila Siekowskiego, który był członkiem wydziału organizacyjnego zarządu O'krę
gowego Stronnictwa Narodowego w
Łodzi.
Kondukt żałobny wyruszy z
kaplicy szpitala na RadogO'szczu.

14

Ł ó d ź, 2. 7.
odbędzie się

Komunikat
Dyr. Kolei Państwowych

Ł ó d Ź, 2. 7. - Dyrekcja Okręg· Kolei Państwowych w Warsz,awie komunikuje, że wprowadz.a się z w.ażnością.
do 30 września rb. bilety wycieczkowe
powrotne, świąteczne od stacji Łódź
Fabryczna i Kaliska do stacyj Andrzejów, Gałkówek, Glinni]{, Justynów,
Wykno, Zaosie i Żakowice.

Rodzina robotnicza
koczuje na ulicy

Ł ó d ź, 2. 7. Jak wielu bezrobotnych, przeżywa tr,agedię Józef Zientarski, zamieszkały na Hadogoszczu. Przez całą zimę był bez pracyj otrzymywał zasiłki z Pomocy Zimowej, mieszkał kątem przy ul. Zielonej 38.
.
Przed dwoma tygodniami został
eksmitowany i znalazł się na bruku.
WyrzuconO' jego skromne meble i on
sam z dwojga dziećmi i żoną koczuje
na ulicy. Położenie tego bezrobotnegO',
będącego bez środków
do życia. jest
tragiczne, wszędzie bowiem odmawiają. mu pomocy. Co ma zrobić?

T{tn

c:i~

nim

'utintet'e~11je?

•
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~~n~i[yiny rOIWI~ milioner~i imerY~iń~~iei
Mąż

milionerki hr. Heugwitz-Reventlow został aresztowany na dworcu londyńskim Pani Hułłon wyjdzie po raz trzeci zamąż

L o 11 d Y n. (PAT) Hr. HaugwitzReventlow, małżonek znanej milionerki amerykallskiej Barbary Hutton,
przybył w piątek do Londynu za poradą swoich adwokatów, aby stanąć
przed sądem policyjnym w związku z
oskarżeniem go przez własną. ŻOllę, ja}(oby zamierzał porwać ich dwuletniego synka, a ją zastrzelić. Barbara Hutton w~'toczy\Vszy mężowi tę sprawę
wszcz~la ponadto kroki rozwodowe.
Na d',"orcu 'Viktoria przybywają.ce
go hr. Haugwitz-Reventlowa od razu
zaaresztował agent policyjny i odprowadził do sądu policyjnego. Po krótkim przewodzie w sądzie policyjnym
hrabia pozostawiony został za kaucją
2 tys. funtów szterlingów na wolnej
stopie aż do wtorku, gdy sprawa nakazu aresztowania go będzie ponownie rozpatrywana w są.dzie policyjnym.
Hr. Haugwitz-Reventlow zobowiązać
się jednak musiał wobec przewodniczącego sądu policyjnego, że w tym
czasie, aż do wtorku, nie podejmie
żadnych prób widzenia się ze swoją

skiej Vanderbildt. Jest on również bli-I chilI liczy lat 40 i znany jest w kolach
skim krewnym znanego polityka an- muzycznych Anglii.
gielskiego, b. kanclen~a Winstona
Czy to trzecie małżeństwo Barbary
Churchilla. Lord lvor Spencer Chur- Hutton będzie szczęśliwsze?

Sensacyjne aresztowanie pastora niemie[kiego
Re'łfJi~je t~śł'Ótl kolonisłów Niemców w Befc"-ttło'łcie

B e ł c h a t ów, 2. 7. - W dniu 27
ub. m. aresztowany został w Bełcha
towie pastor Jakub Gel'chard. Aresztowanie nastąpiło z poleceJlia władz
pl'Olmratorskich po uprzednim przeprowadzeniu rewizji w mieszkaniu pastora. Równocześnie przeprowadzona
została rewizja wśród wielu Niemców
kolonistów, zamieszkałych wśród oko-

Ksiądz

żoną·

Do

łrzecl1

razy

.,

Fakt, który U"f/łcarl olbr~y'łłl.;e 'łf:'ł'a~en;e tt'iw6tl ludności

Apelacja w sprawie
b. kontrolera skarbowego
G r u d z i ą. d z. (Tel. wI.) Jak się dowiadujemy, w tych dniach władze prokuratorskie wygotowały obszerne uza~adnienie zgłoszonej apelacji od wyroku Są.du Okręgowego w Grudziądzu
(jako pierwszej instancji), uniewinniającego b. komisarza kontroli skarbowej Stefana Dumańsl<ieJlo w głqśnej
aferze karno-obyczajowej (donosiliśmy
o tym obszernie - Red.) Sprawa byłego komisarza Dumańskiego, a w
szczególności motywy wyroku pierws7,ej instancji odbiły się szerokim echem na łamach całej prasy polskiej.
Oskarżyciel publiczny wówczas podprokurator dr Jarosiński z miejsca
7.głosił od wyroku uniewinniają.cego
odwołanie. Obecnie, w jego zastępstwie,
z po:"odu urlopu, skargę apelacyjną,
podpIsał osobiście szef grudziądzkiej
prokuratury dr Heibert.
Niewą.tpliwie już w
najbliźszvm
czasie akta sprawy przekazane zostaną. Sądowi Apelacyjnemu w PozlHl11iu.

w Kosowie

nie chciał poświęcić sztandaru
Stronnictwa Ludowego
.

szłulC'a '1

L o n d y n. (A TE) W kołach Łowa
rl'yskich Londynu krą.żą. pogłoski, że
Barbara hr. Reventlow-Haugwitz z domu Hutton, po uzyskaniu rozwodu
wyjdzie po raz trzeci za mąż za lorda
Ivora Spencer Churchilla. Jest ona
rórką multimilionera amerykańskiego
IIuttona, właściciela słynnej firmy
,'Voolworth" i b~lła po raz pierwszy
zam~żną. za księciem Aleksym Mdivani (nast.ępnie· mężem Poli Negri Red.), z którym się rozwiodła i który
zginął przed kilku laty w wypadku samochodowym.
'Vedług prawa dUllskiego, któremu
podlegają oboje skłóceni małżonkowie
(ponie~vaż Barbara Hutton zrzekła się
ostat11l0 obywatelstwa amerykalIskiego), warunkiem uzyskania rozwodu
jest jednoroczna separacja małżonków,
co do której zapadła już decyzja sądu.
Przyszły mąż jednej z najbogatszych kobiet świata - Barbarv Hut.
te:n, lord lvor Spencer Churchill, jest
synem zmarłego przed kilku laty księ
cia .l\Ial'lborough, oraz jego pierwszej
małzonki miliarderki amerykań-

Pożar

licznych wsi, gdzie również nastąpiły
aresztowania.
Ze względu na toczące się śledz
two szczegóły sensac~'jnych al'es7.towań trzymane sę. w tajemnicy, chodzą,
jedllak pogłoski, że aresztowania te
U$M1ECH WIEDElVSKl
związane sa, z działalnością. organizacY.i młodo-niemieckich na teren ie Beł W lViedniu oóecm/m uśmżech jest
chatowa i okolicy, a glównie w tzw. . r:adkim gościem. iJ śmiech pokazany
na obra:.ku jest uŚlniechem obnos:oJungdeutsche Partej.
nym na pokaz po Niemczech przez ze..
spól baleltt wiedeńskiego, występujące.
go obecnie w Berlinie. Sfotografowana
scena zdar:.yla się nad jeziorem lVannsee w pobldu Berlina ...

C z ę s t o c h o w a, 2. 7. W powiecie częstochowskim działają jeszcze tu
i ówdzie placówki Str. Ludowego, a
nawet ""Tici". 'Vyl,azują jednak one,
że coraz bard:dej przeżerane są. komunizmem, a w każdym razie nienawiścią. do duchowiellstwa.
Chc ..!c podtrzyma~ wszelkimi środ
kami sw ..,!. egzystencj<;"
Stronnictwo
Luclo,"ye i ,,'Yici" uI·ząd7.ają zabawr,
"Święta wiosny" itp. uroczystości. 'V

•

lyw[zanie
Al o 1f:'a phteówka
Ż y

w i e c,

2. 7.

'fC

-

umieią

1:ywcu. -

ub. środę we wsi Rybna gm. Kamyk
mialo się odbyć wlaśnie uroczyste poświ<;,cenie sztandaru Str. Ludowego.
Z calej okolicy zjechało się około
150 osób, .iednak poświęcenie sztandaru nie odb~ ' ło się, gd~'ż miejscowy
ksiądz probo:"zcz sprzeciwił się temu,
biorąc pod u\\'agę anlneligijną. dziatalność miej"cowych I utlo,,"C ll\V.
Fakt pO'Y~' ższ~- "' ywarł olbrzymie
wrażenie w calf'j okolicy.

swoich popieraćl

Z(.l.lo.i.:u'a Ją 1'. Gahtrou'(l ~ Łocl#i

Podhalańskie

miasto Żywiec, słynne z przywileju
królowej l{on;:tancji, w~-kluczającego
Żyd.ów z terenu mie.i~kiego,
posiada
jednak pewne luki w swym polskim
stanie posiadania. Jedną. z takich do·tkliwych luk b~' ł brak polskiej, chr7.eścijallsldcj pralni chemicznej
gard erob~T i bielizny. 'V tym stanie rzeczy
. spoleczellstwo żywieckie musiało korzystać z ' usług
przedsiębiorców
ży
dowskich, osiadłych w pobliskim Zablociu.
Toteż Żywczanie z radością. przyjęli
fakt otwarcia w !;wnn mieście chrześCijall.skiej pralni. '" ostatnim czasie
spl'owadziła się do Żywca żona byłego
radnego Rlubu Narodowego w Łodzi
Galara z rodziną i Ul'uchomUa wspomniane przedsiębiorstwo ..
Nowa
chrześcijańska
placówka
spotkała się z gorącym poparciem C'l.łego społec:zellstwa żywieckiego,
jak
i ludności okolicznvch osiedli.
medy przeglądam lokale chrześci
jańskiej
pralni, pani Galarowa ze
wzruszeniem opowiada o mił~'ch dowodach sympai.ii, z jakimi spotkała się
już \" ciągu swej pracy.
- Przyjechaliśmy nie znając zupeł
nie terenu. Przedstawiciel spoleczell.stwa ż~-wieckiego p. Jan Studencki
wyszul,ał nam odpowiedni na przed-

siębiOl'stwo lokal i pomógł nam nawiązać kontal<ty z odbiorcami. Pełna
7.l'ozumienip. okazały nam sklepy galanteryjne l1J'zyjmując bieliznę do pra-

nia i gal'clerobQ do cllemicZllcgo czyszczenia. Zerwały z żydowskimi przed_
si!~biorcami i weszł\' z nami w stosunki handlowe.
.
Przy pożegnaniu p. Galarowa opo"dada. że za;:iłku na otwarcie Pl,zedsiębiol'stwa uclzielila je.i Rasa Bezprocentowych Pożyczek "Caritas" w Loclzi. Dzir.ki tej pomocy można b~-ło uruchomić
nową
chl'ześcijai1ską. placówkę.

(jw)

Oryginalne święto
"gradowe"

R o g Ó \v, 2. 7. - Na Śląsku posiadamy cały szereg ciekawych tradycyj,
do któr.nh należy równ ież obchodzenie rzadkiego i bOdaj nie spotykanego
w całe.i Polsce "święta. gl'ad-owego",
obchodzonego niezwykle uroczyście
przez parafiQ w Rogowie, leżącą tuż
nad rzeką. Olzą..
Przed około 50 lat~r szalały w dolinie nadolzallskiej straszne burze
gradowe, które zniszczyły cały plon
rolniczy i w~'Tząclziły poważne ;;zkocly '
w sadach. \V tych ci('żkich chwiJa~h
ludność okol iczna zloż~'ła m:oczrste

ślubowanie, że w oktawę Bożego Ciała:
rok rocznie będzie obchodzić święto
gradowe urządzając uroczystość kościelną.

"-e wspomnianym aniu wyrusza.
po nabożellstwie w godzinach poludniowych uroczysta procesja błagalna
do o kilka kilometrów oddalonego pami<)tkowego krzyża w Bplsznicy.
Tl'adrc~-jl1e świ<;,to g-l'adm~'e ,;;tnnowi
jedno z wielkich świl}t parafii, która
w m~:~l postanowienia, 'Po·lY7.i~tego
przed 50 laty, s7.anujęc uroczyste ślu
bO\yanie oiców dba. h~' nie 7.apomniano o hłnganiu Slwórcy o clohre żni
wa. (p)

Stada wilków
wpowiecie sanockim

S a n ok, 2. 7. - 'V powiecie ~anoc
kim. w gromadzie Czeremcha na pograniczu czechosłowackim pojawiło
się sŁado wilków wędrownych,
przybyJe ze strony C7.eskie.i_
Wind poczyniły szlwdy porywając
przebywające na pa"twiskach barany
l owce.
Zarządzono środki bezpieczellsh"a.

Bestialski mord
nad niemowlęciem
R~' b n i k, 2.. 7. - Niezam~żna mieszkanka Gloż~-n, Grylówna, powiła
przed kilku miesiącami nieślubne
dziecko, kLóre w ostatnich dniach
zmarło nagle wśród zagadkowych okoliczności.

Jak stwierdzono w toku przeprowa..dzonych. dochodzell. niemowlę, liczące
zaledwje 4 miesiące życia, zostalo 0trut~ wiQk.'<zą ~a,,"k!). ~l'f;zelliku. Poclejrz'an~r o dokonanie tej strasznej zbrodni .ie"t robotnik Jer7.:,! Gajda z Biedultów, kt."lrc!!'o aresztowano.
l\lalka zgładzonego ze świata dziecka pomawia bowiem Gajc1Q o ojco"two,
czego' ten ostatni clo ostatniej chwili
się wypierał.

Dal>;ze dochodzenia prowadzi ]11'0kuratura przy Sądzie Okr. w Rybniku.

(d) ,

l{ o sów. (PAT) Około godz. pierwszej w nocy w~r buchł w centrum miasta
przy ul Piłsud"kiego pożar, który stra",ił dOf\z(,zQtnie pięć domów wraz z zabudowaniami. 'V akcji r.atunkowej
wzięły udział
straże z Kosowa i Kut.
SLraty są znaczne.

Odebranie debitu
,V a r s z a w a. (Tel. w1.) Pismo niemieckie "OstIand", kt.óre w tak gwał
towny sposób zaatakowało rzemiosło
polskie, (napiętnowaliśmy to wczoraj
-- Red.), straciło debit w Polsce. Od}1owieclnie zarządzenie Ministerstwo
f'praw 'Yewnctrznych wydało w pil}tek. (n'\

WlIciC'czka Zwiqf.ku Narodou.!"fJo Polskiego w Amervce podczas dzisie)s:.ej U:izyly w ratus:u 7Jo<llll/ls/~jJll.

(p)
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Dróżko.

wiodla pod górę.

Z prawej strony jak
okiem sięgnąć l~olysał się łan zielonego żyŁa, a szedł
od niego wiew ciepły i chlebna woń; z drugiej strony,
hen, aż pod las ciągnęła się kwietna łąka, bujna jak
młodość sama, pachnąca, pstra i soczysta.
"
A dalej biała, slomą kryta, niska chata w bukiecie malw, narcyzów, bzów i jaśminu, Otoczona ' była
niskim, drewnianym plotem, a przez ol\vartą furtkę
prowadziła wąska ścieżyna do wnf'trza.
Chcą.c wejść do śl'odkla, J)'rzejść trzeba było wy~
soki próg i schylić głowę, bo drzwi były ni-skie . Ale
wie lud, dlaczego bUduje nisIde drzwi u chaty, Bo
oto naprzeciwko wejścia wisi obraz Panienki Często
Chowskiej i choćby bezbożnil( jnki się trafił i nie
chciał uczcić słowem pobożnym cudo\ynego obrazu,
nim spojrzy nail., uchylić musi przed świętośclą. krną
brną. głowę i przez to klątwy na dom nie ,ściągnie
a blogo-slawieństwo Boże tylko, a gdy się Panienka
Przenajświętsza zlituje nad grzesznildem, to mu cza~
sem za ten bezwiedny pojdon i łaskę swoją' przemoż~
ną okaże, że z grzechów obmyć się Po.może i do stóp
swoich świQtych rzuci.
Nie ber. przycr.yny tedy były i tu niskie drzwi,
a obok każdych wisiała kropielnica ze ś\Yięcon~ wocl~,
którą przeż('gn~ nie się strzeglo każdego. od wszelakdego niqszczęścia.
Chata była i wewnf}trz czysto wybielona, podłoga
wymyta do białości, garnuszki co lepsze, u.stawion~
na pólkach, })l'zybranych lwloro,wą bibułką, zaś- miedziane, ci('ż1de i duże, do góry dnem poustawiane
koło przypiecka na ławic. \v. -drugiej izbie stały po
rogach dwa łóżka pod powałę miękko usłane, zdobne
wielkimi poduszImmi o koron);:owych. domowej roboty nal'o'~nikach. MiOdzy. lśniącymi od czystości.
oknami stała duża komoda, a z jednej strony ściany
maloyyana, kuta skrzynia, zaś Ojl śl'od~u _ p,iezgrabny
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ciężki stół. \V olmach bieliły się na krochmalone firanki a niżej stały jedna obok drugiej doniczki, w Idórych kwitły mirt, ro.zmaryn i ruta.
Hej! Dziewka tu jakaś widać gospodarzy, dziewka
zapobiegliwa i skrzętna, co rą·k do pracy nie żałuje
.a i przyodziać się od święta lubi, bo na ławie, jakby
w pośpiechu rzucone, czerwienią się grube korale.
chusta jedwabna chwieje się jeszcze, jakby od czy~
jego~ dotknięcia, a pęla jaskrawych wstążek mieni się
w slońcu jak tęcza,
Rozwarły się szeroko drzwi i stanęla w nich od~
świetnie przybrana gosP9dyni.
- Pochwalony - szopnQła jakhy sama do siebie,
bo wiedziała, że w izbie nie ma nikogo,
Zdjęła piękna chustl,ę w kwiaty z pleców, złożyła
ją. starannie i, gładząc szorstką. dłonią. lśniącą. tkaninę, ułożyła jl!- pieczołowicie w skrzyni. Wyszla zaś
potem przed dom i usiadła ciężkł~ na niskiej la .veczce
przed o)mami.
- Hej, mocny Boże, tyli świat się przecie zeszło,
tłumaczyła się w myśli sama przed sobą. ze sv,'ojej
ociężałości ~ a szósty krzyżyk dźwiga się na karJ<u,
to i rac1by se człek odpocząć krzyn<;l - i za_patrzyła
się w bujne lnvicie przed sobą.. - Ale ci też to slonko
Boże grzeje, że jaże człowiekowi raźniej na duszy myślała, przysłaniając oczy ręką i mrużąc je przed
oślepiającym blaskdem.
Z myśli jej nie s-chodziło wrażenie, jakie odniosla
z odpustu, z którego właśnie wróciła, Nadziwować
się nie mogła tylu cudownościom, które tam widziała.
- . A co narodu tam było, a jaIde ci kramy pięk
ne - wspomniała z lubością a jaki w lwściele
ścisI" że ledwo oddychać można było, tyle 11ldzi r.eszlo się zewsząd, aby clnvalić Pana Boga. A jak ci
ksiądz huknął od oltarża, to wszystko, co żyło, run(;'ło
na kolana i szloch fl. jęk podnió~l się gdzieniegdzie.
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~ak ci to do serca ono huknięcie i piękne gr\1nie ,pun organis-ty ludziskom przemówiło..
- Matulu, rozpalić ogień? - przerwało tok jej
rozmyślań zapytanie.
Stała przed nią wysmukła, jak młoda ja·rzębina,
śmigła i hoża dziewka.
Nies·f orne włosy związane
miała w grubą. i ciężkę. kOlsę, która przepleciona
wstążkami do kolan jej sięgała. Spod cienkich brwi
patrzyły duże, jak chabry niebie,s kie oczy. Usta purpurowe i wilgotne zdawały się nosić na sobie ślad
pocałunku, takie były ponętne i słodkie. Ubrana była
w go'r set obcisły, pięknie paciorkami naJszywany,
spódnicę zdobną. w kwiaty i biały fartuch, z którego
wiały na wsze strony pstre wstą.żki i furczały na wietrze.
- Rozpal Jaguś, rozpal - odprurła, jaK .zbudz'o na
ze snu - bo to i śpieszyć nam się trza, by zdążyć do
JÓzkowej.
Po g,porzą;dzonym na prędce po!siłku, obtarłszy
usta fartuchem, wstała postękując gos,p odyni z ławy
i rzekła z westchnieniem:
- A no, trza iść. A ty zmyj statki i przybieg1llij
!Za chwilę.
.
- Ja nie p6jdę na krzciny. matus - rzekła cicho
d'z iewczyna, dziś czegnś milczą.ca i jakby senna.
Stara slpojrzała na nią. zdziwiona.
~. No, czeg6j?
- Jal{l(),ś tak ckni mi się - odparła, sama nie
wiedząc, co jej jest właściwie. _
- Ee - machnęła ręką ma;tka, - gaJoa:s'z ino-o
A jak ci urżną Skrzypki, a harmonija zahuozy l echem
po polach się rozlegnie, nie strzymasz. Zobaczysz, że
.nie strzymasz.
- Może p6źniej przyjdę.
- A widzisz. Ale na mnie już czas - i stanęła
'yt Rroi u ~zd'ychają.c, ż,ę wawaćby się mogło, żez nie.

')

Wiosna t
ziemIa

Cała

dyszała życiem

i radością istnienia.
ROozkwitały pachnące pęki kwiecia, obsypały się białym puchem kasztany. Bz'y chyliły ku ziemi na])rzmia.:.
łe wonią upojną kiście, jaśminy roztaczały słodką.,

kuszącą woń,

bujne łąki pstrzyły się od różnobarw
nych kwiatów i traw, nad którymi w zawrotnym
wirze krążyły to muszki brzęczące, to pracowite
pszczoły lub lekkie, beztro.s kie motyle, -a ws'z ystko
razem w zgodnym chórze śpiewaŁo pełną piersią:
Wiosna! Wiosna!
Białe brzo,zy rozpuściły warkocze, pomiędzy którymi przemykało się rozkrzyczane ptactwo. Poważne
dęby i buki okryły się nową. - ciemną. zielenią i s,zu~
miały z lekkla, poruszane majowym, łagodnym wiatrem. Rozbujała le.sz.czyna druwała schronienie śpie'
wakowi wiOlsny słowikowi, kt6ry po całonocnym hymnie na jej cześć śpiewanym, wtulił się w szare gniazdko i czekał wiee:ooru, wy mlOWU wyrzucić z siebie owe
trele przedziwne, w których drżą dwie struny:
Wiosna i miłooŚćł
O kilka stajań od gościńca stała bielona chata.
Wiodła do niej dir67ika kami8lIli'sta, przerżnięta w połowie przez bystry potok~ przez który rzucona była',
kładka bez porę.czy, 0It, ZWYKła. ociosana belka. Szumiał potok ~wawolniea brzegi swoje ustroił w błę
kitne 'niezapominajki i żółte kaczeńce, jak zalotna
dziewka. co !la spotkanie miłego idzie.
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g6w)'. co za bra.ciszkiem, dyryge.ntem,
nota bene, lichym, wepchalI SIę do
programów i wyciskaję. z Radia pieniłłodze od polskich abonentów .
..W audycjach odczytowyCh i literackich było nazwiskowo trochę lepiej,
ale tylko pozornie, mikrofon bowiem
udostępnia się na Zięlnej takim rodakom, którzy są. albo wyraźnie lewicowi, albo maję. co najmniej markę "postępowych".
Nazwiska \Vacława Rogmvicza, Henryka Ładosza i Marii n.Q.brmvskiej, mówią chyba same za SICbie. Wśród przeróbek (słuchO\~riska)
pozycje tzw. patriotyczne powierzano ,Jołksfrontowcom" i Żydom, że wy.
mienimy "Krakowiaków" Bogusław
skiego w tekście, który raczej napisał
Leon Schildenfeld - Schiller i "Ło
kietka", którego ohydnie spreparował
Stanisław
Belski (Szyja Blaufuks),
ongi autor i wykonawca niezdarnych
pornografomallstw w "Ananasie", 0becnie pupilek szarej eminencji literackiej w "Polskim" Radiu tzn. Jana
Parandowskiego.
"Tak jak Parandowski, chwalca
swobody płciowej, prezes Penclubu w
Poh:ce, (napomknijmy nawiasowo, że
wszędzie za grani~1). szefost'Y0 ~okalne
Penclub';l. łączy SIę. Z ~1alezemeD? do
ma.soneru).'
tak. 1 J~go .rad~owy
z~vlerz.cll:m~, ~. PlOtr. GorecJn, .. CIeszy
Slę Opllllą. zarllwego hlosemlty.
,y dalszym ciągu swoich uwag
pro!. Kości('lecld stwierdza, że stykał
się z p. Góreckim przed laty hlisko
dwudziestu na terenie M. S. Z., który
kierował tam \\ ów czas wydziałem prasowym. An~ażował najchętniej Ży
dów. Śmiejąc się, prosiło go kiedyś paru Polaków, by się dla nich trzymał
numerus clausus. Niestety l Za p. Góreckiego POlacy doszli w wydziale do
6,8 pct. Ten sam zużyc1za.i~cy eksperyment powtórzył się później z PA T~em.
Obecnie, okazuje się, kolej na "Polskie" Radio.
"Opinia narodowa - }{Qllczy swoJe
uwagi pro f. Kościelecki wytrwale
naWOłuje, by radio służyło Polakom,
nie Żydom, by pracowało pod sztanda.
rem naprawdę biało _ amarantowym.
Opinia narodowa czeka na zmiany w
pl'ogramach "Pol 'kiego" Ratiia, zdaje
sobie jednak sprawę, że muszę. się one
zaczlJć od posuni<,ć personalnych, od
usunięcia z radia wyznawców .iutfeoliberalizmu, którzy z wolą. olbrzymiej
większości !'\arodu się nie liczą. i z.a
parawanem audycyj dla katolików,
jak słynna wielkanocna transmisja z
Rzymu (też obsłuO'hvana przez speakera • Żyda), za plecami kleru odprawiającego msze św. przed mikrofo·
nem, korzystają. z lwżdej okazji, by
przemycać filosemityzm.
"Panowie z Radia przestańcie Polaków "nabijać w kal'affę".
Do słusznych i ciekawych uwag
prof. l{ościeleckiego nie poŁrzelmjemy
nic dodawać! Ch~·ba to t~-Iko, że jcśli
polityka personalna i działalność programowa "Polskiego Radia" nie ulegną radykalnej zmianie, stosunek polskiej opinii publicznej do tej instvtucji może się jeszcze bardziej zaostrzyć.

lam, ~ li~ ~i~ uro~lił H.I: fto~tworow~ki

Rybna - miejsce hodowli ryb dla dworu .królewskiego - Dąb, który szumiał ~ielkie
mu synowi Polski - Wysoc.e uspołeczniona i zorganizowa na gospodarczo wies podkrakowska
Ił. y b n a, 2. 7. Ze stacji kolejowej
Krzeszowice na samym krańcu Ziemi
Krakowskiej wiedzie wyboista droga
do Rybnej. Przechodzi przez Tęczynek
pod stopami wyniosłego wzgórza, na
którym "'Zil0SZą. się pokruszone dłu
gimi lata111i mury zamku Toporczyków-TęczYllskich, poprzez typowe
podkrakowskie kamieniste wyniosło
ści.
'V pe,vnej chwili droga wspina
się pod górę i oto, jeżeli dzień jest pogodny, widzieć mOżna na widnokręgu
faliste grzbiety Zachodniego Beskidu.
W dolinie małej rzeczki leży Rybna
- wieś, w której urodził się Karol
Huhert Rost,,·orowski.
Przerywany niejednokrotnie wapiennymi skałkami, długi na kilka kilometrów rzą.d chat otaczają rozległe
sady wiśni·owe. \Y środku wsi bieleje
sprzedają,c ją. w latach powojennych.
Dziś dom Rostworowskiego należy do

szego. Gospodarstwo rybne powstało
tu zdaje się podczas panowania l{azimiel'za 'Vielkiego. Jest to o tyle prawdopodobne, że w latach owych zapoirzebowanie na ryby w całym Krakowie zwiększyło się znacznie ze wzglQ~
du na dużą. ilość amatorów szczupaków i I inów po żydowsku.
Gdy zejdziemy ze wzgórza i przekl'oczymy rzeczkC Ryhiel1kQ, staniemy
na wprost okazalego budrnku. To siedziba Spółdzielni Mleczarskiej, wyróż~
niającej Rybną
SPOHliQ0,zy wsi całej
Okolicy I{rako,,-a. Spółdzielnia. ta. powstała w roku 1902, a członków liczy
dziś przeszło

działalnością swą
obcjmując 8 wsi, w któ-

Dom, w

1.200,

prócz Rybnej
rych posiada filie. i\1iesie,:cznie produkuje ona od 130 w zimie do 250 i 300 w
lecie kg masła, wysyłając je na całą
południowo-zachod 11 ią
część
Pol.:;ki,
przede wsz~·. tkim do Zakopanego, Katowic, Jaworzna, Krakowa i Cieszyna.
Drugą zdobyczą., gospodarczą Rybnej jest Kółko Rolnicze, prowadzące
sklep i kase Stcf.cz~·ka.
Kółko to zarówno jak mlcczal'l1ia w
Rybnej, wsi ubogiej, gdzie gospodarstwo jedne.i rodzin~' nie wynosi więcej
niż 5 morgów, jcst dowodem, że przy

którym urodził
rowski.

się

Rostwo-

dObl'ych chęciach '",ieś polska potrafi

zorgf.\uizować swe życie gospodarcze na

zdrowych zasadach.
Piszą.c o Rybnej przypomnieć nal&.ż~~, że przed laty organizował tu chłopów ks. Slojałowski wskazują.c im
najszczytlliejsz~r
cel życia każdego
Polaka - hudowanie potężnej Polski.
Tl'adq'jc pracr ks. Slojało\\'skiego żyją. dziś
w zdecydowanej postawie
illco,ycj tej upami~tnionej imieniem
narodowego poety, wysoce uspołecznionej, dobrze zorganizowan.ej gospodarczo podkrakowskiej wsi
A. G.

I

Międzvnarodówką literacka
na usługach lydów
Zja~d

Prastary

dąb

w o(Jrodzie przy dom/J
Rostworowskich.

kościół,
tuż obok niego na iVzgórzu
stoi dom, w którym w roku 1877 urodził się Rostworowski.
Ojciec poety osiedlił się tu po upadku powstania styczniowego. I{arol
Hubcrt sp~dził w Rybnej całą. młodość
odwiedzajQ.c, geJy był uczniem, rodzinną. miejscowość podczas wakacyj.
Po
śmierci ojca niedawno zmarłego wieszcza posiadłość objął brat poety Piotr,
inż. 'Vierzchowski.ego z I{n:.kowa. Historyczny budynek otaczają. drzewa 0grodu, a wśród nich wyróżnia się kilkusetletni dąb, w cieniu którego czę~
sto przebywał poeta, z poszumu jego
konarów czerpiąc, brć może, natchnienie do swej młodzieńczej twórczości.
W samym kOl1.CU ogrodu rozciągają
się wilgotne łączki są
to tereny
daKnych sta,,-ów, od któryc]1 Rybna
wywodzi swą nazwę, bo wszak to w
Rybnej za królewskich czasów Krakowa hodowano ryby dla dworu monar-

"PeuklttbóuJ" -

potępia tł(ljostr~ej

I

antysemity:nn.

War s z a w a. (Tel. wł.) Na zjeździe zjazdy tej międzynarodówki literac"Penklubów" w Pradze powzięto rezo- kiej, znajtiującej się pod wszechmożny
lucję
potępiającą.
bombardowanie mi wplywami lewlcowo~masOllskimi
miast i wyrażającą sympatie poszko- są. widownią podobnych wystąpień.
dowanym.
Pl'z.vpominamy. że na poprzednim
Najchal'akterystyczniejsze
jeduak zjeździe "PeJlklubu" uchwalono rezojest uchwalenie wniosku delegata luc.ie, zawierają.cą bl'utalnę. napaść na
,.Penklubu'· Żyda Przyłuckiego z War- I'olskę. Nie zaprotestował przeciwko
szawy.
temu wybitnie lewicowy pisarz franPrzyjęta przez kongres rezolucja ta
cuski, Jules Romains, j)l'zewodniczą.cy
"potępia naj ostrzej antysemityzm i ra"Penklubu". Zareagował jedynie obec~
SJzm propagowane w różnych krajach, ny na zjeździe młody literat p. Alfred
a w niektórych również brutalnie Łanowski, natomiast oficjalna delegawprowadzane w ż~'cie. Kongres "Pen- cja z p. Parandowskim na czele nie
klubów" wzy,,-a członków fedcracji do uznaJ a za właściwe odeprzeć napaści.
z\valczania z całą energią tej groźnej Kic dziwnego zresztą, boć decydował
recydywy intelektualnego i moralnego o t~rm również - Żyd Słonimski z
llarbarzyństwa". (Nie po raz pierwszy
,,'Viaclomości Literackich" - Red.)
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Preludiu·m

•

WleCZOrne

llliec::;orem - z pustych pr:;,edmicd(; pOll..'raCa mój zachód,
gdy slo/lce po gałęziach mroczny ch drzew się wspina Niebo (Jaśnie w ustronnej cis:y mego serca,
.
a zmierzch zadumę smutku u okien rozpina. Slys:.ę ostatni przelot slonec:;,nychjaskólek.
lVidzę: w oddali miasto zachodem skąpane
i tylko wiatr ostatnim westchnieniem w"iCCZOI'l
Msyla samotności - powiew pożegnania.
Za progiem mojej duszy slyszę - jak wydzwania
świerszcz· smutku ...
- zwrotki wiersza ciszą szeleszc zące Błąka się nad poddaszem spóźnionym pTzelOlem -

OCHRONA ZABYTKÓW

jaskółka

zapatr:ona w bliski zachód sloJzca.
Wieczornieją me myśli na stromym poddaszu,
lU białym kwadracie tęsknot ro:piętych u okien -

..

Widzę:

jak

życie

-

niebo się zwolna zanurza 10 toń (Jwiezdną ...
nad mej duszy we::;branym votokiem.
JÓZEF BARANOWSKI.
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"Szara eminencja" literacka
Polskiego Radia

Znam,ienny glos prof. Kościelskiego 'W sprawie
programów Polskiego Radia

'{ośció{

w Rulmej.

Nawiązują.c do poruszonej przez nas
sprawy polityki personalnej i działal
ności programowej "Polskiego Radia",
pro!. I{ościelecki na łamach "V,Tarszawskiego Dziennika Narodowego"
pisze m. in.:
",y okresie ostatnim gros audrc~'j
tworzyły audycja muzyczne, w których aż polowQ przeznaczono na bezpłalwi l'eklamQ plyt z firmy "Lutnia"

(właściciel

#a~yd~enia

Fajgenbaum). Po staremu
z mikrofonu nazwiska Hermelina, Rozenbauma, Edzi Fajnsztaj11ówny, Gajstówny, Róży Etkinówny,
"Crsztajna, Landaua, Neumana, FajnlJessera, Kohena, Chajweca. Ojstracha. Horowitza, Rubinsztajna, Jaszy
Haifetza, Jehudy Menuchima, Rozenkranca, Warsa, Golda i chorobliwie
ruch l h\'ych
GórZYllsl<ich
(Grynberpadały

I

Dar z Poznania dla Muzeum Narodo.
wego • .Muzeum Wiclkopolslde przekazało
do Muzeum Naroclo\\"Cgo \V ·Warszawie
parę eksponatów, które z braku oclpowied~
ni.ego dzii\łu nie mogły być u nas wysta~
Wlone, a które zostaly ofiaro"l"ane przez
adw. dra J<. I\olsze\\'skie,go. Są to dw:e
maski mumij oraz szczątki bogato malo~
walnego sarkofagu z grobowca krÓlowej
egipSkiej, pochoclzące z roku ok 1500 przed
Chr., z Deir el Dahari. (oz)

l

Z wystawy

tV Jfl

a'ł's~(H(,'ie

Numer 150

-

ORĘDO'W'NIK,

ponleC!rJaleK,

iłni!:

l I1pea lm .....

~U-0'It'
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Hula 5łepańska - Wołyńskie Pisz(zany
W przeciągu kilku lat zapadła

wieś wołyńska zamieniła się

w uznane zdrojowisko

(Od własnego korespondenta "Orędownika").
L u c k, w lipcu.
Przed budynkiem stacyjnym w Rafałówce, na linii kołejowej Kowel Sarny, chłopi i Żydzi pokazują sobie
z uznaniom niepozorny, otwarty samochodzik.
- Z Iluty. K s iądz ma "awtomobil". Przysłał po gości, którzy przyjechali do zaldadu.
Niebawem samochód wypełnił się
kUl'acjuszami, udającymi się do Huty Stepaekiej. Z boków i na WIerzchu
ułożone
walizki, toboły z llielizną i
paczki najróżni.ejszego kształtu,
Szofer, w glównym zawodzie mechanik w tarlaku, krr.ci korbą, silnik
zaczyna pracować i samochód rusza w
:W-kilome11'0wą. podróż po piaskach i
bezdrożach wol\'ńskich.

Tuż za stacją. pier,,'sze spotkani.e z
f11l'111a liką.. Już z daleka
chlop i llaba ze .:;kakują z wozu. Szyi)ko i ró,,' nocześnie , jak na komendę.
Baba, w lnianej bluzce ze śliczt1\'m
czerwono-czarnym haftem na rd<uwach, staje ohok konia z prawej strony" i obiema rC;'koma, z całej siły, trzyma uprzą·ż. Chłop natomiast zrywa
czapkę z lmdlów i zakrywa nią. zwiel'zr;ciu lewo oko.
W tej pozyc,i i chłop i baba czekają
z napięciem, aż minie ich samochód.
KOIl widzi coś niecoś prawym okiem,
słyszy silnik i staje dr.ba.
Haz mija się chłopski wóz bez wypadku, raz koi1 wyrywa się z postronków, lub skręca i przewraca wóz.
Całkiem przezorni gospodarze, widząc
samochód jeszcze z daleka, bodajże
na. skraju horyzontu, wyprzęgają. ko-

Nie rzadkie są wypadki, iż przywozi
tam na wozach chłopów i chłopki,
którzy są tak zreumatyzowani, że po
prostu nie mogą. siQ ruszyć. Po kilkutygodniowej kuracji ludzie ci chodzą.
o własnych silach.
Sława Huty Stepańskiej rozchodzi
się już nie tylko po Wołyniu i Piń
czyżnie. Bywają. kuracjusze i kuracjuszki z 'Warszawy, Lublina, Wilna,
I~rakowa i Lwowa.
Zaczyna się nawet nazywać Hutę Stepal1ską woł?ń
sl\irni Piszczanami, ze względu na
skuteczne
kuracje
reumatyzmu,
ischiasu i artretyzmu.
Może najlepszym dowodem wielkiej
przyszłości
Huty Stepailskiej będzie
ten fakt, że w r. ub., gdy ksiądz Czaban był bardzo zniechęcony i rozgoryczon~T postępowaniem lokalnych władz
skarbowych i administracyjnych, którE. niezupelnie zdawały sobie sprawę z
ważności zdrojowiska
dla ludności
Kresów Wschodnich, szczególnie dla
warstwy średniej, którą. nie stać na
w~' .iazd~T do odległych
zdrojowisk w
Małopolsce, zwrócili się do niego Ży
dzi i po prostu zaproponowali mu za
Hutę Stepallską. okrą.głą. sumę 300,000
Slę

zlot~' ch,

ch lopf:k~

Ks. Czahan,

II'iI/ok 1Ia ::.akll/rl

!;ąpieto

l'ó,,'ninie piętro,'\' y zakład kąpiclowr,
a wokolo ,,,ieniec schludnych drew11 ia n\"ch cl\yol'ków,
K'Ul'acjuszy jest przeszło sctka, w
tym czr.ść przysłanych przez ubezpieczalnie,
Po wicloku beznadziejnych wsi i
ich mieszkallców, clzh\'nym kontrastem je~t ,,,idok panów i pal\ w hieli,
spacel'u.iQc~' ch po ścieżkach i popijają
cych solankę ze szklanck i kuhków
najl'óżniejszego ksztaltu.
Źródło św. Tere~y, odkryte Pl·zed
pięciu latami z mozołem przcbito
grubą warstwę bazaltu daje zimną
wodę słono-żelazistą, zawierającą l)ierwiastki promieniotwul'cze, Zalct 1'adioakt\'\\"nvch źródła w Hucie StcrVil,;k{rj J;ir zl1adHno jcszcze nHuko,''o zupelllie dokladnie, ponicważ analiza taka w,I'magalahy ul'ządzrnia na
mie.il'cu srecJalnego lahoratol'ium chemirznego i koszto\\'alah,l' co nuimniej
kilka t ,l'siecy złot~'ch. Huta StrIH1J1ska nie jr!';t jeszcze Krynic;;!. i na takie zh~·tki nil' może sobic poz,yolić.
I{aźlly zdob~· ty grosz
lokuje \\'1 aśeiciel ksi:ulz Tro(\or \.zahan, 1)\'1\'
I proboszcz w I1ucie Stepallskiej i ocihT\YCa solanki i horowiny - ,y najpilnicj!';zo inwestycje. Z wia<lomo:4('i o
1l'6dle WI ' stal'CZ\ ' ć musi na razir anaOgrzewanie parą hą]Jieli uoroluinowcj. liza sklaclniko~ya Pal'lst"" Jn,,(I tutu
(;eologiczllcgo z )", 1983 ol'az w~' Jl'iki w
nia, 1.: wozu i kryją. się 1.: nim głęboko kuracjach rhOl'óh żołądka i nerek.
l\" przydrożnym zbożu,
oczywiście cuTrzeba chociaż trochr. znal' stosundzym, 'Vsr,ystko to działo się przy ki , panujące u nas na Kt'l's3.c-h
przeciętnej szybkości
samochodu 20 \Yschoclnich, żph~' ocenir, jak wielkim
kilometrów na godzinę.
dziełem jest utworzenie
w zapa<lłej
\V mijanych szeroko rozłożonych wsi "'Oł~{l,.;kie.i. w odlef!'łości 20 kilowsiach widzi się przed chatami kobie- metrów od malej slarji kolejowej,
ty i dzieci. \\'::;z\'stko w Jnian\'m sa- zcirojowiska, które jako takie istnieje
modziale i czel:wono-czarnych haf- dopicl'o trzeci sezon i mimo to potach. Hafty o rysunku geometrycz- szczycić się może posiadaniem oclpol1ym albo roślinnym, zależnie od wsi. wieclnich urządzeń leczniczych, wła
Drewniane cerkwie wskazują, że lud- snym Irkal'zcm-hakceologiem (p, 01ność, z której do niedawna wojewoda ga Skorupska z Poznania), w~'godnym
Józe\vski robił na gwałt 100-procento- pomieszczeniem dla około 300 osób,
wych Ukraińców, jest prawosławna.
zaczą.tkiem parku, restauracją, pocztą,
\\'reszcie, po w~-minięciu kilkuna- telefonem i nawet pierwf:zym kom fo1'stu furmanek z bojaźliwymi kOl'lmi, towym pensjonatem,
posiadającym
po przejccl1aniu kilku wsi, licznych "l łasne oświetlenie elektryczne i biepól i rozdroży, dojeżdża się do Huty żącą ciepłą. i zimną. wodę w każd,' m
SŁep,ailskiej, wsi polskiej i katolickie.J, pokoju, Na " ' olyniu są to rzeczy 'po
zalTIleszkalej
przez potomków tak pros1u niesłychane,
m,oclnej, dz(:.;iaj s.zlachty zagrodowej,
Właścicieł i dyrektor Ilu t y StepaIl~\~, WSI h.al:Llz~ pl Qkl~Y drew,: iany ko- skiej, k~, Czahan, pracuj e bez wys~:oł ,z Wlezą. l orygll1alnrml pOcicie-, tc~n!e!1ia. Csta\"vicZllie :>:ałatwia najnIelm!.
,
.
róznleJszc i-:pl'awy: pl'Z~'j111uje km·a~o zd1'O)o'\'I"ka I!uta Stepailska je-I cjusz~-, Spol'zc)dza ko sztol',l'sy, buduje,
sz:~e kLlo~elr, w klerun~u ~z'y".. "Slo- wyplaca rzemieślników i służbę, troll) ch Błot.
Z daleka wloae JllZ na szczy się o konanie borowiny, za!?lada

wy

wiedział,

że

w Hucie S[ep(l/ls!;icj.

do kotłowni i przede wszystkim toczy
homeryckie boje z urzQdem skarbo'V czasach dzisiejszych nie zdarza
"'~ ' m,
który, mając w swoim rejonie się codziennie, że na zapadłej wsi pozdrojowi::;),;o, ucie:<;zył się, iż posiada wstają. zdrojowiska z ką.pielami i penCelll1~' oIJjekt dochodowy, a nie rozusjonatami i nie codzień zdarza się, że
mie, że Huta SŁepallska jest na dorob- człowiek prywatny - w tym wypadku inwestycyjnym i że zadławić ją ku ksiądz katolicki poza swoimi
może krótkowzroczna polityka podatzadaniami duszpasterskimi zdobędzie
kmya.
się na tyle energii i zapału, by tzw.
W zdrojowisku dużo już zbudowa- własnym przemysłem stworzyć bez
no i urządzono, ale w miarQ rozwoju, subwencyj pallstwowych, czy innych,
pGtrzehne są coraz to nowe inwesty- przedsiębiorstwo zdrojowiskowe, które
cje.
przywraca zdrowie dziesią.tkom ludzi,
\\' parku, który pięknie zaprojekto- a poza tym zatrudnia już wielu prawał architekt Kirkin z Poznania, stacowników.
nąć ma nowy
zakład
kąpielowy
z
Zyczyć należy ksiQdzu Czabanowi,
<lziałem elektroterapii i wodolecznicby w pracy swojej nie ustawał, a natwa. Plany są już golowe ' i zatwier- potykane po drodze trudności przecl:7.0llei jest już na to na,yet trochę zwyci<;;żał. Huta Stepal\ska posiada
pjeniędzy.
Poza t.1 rn przc\\' icluje siQ dobre naturalne warunki rozwoju i
budowę dalszych
domów mieszkal- spodziewać się można, że z biegiem
nych i odpowiednich dróg.
lat stanie w równym szeregu ze znaChluhą Huty St.epaó.skiej są bardzo
IlVmi w całym kraju uzdrowiskabogate poklady doskonałej borowiny.
(sb)

mi.

Ź'ródlo św. Anny

w Hucie Stepa11slciej.
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550·lecie Bractwa Kurkowego
Jerlna

~ .,.wjstars~ych organi~acyj,
~

1Jtajqca

pr~ywileje

XIV wieku

W dniach 3-5 lipca obchodzi Brac- ,RadziwiHa, który posiadał starostwo
1wo Kurkowe w Chojnicach 550 jubi- czJu~hO'1,7 Skie i byJ związany z Chojnileusz S\vcgo założenia. Dokument przez cam!. Pucharem tym wznosi się toast
nie posiadany pochodzi z r. 1388. W na głowę państwa. W kościele św. Jahistorii miasta odegraJo ono poważną na w Chojnicach posi,ada Bractwo wła
t'olę i. z tych czasów posiada niejedną. sny swój ołtarz, a ponadto w lesie za
cieka\vą pamiątkę.
miastem wspaniałą strzelnico
,Bl·actwo ,ma w .swym, skarbcu stary
Z okazji jUbileuszu odbęd~je się w
I~ncu,ch kr~lewskl, ktorego ryngrafy Chojnicach obchód ku uczczeniu tej
s~~g.aHJ. r. ~691.' a ?si-atni pOChodzi z r, f organiz cji, jednej z nai s tarszych na
l/.)!J, ZnaJdUJe Slę tam ró"'nież pu- Pomorzu.
chat'. ufundmHwy przez ks. Michała

•

Z~da

rozwodu, bo zazdrosn~ jest 'oweże

Oharltkterystyc~'łly
Niezmierną. sensację

" .(( lIos::;ach pr::;ynosi się ciężko chorą reumatyc::;/;ę do '.ąpieli.

chociaż

~~' clzi rozwin<;;liby zdrojowisko w krótl, im przeciągu czasu, nic zgodził się i
odrzucił ofertę. Postanowił nadal sam
sir; borykać i dzieło swoje doprowadzić do pełnego rozkwitu.

proce s

wywołało

w

Nowym Jorku wniesienie skargi rozwodowej przez ŻOllę jednego z miejscowych obywa teli, amatora-przyrodnika Uptona Rogersa. Motyw skargi jest sensacyjny i komiczny,
1.:l'ocza Liii twierdz·i, że nic może
(Uużej żyć ze swoim mc;żem, chociaż
Lardzo go kocha, bo jcdnocześnie nienawidzi go, mąż bo" iem tak jest pochłoni~ly swoimi ulubielicami, że zu. pclnie o niej zapomitllt, Twierclzi rów-

.,·o~wodotcy te

A1ueryce

n~~ż! że mąż dużo

CZUlej traktuje węża,

n IZ

Ją..

Pan .Rogers ze swej strony wyjaśnił
w. sp~cJalnym wywiadzie w tej spra\,?e~ ze zupełnie nie będzie się sprzeCIWIał motywom podanym przez żonę
cł~ocia~ uważa je za bezpodstawne bo:
WIem zona na ~s~elkie możliwe sposoby obrzydza zycIe przemiłym stworzeni.om i utrudnia mu ich hodowanie.
ClCkawe, jak rozstrzygnie tę sprawę
::;;'ll1.
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Przygody zrybami
na dnie morza

Numer 150

o

jają się do biur obsady, by usłyszeć odpowiedź, że wszystkie miejsca są zajęte j na
najbliższe miesiące zapotrzebowania nie
będzie.

Dobrze, jeśli przybyły z zapasem
"wytrwanie", częściej bywa,
one na bruku, zupełnie bez
grosza, bez tadnej nadziei na przyszłość.

pieniędzy na
że pozostają

Rozrywki umysłow~

Nowe metody w obserwacji fauny mor- cie podwodne przewijało się przed oczami
skiej stosuje od szeregu miesięcy Amery- uczonych w coraz to nowych i niesłycha·
kani n dr Pedro dei Valle. Metoda ta po- nie ciekawych formach.
lega na tYIIl, że uczony systematycznie
Przez kilka tygodni szło wszystko zuprzyzwyczaja zwierzęta morside do swego pełnie programowo, aż pewnego dnia za·
Pod kierownictwe
widoku, oswaja je w ten sposób I stwarza szedł incydent, który prof dei Valle mógł
sobie zupełnie nowe metody obserwowa- był łatwo przypłacić tyciem. POjawił się
PIRAMIDY
nia morskiego świata zwierzęcego.
mianowicie młody żarłacz, niespostrzetoul. I
T. Brzu!!k
Dr dei Valle spuszcza się na dno morza ny zrazu przez towarzyszy profesora. "ń'
w kostiumie kąpielowym z wielkim heł- pewnej chwili podpłynął on zupełnie blimem nurkowym na głowie, przez którego sko do niego. W tej chwili zauwatył go
okno motna filmować otoczenie bez ut y- dr Valle, i nie tracąc zimnej krwi, pozocia rąk. W towarzystwie profesora znaj- stal bez ruchu. Na sz('",ęście tarłacz nie
dują sie dwaj jego asystenci, którzy pla·
widząc, co się dzieje pod nim, nie zauwasują się opodal na dnie morza, uzbrojeni
żył więc siedzącego na dnie morza czło ·
w aparaty fotograficzne i filmowe. Spo- wieka. Zresztą zdawała mu się okolica po·
kojnym zachowaniem się zdołano powoli dobać i pływał sobie nad głową profesoryby oswoić i ośmielić. Po pewnym czasie ra, w tę i tamtą stronę. Były to minuty,
gromadziły -się naj dziwaczniejsze ryby dotargające nerwy. Uczeni nie mieli broni,
koła rąk profesora, ażeby z nich skwapliktórąby mogli odpędzie potwora morskiewie wyjadać podawane im pożywienie. go. Nagle żarłacz zauważył niezwykłego
Rozgrywały się przy tym bardzo charakpotwora i począł go nieufni~ okrątać. Dr
terystyczne sceny. Niektóre samce naj- Valle trwał w bezruchu, trzymając wrę
pierw .przywoływały swe małtonki na ku linkę sygnałową. by Yi najgorszym raucztę, wskazując im następnie najlepsze
zie dać sygnał.
kęsy. Ale byli i tacy, którzy zapychali się,
W pewnej chwili żarłacz porzucił takW puste pola piramid wpisat' słowa w kie·
co się zmieś~iłó, nie troszcząc się zupełnie tykę obserwacyjną, rzucił się w błYSka-lr~nl ku p~ziomym. Każde s!owo .ni~szego rzedu
o swe połOWIce' .
wicznym susie na wroga i wbił swe kły _
sk
SIę z tych s3I1?ych hter. J.akle .są ząwar.
_
te ada
w wyzszym rzedzle z dodatkIem Jednej noPo pewnym czaSIe w katdeJ z odwle- w hełm nurkowy. Ale ten był za twardy wej litery. Znaczenie słów od lI'ómego rzedu
dzanych przez uczonych okolicy, ryby za- nawet dla kłów żarłacza. Dr Valle z prze- ku golnym: . k . .
.
parpię~ały so~ie ?we ~iezwykłe zja~viska r8lże'Ilia skamie'Iliał, niezd lny du jakie- 2) d~iewli~~~ s~~a~~a~~~~zl{~ch~łc;~:o:~~~::
morskIe l pOjawIały sle punktualme na gokolwiek ruchu. Żarłacz tymczasem strastwo w boksie. 3) otwory w sieci. 4) zwierze domiejscu, nie dając się odstraszyć. Niektó- cif apetyt po pierwszej nieudałej próbie.
mo~e, 5).. inaczej: klaąztor. 61 cechą .. znamie,
re ryby podpływały nawet zupełnie blisko Odpłynął zniechęcony, by się jut więcej
7) maczeJ, dla "o~~zama. 8) znana mIeJSCowoŚĆ
.
k
d
b
h'
ł
.
n3
połudmu Polski.
d o o k na h e ł mu, Ja
g y y c CIa y SIę nie pokazać.
B: w mniejszej piramidzie: 1) sam·ogłoska .
przekonaĆ, co tam można dostrzec. Inne
W wyniku tych wypraw podmorskich 21 przrin:tek, 3) b~dynek mieszkaln;v. 41 zwyczaj
zakopywały się pod nogami profesora w dr Valle zdobył niezmiernie dużo ciekaweprzbemlJłaJącr. zalezny od upodobama czasowego.
k' d
J ' .
5)
ezp atme. 6) bławatek.
.
plase I Z awa y SIę tam CZUĆ bezpIeczne. go materiału. Po pierwszych czterech mieZaufanie do przybysza powoli utrwalało siącach dr Valle zamierza prowadzić cieZAGADKA ŁANCZUSZKOW A
uJ. l ry8. T. Brzask
się coraz bardziej. Liczba gości zgłaszająkawe swe badania jeszcze przez sześć dalcych się na śniadanie, zwiększała się sta- szych. Nie odstrasza go nawet perspektyleo Przed kamerą uczonych jawiły się wa ponownego zetknięcia się z żarłacza
prawdziwe cuda fauny merskiej, jakich mi, przed którymi jednakże odtąd starandotąd nigdy jeszcze nie obserwowano. t.yniej będzie się zabezpieczał. (KK)

,.,1.
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a kobiety

m Stacha Wichury
jącego.

Litery- w podw6jnych liniach czytane od
lewej ku prawej dadzą imie i nazwisko wodza
ruchu narodowego.
ŁAl\IIGŁóWKA

ul. Jotte
1) zaimek osobowy + miesiąc

= wyspa albo
2) "pół" auta + szyny
3) przyimek + szczep

fonetycznie

+ spólgloska
nazwa rum~.
- twórca pIaau.
- ludnoŚć wspó\neco

pochodzenia i jezyka.
4} kwiat polny- + imie żeńskie zdrob. + dawn,. dziki zwierz podobny do żubra + samogłoska
= stare, niepotrzebne papiery.
.
5) miara powierzchni + plecionka - dZIało.
6} zaimek + miara papieru - tablica. dokłarlny wykaz.
7) samogłoska + król pustyni - uczeń.
8) spożywa + leniwy = zwierz.
9) lody na rzece + wykrzyknik + sznur
dawna. szeroka i sztywna suknia.
10) samogloska + zwierze domowe - rYba.
Według objaśnień utworzyć wyrazy. dodać je
w ten sposób. aby utworzyły 10 nowych wyrazów
o podanym obok znaczeniu. Pierwsze litery tycI}
rlzie_ieciu wyrazów dadzą rozwilIzanie.
Za rozwiązanie najmnie.i dwóch z powyższych zadań wyznaczyliśmy cztery nagrody pieniężne: jedna w kwocie 10 zło
tych i t~zy po 5 złotych.
Termin nadsyłania rozwiązań z dzisiejszego numeru upływa z dniem 10 lipca
rb. Rozwiązanie należy przysyłać pod adresem red. "Orędownika" w Poznaniu,
św. Marcin 70 z dopiskiem "Dział rozrywek".
Rozwiązanie zadań z nr 131
"Orędownika"
M a g i c z n e f i g u r y: 1) kowal, %J ozór.
3) róg. 4) ar. 5} l; l} flaki. 2) urok. 3) gra. 4) ul.
5) f.
.

Z a d a n i e 1 i c z b o w e: Polak. który SWóJ
szanuje. tylko u Polaka kupuje.
"Taniec wśród slów: Parasol nosi przy
pogodzie

gro~z

Nagrod,. as trafnie

Wiakich godzinach wolno psom szczekać
Nie tylko w naszych miastach prze-lU i od 3 do 6. Inaczej będzie ukarany
prowadza się walkę z halasem. Robi to i nic mu jut nie pomoże. bowiem w
ta kże, co prawda w inny, o wiele ciekawLom od tej chwili będzie idealny spokój.
szy i oryginalniejszy sposób. policja miej- Zakłócą go chyba tylko sowy i puszczyki,
ska w bułgars1dm mieście Lom. W tych względnie inne stworzenia. które nie madniach mianowicie policja wydała zarzą- ją właścicieli, mogących płacić kary za
dzenie. które ma być podobno przestrze- ich niedozwolone wybryki w porze nocga,ne . w całej rozciągłości. Zarządzenie n·e j.
to Jest zupeł:qie ~odne, by je zamieścić
w .zbiorze dowcipó\v na pierwszym miejscu. Na.jciekawsze jednak jest to, te nikt
Holływood
z czytelników nie byłby skłonny uwierzyć, że jest to fakt autentyczny.
Zarzą
Najpiękniejsze kobiety całego świata
dzenie to brzmmi w dosłownym tłuma przybywają do Los Angelos, by szukać
czeniu:
szczęścia w raju filmowym .
Hollywood
"Psom jest wolno szczekać tylko w przyciąga jak magnes, budzi nadzieje
godzinach od 21 do U i od 3 do 6. KotOm nie jest wolno miauczeć przez całą wielkiej kariery.
Niema zapadłej dziury lub miasteczka
noc. Wszelkie wykroczenia będą surowo
w Ameryce, w których naj piękniejsze
policyjnie karane."
Kto ciekawy - mot e jechać do Lom, dziewczęta nie marzyłyby o zostaniu
by podziwiać ' to zarządzenie, które jest gwiazdą. Dzienniki podsycają te sny, snu·
wypisane na wielu specjalnie w tym cełu jąc opowieści o milionach zarabianych
sporządzonych
tablicach,
rozmieszczo- przez aktorki filmowe, o Ich luksusowym
nych w różnych punktach miasta. Niech życiu, o tysiącach listów miłosnych, o
l przyjeżdtają do
jednak, jadąc, zaopatrzy pieska w jakiś setkach wielbicieli.
specjalny knebel własnego pomysłu, je- Hollywood. Młode i ładne dziewczęta go·
żeli będzie w Lom w godzinach od 21 do
dzinami wystają u bram wytwórni, dobi-

Droga upadku stoi przed nimi otworem_
Wytwórnie szukają środków powstrzymania tego strumienia kobiet, mknących
do stolicy filmu - ale, jak dotychczas nie
znaleziono środka zaradczego. Nic nie pomagają filmy propagandowe, by powstrzymać tę falę, tądną wrażeń i kariery.

trzymali:

rozwiązaDe

zadanIa

rian,

Łódź.

Dodatkowo przyznaliśm,. ZO uagrM Jlode~ze
nla w postaci ksiljiek: 1) Kaczmarek J ózef.

GdYllia. 2) Brygida Fabi'lnówna. Tczew. 3}
Jerzy Ziólkow_ld. Drohobyc~ 4) M. Cichoń.
Sandomierz. 5) Genowefl> GoJczykówna. Praszka. pow. Wie/mi. 6) Glowacka Irena. Gdy. nia. 7) .Janina LemRńska. ~opotł'. 8) Jerzy
Karakiewicz. JasIo. 9) .J6zef WÓJcik. Dębica.
wój. krakowskie. 10) Jackiewicwwna. Kalisz.
11) Stefan d. Hanterive. Prwmyśł. 12. Edmund
Chwaliszewski. śrorla, 131 ślusarek Seweryn.
Krot~.zyn.
14) Gabripl D~mbczyń;;ki, GrlańRk.
ló} Ihrtol'zl'wiC'z .1Ó;1;ł'f. 8nwnl\d. 16) M. Ci- checkl, ł"M7..
17) F. Łuk.owczyk6wnlł. PO'znsli, 18) R Perno, Łuck. 191 A. Konorowicz.
N-*\- NA - NA - KA - KA - MO LóOź.
20) Hugon Weiek.. Łódź.
MA - DAR - DY - PO - PŁAN - GRY
'V~ żej wymilmionym osobom nagrody zol'ta- MOW - RE - RO - SKI - SY - SZE przesIane za 2 tygodnie. Zamieszkali w PoWAR - WIO - WY - TY - TY - żUR. ną
ze('h('ą zgloRi<' sie po n'l~roily o~obi~eie
znjwiu
Powyższe sylaby tak rozmieścić. aby w każ
do
redakdi w godzinach od 11.30-13.30 dnia
dym kole powstało 6 słów trzyzgłoskowych o
9 lub 11 lipca rb.
znaczeniu:
w kole zewnętrznym: 1) inaczej: państwa,
SKRZYNKA LISTOWA
ludy, 2) urzędniczka pełniąca dyżur. 3) inaczej:
Do wszystkich szaradzistek I szaradzistów:
daremnie. na próżno 4) owady. które przez uAby usprawnić praeę przy przeglądaniu rozwią
kąszenie zarażają człowieka malarią, 5) draZ1l11, prol' ze do .. działu rozrywel," tylko nadsypieżne zwierzęta żyjące w Azji. 6) herb miasta
lać ruzwiązania zannO I ewentualne zapytania,
\Varszawy.
w kole wewnetrznym: 1) rodzaj obuwia, 2) tyczące się tylko .. działu roztywek". Na mne zarodzaj wełnianej tkaniny (w liczbie mnogIej). pytrulia nie orjpowiailnmy i innych spraw nie
3) inaczej: charakterystyczny. znamienny. 41 izalatwiamy. RÓ'i'nież wszYSCY powinni czyt a ć
naczej: latwo i pięknie mówiąca. 5) Z1Jpa z ma- odpowicoźi nal;lze w .. skrzYjllce listowej" . aby zaki. (I) niewiasta pełniąca czynności" religijne pytania sie nie powiarzll y. Odpowiedzi na li(gł6wnie w starożytności).
sty załączone rio rozwiązania zadań z nr 131.
Ostatnia zgłoska słowa poprzedzającego jest zami~7czę w przyszłym d7·iale .• Rozrywek ur6wnocześnie pierwszą zgłoską słowa następumys/owych".
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Sezon sportów w

pełni

-

Więc słusznie, że człowiek
Z wielkim się zapałem
Poświęca sportowi.
W zdrowym przecież ciele

1 duch zdrowy bywa -

więc... biegać .. _ skakać ...
Kopać . .. rzucać . .. pływać!
U nas się uprawia

Trza

•

J

0-

10 ~Iotych ltot6wką: Klafta Antoni - Poznań: li złotych .\lotówką: Stefan Lierltk p. ~o
snowier:: J. W. Zugan, Plock. Dąbrowski Ma-

Wszystkie te rodzaje zawodników
W konkurencjach staje!
. Weżmy najpierw "biegi"
Toć na dobrą sprawt:
Iluż

Przy czym dla lepszego
Skutku i wyniku
Uprawia się u nas

A dalej - ogromnie
Ważne jest rzucanie!
Co się tu już dzieje?
Z.qroza - drogi panie!
Rzucamy hasełka,
Myśli i projekty,
Tworzymy zespoły,
Zrzeszenia i sekty __.
Dla dobra! - Pod gmachy!
Dla lepszej przyszłości! -

Także gimnastykę!
Zwłaszcza niskie skło

Czy zginanie karku
Do zdobycia żłobu
Doprowadzą szparko.
Gdy jut doprowadzą
1 siądziesz w fotelu Wtedy możesz zacząć
Kopać przyjacielu! T en sport tak sit: u nas

się tylko dało,
Tłustych rybek łowiąc
Dla siebie nie mało! T ak z każdego prawie

Jak

Że powiem -

resortu Byl co najmniej jeden
As wielkiego sportu! Albowiem jest hasło,
Drodzy przyjaciele,
Że zdrowy duch mieszka
Tyłko w zdrowym ciele!
Owszem, zgodziłbym się .
Że tak jest w istocie,
Lecz patrząc dokoła,
Jestem dziś w kłopocie!
Ciała tych ichmośció1 1
KrZYWdą nakarmione
Były nawet bardzo
Zdrowo odpasźone Z druąiej strony - myślę,
Skrobząc się za uchem:

Połowa mieszkańców

Kraju biega prawie! Za protekcją lub też
Za "znajomościami",
Za lepszą posadą,
Czy W1'ęCZ za "plecami",

Rozwinął wspaniale może kopie

Ze klo

Chętnie

i wytrwale! W szale nie ma ci u
Nęd=nego matolka,
Który by pod dr1t(f i m
Aie u: ykopa l uu {/, a.'

lW '

Rzucamy! Gadamy,
Ze aż biorą mdłości!
Lecz - czy tfi SeZOTI1I
Gorącego wina Czy też przyrodzona
Krwi naszej przyczyna
Dość, że wśród "wyczynów'
(Jak śmiem je nazywać) '
Najbardziej lubimy
Niestety dziś .. _ pływać!
Czy to skarbu były
Dygnitarz wysoki,
Czy były starosta,
Co lubi wyskoki,
Czy też nawet była
Postać wojewody Nie zlęknie się choćul!
Najmętniejszej wody! Pływał ci z nich każdy

- Co to się zro bilo
Z tym tak zwanym .. _ duchem!? _
Tu stare przysłowie
Wyjście da najlepsze:
- ..W zdrowym" ciele nieraz
Miesskai4 i wieprze" - /
SI

A ,\~u.

9

Domowy lekarz
Co' ci :tona mówiła, gdyś przysze 'dł
do domu wczoraj wieczorem?
cale nic nie mówiła, lecz miałem
już dawn<l dać wyrwać te dwa przednie

Małżeństwo

Ona: - Ach, jak pięknie! Patrz-no przyroda obudziła się ze snu!
On: - Nic dziwnego, skoro tak krzyczyszl
Są Jeszcze Inne dowody
Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że ziemia jest kulista.
- A więc zapamiętajcie, te ziemia jest
okrągła jak kula.
Kto w to nie wierzy,
ten dostanie w skórę. Sa, zreszta, jeszcze
inne dowody, że ziamia jest kulistą, ale
wy tego i tak nie zrozumiecie.

-

- 'V

zęby.

-

W salonie
Pani ma cudowne zęby!
Podobaj"ą się panu?
Bardzo! Tylko szkoda, że ich jest tak

mało!

Szkoci
Mac Kintosh zaciął się przy goleniu.
W-stał, narzucił palto i popędził do szpitala, gdzie zaproponował swoje usługi jako

Domek
. - 'Wiesz naNroższa, wybuduj'emy sobIe mały domek, urzą.dz.imy g.a sobie przytulJn.ie i kiedy wieczorem wrócę z pracy.
wówozas ...
- PÓjdziemy razem do kina.

krwiodawca.
W zakładzie ubezplecze6
Biuro wielkiego zakładu ubezpieczeń.
Pan, który przed chwilą ubezpieczył się
od wypadku, informuje się:
- A więc ile otrzymam, je:teli amputują mi rękę?
_ Pięć tysięcy złotych.
_ A jeżeli tylko dłoń?
- Trzy tysiące złotych.
- A jeżeli jeden palec?
- Tysiąc złotych.
- No to dobrze - mówi klient - to
dajcie mi narazi e 50 złotych, bo chciałbym odciąć sobie paznokcie.

Panie nie trzymajcie w domu papug
Dlaczego zerwałeś swoje
tą czarującą Zuzanną?

zaręczyny

z

_ Dlatego, te gdy tylko zaczynałem się
żegnać, jej papuga stale wołała: "zostali.

Nic nie znaczy
- Oj, proszę pana dokt{)ra, 00 za nieani nic r szczęście! Dałam mężowi lekarstwo z.apibyliście
same przez pana doktora i tej samej nocy

Jeszcze Władziu!"
.
.
. - No, ale to przeclet mc złego,
me .tak~ownego, t~m bardziej, że
oflcJaJme zaręczem.
- No, tak, ale ja się nil' nazywam
dysław, lecz Anatol.

umarł!

Wła-)

- To nic nie znaczy. To lekarstw{) zaozyna działać dOiplerO po upływie miesiąca!

Liczba
- Niech pan pomyśli: trzynaści! rMl
D<ltem odniósł Józef w tej Mjlcel
- Trzyna,ście? Tak, to feralna cyfra!
Miły

komplement

- Obchód jubileuszowy na cześć znanej
pawieściopisarki. Ktoś przemawia:
- Panuj'e ogólne mniemanie, te kobie-

wybij;ają się, zawdzięczając swemu ur~k~wi i urodzie. Szamowni słuchacze I Spójrzmy na czcigodną. ju.bilatkę, a będziemy
mogli stwierdzić, że tu nic podobnego nie

ty

miało miejsca!
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J(awaler na

p6ł

roku

patrzeć
dować

bezczynnie. Postanowiono buczym prędzej robotnicze osiedla schludne, widne, higieniczne. Taką budowę osiedla robotniczego na teportu gdyńskiego zainicjował
o Gdyni, tej naszej perełce, o tym rza i powiada: "Klasa woda". Ewentu- renie
przede
wszystkim "Paged" (polska Anaszym oczku w głQwie i dziecinie alnie, wypróżniwszy kwaterkę "czynajmlodszej, ukochanej, mówi się i pi- stej" zabiera do butelki wodv z mm'za gencja Drzewna). Osiedle "{Ilieści się na
sze bardzo dużo.
na pamiątkę, a potem, PQwróciwszy wzgórzu Oksywii, odległe zaledwie o
mały kIlometr od portu drzewnego,
do domu, opowiada dziatkom, że Zupełnie słusznie.
gdzie zatrudnieni mieszkańcy osic.dla.
Najmłodsza nasza dziecina rokuje owszem - miasto rozbudowuje się, nQ
W niedługim czasie pobudowano 8
bowiem jak najlepsze nadzieje. Ni e- ale woda to faktycznie kryształ ...
wielkich bloków jednopiętrowych, zawierających 286 lokali. w których pomieściło się około 1200 mieszkańców.
Każde mieszkanko (zasadniczo dwupokojowe) wyposażone jest w wodociąg, kanalizację i instalację świetlną.
Ludzie ci mieszkają tu niby hrabio-

Widok ' na port drzewny
cla\vne, nieporadne maleństwo od
pierwszego dnia swego żyWQta wykazało niezwykły apetyt, a. że pokarm
otrzymywało dobry, pęczniało w Qczach i rosło jak na drożdżach.
Pamiętam Gdynię niemal od kołyski i nie ma roku, abym nie zajrzał do
portu, zawsze pełen podziwu nad nQwym "przybytkiem".
W bieżącym roku koledzy pomorscy zorganizowali przemiły zjazd
dziennikarzy nad wybrzeżem. Zjechalo się nailzegQ bractwa spora gromada.
\Viaclomo. że trudny zawód dziennikarski jest o tyle uprzywilejowany, że
każdy kto się jeszcze poświęcił duszą
i ciałem ma przynajmniej ten przywilej, że pOZWQlą mu zajrzeć i obejrzeć
to, czego by człowiekowi poczciwemu
a zacnemu z innej branży obejrzeć nie
pQz,,·olili.
Jeżeli przywileje takie ma jeden
dziennikarz, to można bv rzec _
czterdzieętu dziennikarzy' w kupie,
ll1u,;i ich mieć 40 razy więcej - nie?..
Nasi gospodarze p<>morscy spisali
iiliQ w organizowaniu zjazdu nadzwyczajnie. Mimo. że nasze miasto POI"towe .iest jeszcze bardzo m ł o de. przy.ięto nas z s t a r o p o l s k ą gościnnością. i trosl<liwością, chwytającą za
serce. Pokazano nam Gdynię en face,
z profilu i z t:lnej strony. \Vszystkie
bla"Jd i nędze "portu.
Zacny turysta, który przyjeżdża dQ
Gdyni - powiedzmy na "Dzień
Morza", wyszedłszy z d\yQrca, fatyguje się ul. Starowiejską nad morze.
z(lejmuje buty, włazi po kostki do mo-

wie. A jak taka elegancja i wytworność mieszkania jest zaraźliwa pojęcia nie macie. Prawdziwa pryszczyca. Oto najniżej stojący pod względem
kultury mieszkaniowej robotnicy, wyciągnięci z piekła suteryn i baraków
razem z ohydnymi; brudnymi gratami,
pod wpływem schludnego wyglą.du
mieszkań
i sąsiedzkiego przykładu
podnieśli swój poziom domowy do niepoznania, kUPllją.C nowe meble, zakła
dając firanki, dbając o wygląd zewnętrzny swój i dzieci. Zawiść sąsiedz
ka i ambicja osobista okazały się znakomitym promotorem kultury mieszkaniowej, która w ciągu kilku tygodni
w. wielu rodzinach poczyniła wręcz
meprawdopodobne postępy. · Materiał
obserwacyjny zdobyty na tereni~ osiedla przez zarząd Pagedu pozwala
skonstatować wielkie zdolności asymilacyjne oraz szereg ukrytych dia
oka nader wartościowych aspiracji ży
ciowych w ps~rchice polskiego robotnika. trudnych do zauważenia w ramach powszechnej nędzv, na jaką jest
on w P?lsce, w szczególności w Gdyni,
przewaznie skazany.
Ponieważ tych "hrabiowskich" mieszkań jest jeszcze za mało, postanowiono, że mieszkania oddaje się przede wszystkim rodzinom liczniejszym.
Jako najniższą liczbę lokatorów na
dwuizbowe mieszkanie ustalono liczbę 2.

Pagedu ze wzgórza Oksywii
Tymczasem w Gdyni i na całym
wybrzeżu dQkonano rzeczy, których na dobrą sprawę - niepodobna należycie ocenić, o ile nie widziało się polski ego odcinka morskiego sprzed lat
kilku. Niepodobna mi tu Q wszystkim
pisać, bo nie podobna samemu zapisywać całej gazety i męczyć ewentualnie

I

Cz~-telnika zabójczą lekturą·
Ale weźmy choćb.v jedną, pierwszą
lepszą rzecz z brzegu.

Powiedzmy kwestia mieszkaniQwa.
Jest to kwestia doniosła w każdvm
dzisiejszym mieście, w Gdyni zaś iest
ona piekąca. Jak wiadomQ, port na3Z
stał się pra\vdziwym magnesem dla
ludzi uczciwych, ludzi pracy z jednej
strony i dla starozakonnych naszych
rodaków i innych kombinatQrów z
drugiej strony.
Pierwszy rodzaj ludzki znalazł siQ
nieha~ve~l w k~opotliwym poł?żeniu.
(Połozellle clrug-leg-o gatunku .lest na
ogól d?hrz~ .zl~ane): <?kazał, się bra,k
odpowlec!nle.l IlośCl .m,lC.szkan, w I~torych m~zna by pomlesc!ć ,mnogą llczbę prz~r .Jezdn~·ch robotl1lkow.
Bezdomni radzili ,;obie jak mogli.
Przygotowali sobie "hudulec" ; nanieśli
wieczorem na upatrzone miejsce i rano stanął "gmach" na pus tym dotąd
miejscu, pobudowan~' w tempie prawdziwie amen·kal1skim. \V ten spOSÓb
powstawały całe niemal miasteczka,
to jest osiedla, w któn-rh luozie mie,,~kali jednak 'Ye warunkach ul"ąga
jących nie t~- lko higienie, ale wszelkiemu człowieczel1stwu.
Na ten stan rzeczy nie można bylo

Wnętrze

schludnego mieszkania
ro botniczego

A jeźeli ktoś jest dobrym pra,cl)wnikiem i jest sam jeden kawaler?
Wiem, że tak zapytacie. I wiem, ~e
zapytacie, czy takiego szelmę kawalera, który nie zdążył się jeszcze ożenić
- mają nie wpuścić do mieszkania?
Otóż zarząd Pagedu wpuści go hez
kwestii. Ale pod jednym warunkiem.
Taki gagatek musi się oźenić w ciągu
pół roku. Pół roku uważacie dają mu do namysłU: albo będziesz miał
ładną żonę plus mieszkanie. albo nie
będziesz miał ani tego, ani tamtego i
zostaniesz sam w świecie jak kołek.
Otóż osobiście mYŚlę, czyby przypadkiem nie zgłosić s,,·ej kand~·datury
na lokatora mie. zkania. Okazuje si~,
że miłość nie tylko idzie przez żołądek,
ale też przez mieszkanie ...

r-. I
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bloki osiedla robotniczego na
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Stulecie Adama Asnyka

W roku bietącym przypada stulecie urodzin Adama Asnyka. Dziwny los spotkał
tego wielkiego poetę: zapomniany, zapoznany, pogrzebany. Jest to jedna z najcięższych ofiar tego najwiQkszego wroga
wszelkiej wielkości i czasu. Czas pokonał
Asnyka. Ale czy na zawsze? Miejmy nadzieję, te nie na zawsze. ~e przyjdzie taki
okres, który przyniesie odrodzenie poezji
Asnyka. Może stulecie jego urodzin przyczyni się do tego odrodzenia w powatnym
stopniu. A w ka!dym razie na jakiś czas
ożywi jego imię.
Bo właśnie otwarto we
Warszawie w gmachu Biblioteki Publicznej wystawę pamiętek po Adamie Asnyku.
Wystawa odznacza się prostotą i wielką przejrzystością. W gablotach ulotonych
chron'Ologicznie nagromadzono fotografie,
dokumenty, autografy, pierwodruki, listy,
ObraZUjące rozmaite etapy tycia i dtiałal
ności poety. Znajduje się tam m. in. świa
dectwo chrz.tu, z którego dowiadUjemy się,
że Asnyk urodził się 11 września 1838 r.
Jest równiet reprodukcja
w I{aliszu.
świadectwa maturalnego Asnyka, dalej
fotografie i listy rodziny i do rodziny pisane, wśród których znajduje się równie!
list adresowany do ojca chrzestnego poety, W. Stańczuchowskiego. Do listu tego
załącza H-Jetni Adam jeden z pierwszych
swych utworów poetyckich: "Bajkę o krowie i rzefniku". Poza tym na wystawie
jest mnóstwo pamiątek odnoszących się
do działalności społecznej i politycznej
Asnyka, wśród których zwraca uwagę datująca się z okresu studenckiego depesza
organizacji akademickiej w Heidelbergu
"Biały Orzeł" podpisana przez A. Asnyka,
Sto KrzemiIiskiego i Br. Szwarca do rannego podówczas wodza włoskiego ruchu
wyzwoleńczego Gariba ldiego z tyczeniami
powrotu do zdrowia oraz odpowiedź Garibaldiego w jej dosłownym brzmieniu w
języku francuskim.
Osobne miejsce zajmuje dział "Asnyk w muzyce". Nalety bowiem zaznaczyć, że Asnyk należał do tych
poetów, którzy dostarczyli kompozytorom
muzycznym naJwięcej tematów. Wplynęła
na to przede wszystkim niezwykła melodyjność wiersza ASilyka. Tak więc znajdujemy w dziale tym nazwiska ZarzycNiewiadomskiego,
Dworzaczka,
kiego,
Hertza, Noskowskiego, KarłowicM, Opień
ski ego, Galla i innych.
Wystawa Asnykowska jest pięknym
zawadzał...
uczczeniem pamięci znakomitego poety i
Z ust mętezyzny posypały się wy- jedną
z pierwszych, jakie w ogóle u nas
zwiska, złorzeczenia i klątwy. Mały Ze- zorganJzowano wzorem zagranicy dla zło
nek wcisnął się ze strachu pod łóżko. żenia hołdu dawnym pisarzom.
Naraz krzesła zaczęły się przewraZastanówmy się teraz pokrótce nad Icać.... stół potrząśnięty silnie, uderzył stotą i charakterem poezji Adama Asnygłośno nogami o podłogę,
rozległ się ka. Olót jej cechą znamienną jest f i l o z oP'Od tym wzgl~dem poezja
brzęk tłuczonych naczyń i głucho obi- t i c z n ość.
Asnyka jest u nas unikatem. j'ie mamy
jał się po ścianach izdebki.
drugil'go poety, który czerpaŁby swoje
Zenek wyciągnięty za nogi spod wzruszenia poetyckie w takim stopniu jak
łóżka, poozął przeraźliwie krzyczeć, a
Asnyk u źródeł czystej refleksji, czystej
glos jego przerywany był tylko równo- myśli nad sensem świata i tycia, Tutaj
miernymi odgłosami uderzeń dłoni po też lety przyczyna jego małej popularnopowierzchni obnażonego w szarpaniu ści: jego wiersze są niedostępne w dużej
części dla ogółu, S[\ bowiem owocem dluciała.
goletnich rozmyślań i dociekań filozoficzGdy wreszcie malec przestat krzy- nych,
wymagają
przeto odpowiedniego
czeć i padł omdlały na podłogę. a kop- przygotowania, Lecz' w tym jednocześnie
nięty nogą nie ruszył się nawet. opadła leży jego siła: mimo że tak mało żywotne
bezsilna ręka pijanego, sięgnęła do kie- wiersze Asnyka. mają większą możność
szeni wytartej bluzy, wyciągnęła z niej przeciwstawienia się niszczącemu działa
butelkę z wódką, odkorkowała i
po- niu czasu, niż którekolwiek inne, albochyliwszy się nad ciałe-m chłopczyny, wiem forma i ('fekt zewnętrzny mogą
leżącym u nóg jego bezwładnie, przylo- spłowieć, mogą zwietrzyć się, ale myśl,
która stanowi jądro poezji Asnyka, jest
żyła ją do ust omdlałego.
niezniszczalna. Toteż takie sonety "Nad
Płyn zabulgotał lekko, wypelnił ugłębiami" powstałe z zadumy nad przy-

Wstał ranek i pierwsze nie§miałe
promienie wschodzącego słońca zlljrzaIy lękliwie do izdebki.
Zenka kaszel chwycił silny i szarpał,
jak wicher jesienny liściem na drzewie.
Na wargach pobladłych pokazał" sie
czerwona krew.
Stróżka z suteryny, poczoiwa Mał
gorzata, która zaglądała czasem do Zenka, przynosząc mu trochę strawy, sie:
działa na brzeżku ł6żka, strwożona 1
blada, jakoby śmierć widziała czającą
się u stóp chorego. Bo też śmierć isto~
nie czekała tylko chwili, by sehwyeić to
słabe gardziołko w swoje kościste, upiorne pazury.
- Zenuś, .. Zenu~, co ci jeML
Chłopiec zwrócił na nią swe duże,

Numer 150
subtelnych, zwiewnych, lekkich, nastrojowych obrazów, bo przecież jak sam wy-

rodą,

z natchnienia naszych Tatr, plaane
w latach 1883 do 1893, pozostaną na długo
niewyczerpaną skarbnicą głębokich doznań poetyckich dla katdego poszukiwacza piękna i prawdy. Jest to poezja
smutku ale i ukojenia. Przebija w niej
wiara w ostateczne zwycięstwo dobra i siły moralnej. Ta tet wiara dyktowała mu
w dniar.:h powszechnego rozgoryczenia i
zwątpienia te strofy o Polsce przepełnione

(Z prawdziwego 'zdarzenia)
Gęsty mrok panował w malel1kieJ
izdebce, położonej na strychu trzypię
trowego domu na Balutach w Łodzi.
Z mroku wyzierały resztki gratów: łóż
ko, szafa, stół i kilka krzeseł, a wszystkie te przedmioty były jakby skamieniałe, niesamowite, upiorne ...
Bo też brak im było ciepłej ręki kobiecej, . brak istoty, która ogrzewa, i te
przedmioty nieżywe, zda się życiem obdarza, że choć nieme - mówić mogą do
serca, do duszy czującej i wrażliwej.
Księżyc tylko podniósł swoje srebrzyste
oblicze i zimnym blaskiem oświetlił
wnętrze poddasza.
Drzwi uchyliły się lekko i do izdebki wbiegł cicho, jakby w obawie przed
kimś, chłopiec nie duży, o jasnej lnianej czuprynie. Podszedł chyłkiem do
stołu, wodząc po nim pożądliwie oczyma. Spostrzegł coś widocznie, bo bły
snęły mu źrenice i ręka wyciągnęła się,
chcąc chwycić przedmiot spostrzeżony,
lecz natychmiast opadła niechętnie, bły
ski w oczach zniknęły: była to przewrócona butelka od wódki, to nie był
chleb!....
Chłopczyna
posunął się dalej,
ku
szafie, otworzył drzwi i wspiął się na
palcach. Niestety! Na jednej półce nie
nie znalazł, na drugiej także... tylko
kilka butelek stało próżnych.
Sohylił lnianą główkę i rąozki op~
dły mu bezwiednie, a z ust drobnych
wypłynęły ciche,
zaledwie dosłyszałne
pełne tragicznej rozpaczy słowa: - Nie
ma chleba 1...
Minęła długa chwila,
gdy drzwi
otwarły się i w nich stanęła postać
mężczyzny.
Przybyły snać mocno musiał być pijany, bo zataczał się no. nogach i bełkotał głośne przeklełlstwa.
- Psia krewI Zenek, gdzie jesteś?I ...
- Tutaj ... Jeść mi się chce ... Tato,
daj mi chlebal
- Czego chcesz, bękarcie zat,racony? .. Jeszcze ty mi, chorobo, będziesz

kę.

-

NA NIWIE LITERACKIEJ

lenek

st,a i rozlał się strugą po maleńkiej,
bladej twarzy chłopca. Poruszył się
gwałtownie, powieki drgnęły, oczy spojrzały obłędnie, przenikając mroki wieezorne, usta zaszemrały szeptem cichym:
- Mamo L. mamusiu ...
Ale nie słyszała. go matka, nie mogla. słyszeć. Spoczywała daleko, na
cmentarzu, gdzie księżyc sinym blaskiem oświetlał jej grób zapadły. rozchodnikiem i macieżanką porosły.
Mamy nie było - był tylko ojciec.
Stał w milczeniu, trzymając butelkę W'
dłoni. Przekonawszy się, że Zenek tyje, i widząc, że w butelce została jeszcze część jej zawartości, podniósł ją
do własnych ust. Pił długo z lubością ...
Mrok gęstniał coraz bardziej i nawet księżyc, jakby zawstydzony niesamowitym widokiem, schował się za
chmury. Ciemność nocy spowiła izdeb-

dnia lł lIpca 1938

otuchą:

.,Taką,

jak byłaś, nie wstaniesr: z mogiły,
Nie wrócisz na świat w dawnej swojej
krasie,
Musisz porzucić kształt pneszłości zgniły,
Lecz przystrojona w królewski diadem,
Musisz do ~ycia wkroczyć życia bramą,
Musisz być inną, choć będziesz tą samą".
Ale przy całej swojej głębi myślowej
poezja Asnyka nie jest pozbawiona czarów wyobraf.ni. Przeciwnie pełno w niej

Wielki

"Od kolebId biegła za mne,
Czarodziejska baM tęczowa
I szt>ptala wciąt do ucha
MelOdyjne r.akJ~Ć słowa".
Zwrócić wreszcie
naloży
uwagę
na.
twórczość dramatyczną. Asnvka. Szczególnym powodzeniem cieszyła s1ę sztuka.
"Bracia Lerche'" z r. 1888 odtwarzająca
doskona.le typy niemieckich kolonizatorów w Wiolkopolsce. Był jednak Asn!'k
lirykiem. poet(t, nie urodzonym dramatopisarzem, toter. sztuki jego przedstawiają
się na ogół dość słabo.
_
~ycie pełne walk i zmagań, poszuklwa6
i zawodów, wzlotów i upadków zakończył
2 sierpnia 1897 w Krakowie, gdzie mieszkał 27 lat i tam też pochowany został na.
Skałce w Grobach Zasłużonych. Dzisiaj,
w stulecie urodzin budzi się z długiego zapomnienia poważna, melancholijna postać
poety, zadumanego "Nad gł~biami" bytu
l

wszechświata.

ALEKSANDER ROOALSKL

kanał na Polesiu
.połączy Wschód

głównie dla kajakÓW. obejmie przede
wszystkim gruntowne pogłębienie tej watnej arterii i budOWę śluz. Głębokość, wynosząca dziś, poza okresem duzej wody,
30 do 40 cm podniesiona zostanie do około
2 metrów i w ten sposób kanał stanie się
dostępny r.ównież dla 600-tonowych barek.
Poza tym inwestycje na terenie !{anału
Królewskiego będą musiały objąĆ odbudowę jazów i upustów.
Nie motna również pominąć okoliezności, że przez przebudowę Kanału Królewskiógo uzyska się motność od .....odnieni&
około 200000 ha bagieli poleskich, co przy
odczuwanym tu braku ziem ornych jest
sprawą bardzo doniosłej wagi. (Kabel)

War s z a w a - W roku bi0tąeym prowadzone s/\ roboty przygotowawcze, poprzedzaja,ce właściwą budowę Kanału I{amiennego na Polesiu. Będzie to wielka arteria wodna, łącząca tereny wołyńskich
złóż ba~altowych i granitowych w rejonie
Klesowa i Janowej Doliny - ż Horyniem
i Styrem 'Oraz całą siecią wschodnich dróg
w'Odnych, a. więc z okolicą, która odczuwa
m. in. poważny brak budulca ka.miennego,
niezbędnego dla inwestycyj drogowych.
Kanał
Kamienny, dzięki jednoczesnej
przebudowie Kana/u I<:rólewskiego uzyska
dalsze pOłączenie w Iderunku zachodnim
do Brześcia, a dalej Bugiem i Wisłą na.wet do \Varszawy. Odegra to duta, rolę w
dziedzinie usprawnienia 1 potanienia przewozu szeregu artykUłów masowych (kamicó, drzewo. płody rolne) - w kierunku
zachodnim oraz np. węgla - w kierunku
wschodnim.
I{anał Kamienny. mierzyć ma ok. 100
km długości i dzięki odpowiedniej głębo
kości dostępny będzie dla dutych, 600-tonowych barek. Budowa kanału, prowadzona w wyjątkowo korzystnych warunkach
terenowych, kosztować ma najwytej okoto 10 milionów zł.
Jednoczesna przebudowa Kanału Kr6lewskiego, dostępnego dziś zasadnicz'O

Im mniej wyjazdów za granicę
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LUDNOŚć POLSIU WEDLUO ŹRÓDLA UTRZYMANIA
Dane statystyczne s{)isu ludnośoi x
roku ł93ł wykazują, że n& 31915779
ludności w Polsce, rolnictwo obejmuje
19346948, (60,0 pet), górnictwo i przemysł 6177 918 (19,3 pet), handel i ubezpieczenia - i 943250 (6,1 pet), komunikacja i transport - 1 153 106 (3,6
pet), służba publiczna 713124 (2,2
pel), służby domowej 4H H'7 (1,4
pet), szkolnictwo, oświata, kultura 338 107 (l,i pet). lecznictwo, higiena, zakłady spoleczne 2752Sl .(0,9 pct), 0grodnictwo, leśnictwo, rybltCtwo .....
233009 (0,7 pet), inne zatrudnienia (m. i.
emeryci,
więzienia,
próvtułki
i 292959 (4,i pet). '
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'XaDJienie

au

żółciowe

del'o
fun!teJonowanta
mowllnle czynności watroby I nerek. Dwadzlejelt filtrem dla ltrw1. itoletnie doświadczenie wykaza/o. te VI choroZaniecznzczona krew mołe powodowa.ć azerel bllcb na tle z/ej pl"Zemiany ml\teńl, CbNlntCMerozmaityclt. dolegliwości: bóle artretJ'czne. wzde' 1:0 zaparcia. kamieniach t6lclow1Ch. t6/taczce.
cia. odbijania. b6le w wątrobie, niesmak "
otyroacl. artretytmie. maja ~Bstoso"8nie aiol.
ostach. buk apetytu. 8kronn~ do tycia, plamy lecznicze .. Oholekinaza" H. Niemoiewskiego.
I wyrzutJ na sk6rzl!. Ohoroby deJ przemlan, Broszury bezplatnie wY8718 labor. fiz.·chem.
materii niucza organizm I pnYlplelllaj. ataro8~. "Oholekinaza" H. Niemojewskiego. Warsuwa.
RacjonalnIl, zgodnll ł natura kuracja jest nor- Nowy świat ó oraz 8.pteki l ~k/ady aptectne.
n 14 722
powat.;.
wlłtroby.

wa!tutek

Wątroba

błękitne

oczy.
- Mnie tu .. , bardzo boli ... boli... Ale
to nic, ja dzisiaj pewnie umrę... Księ
dz" mi poproście... Małgorzato... księ
dza ...
Posłała Małgorzata swojego Ignasia
po księdza, a sama zakrzątnęła się w
mieszkaniu. Posprzątała jak mogła i
nakryła stół czystym obrusem.
Ody słońce podniosło się na niebo-

skłonie,
złotych

zalewając

izdebkę

powodzią

promieni, rozległ się z dali leciuchny głos dzwonka, zwiastując zbliżającego się Boga.. ze sIugą-kapłanem.
Zenek leżał spokojnie. Oczy wlepił
w złoto słonecznych promieni, jakby
nie wiedząc nic i nie czując.
Kllpłan skończył ostatnie modlitwy.
Za oknem rozległ się głos jakiś ochrypły sowy, czy puhacza.
Twarz Zenka skurczyła się silnie.
przez usta wybiegł głos cichy i zaraz
przeszedł w rzężenie przeciągłe... i o-

statnie.

A

słonko rzuciło pęk

zlocisLych pro·

okalając nimi główkę zmułego.
Wstał z klęczek ksiądz. Podniosła

mieni,

MIESZKAŃCóW

PONAD 7t LA'r
LICZY POLSKA?
'Według spisu ludności z roku 193ł.
żyło w Polsoe 38t) 558 (2,5 pet o~ółu
mężczyzn w
Polsce) meżczy~n, orb
4.74635 kobiet (2,9 pct ogółu), liczących
ponad 70 lat.
. Ciekawe są dane, dotycz~ce miast
l wsi. Oto mężczyzn żyło w miMLaeh
90 718, kobiet 138 098, natomi~t nt\ wsi,
mężczyzn 294 840, kobiet - 336 597.
MlESZIA,ŃaY WSI PRZEWAlanB

MIESZKAJ,f. W JEDNEJ IZBm
Według danych spisu ludnośoi z r0ku 1931 na wsi w Polsce istnieje
4472 i56 mieszkań, w których zamieszkuje 23096698 osób.
Miesaklló jednoizbowych jest 2 298700,
(51A ogółu izb) zamieszkuje ił 023 114
o;"óh, tj. 47,7 pet, dwuizbowych
1 580805, (35,4 pet ogółu izb) (37.ł.
pet ~ath.ieszkałych osób), tr"tyizoowyoh
l wIęceJ. 579 OM (12,9 pet) - (14,9
pet zamleszkujl\cych osób).

się Malgorzata, z oczyma zap1akanymi
utkwionymi w twarzyczce Zenka. Wię
cej nie brlo nikogo.
A ojcIec? Odzież ojciec tego chłop
czyny, którego życie było ciągłą męlu\.
i cierpieniem, a śmierć - radosnym uśmiechem?
.
Ojciec w więzieniu! Rozdawllł ulotki komunistyczne, organizował tajną
jaozejkę w fabryce, teraz siedzi. Zydzi,
płatni agenci Moskwy, dawali mu pieniądze, upajali go wódką. Stara MaIDUCIIOWlEŃS'l'WO RZYMSKOgorzata codziennie widywała Żyd" w
jarnmłce, kt6ry tak często konszachty'
KATOLICKIE W POLSCE
uprawiał z ojcem Zenka. Przeczuła, że
Według danych VI:' r ..i934 P0.l$~a
grozi mu nieszczęście...
podzielona ~a 5 p,rowmcYJ, 5 archldteW nocy przyszła policja. Rewizja. cezYJ, 15 .~łecezYJ. 4.50 dekanatów i
Uwięzienie.
5018 paraftj.
. Ka.r?ynał6~ pOsiada Polska 2, arcyAgenci żydowscy przepadli, zbałltmucony robotnik w więzieniu, & w do- ~)lskupow 3, b.lSkupów 36. kapłanów i
mu martwe ciałko chłopczyka, który mnych stopm 9 128, a~umn6w :3 HO.
mial włosy jasne, jak len i ZłlWSZ{'
Dom~w, zakonnych męskIch - 327.
Imał chleba.
konmkow 6 i78 (kapłanów --- 1557),
.
kleryków 2150,
dóm6w zakonnye!i
KRZYSZTOF BERNARD CABAN
żeliskich i 500, zakonnic 15613.
•
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okoju - gotuj I do wojny I"

Wybraliśmy sobie drogę co się zowie ponętną i właściwą. Akurat przez
sam środek manewrów. Poprzez teren,
któl1 objęty został dzi laniami manewruJl\cych oddziałów WOJskowych i partyjnych. Do stałych tradycyj niemieckiego wojska należy urz(\dza.nie jesienią wielkich manewrów na w 'chodnich
granicach Rzeszy. Tym razem do tradycji dółączyła się gościnność. Bo niebawem zjechać mial "Filhrer" zaprzyjaźnionego narodu, Benito Mussolini,
któremu należy zaimponować. Czym?

Oczywiście, zaimprowizowaną wOjelll~ą'l

Więo

wśród lego jeden lichy Ausliinder. Który w dodatku coś skwapliwie pisze.
Trz(;lba. oddać sprawiedliwość, że nie
było żadnych s?:ykan, mialo się bądź co
bądź do czynienia z samą starszyzną;
wśród
mundurów przeważał kolor
czarny, a ten oznacza samo najcenniejsze jądro organizacji partyjnej. Nie by
lo szykan i dokuczania., ale zaglądano
przez ramię bezceremonialnie. To pod
pretekstem pożyczenia z mego stołu
solniczki, to musztardy, zbliżali się,
przepraszająo uprzejmie.
a jednocześnie sprawdzali, nad czym tak pilnie

stamtąd bierze się nowych. Uczy się ję
zyka polsldego starszyzna partyjna i
wojsko.
Jakże to jednak przyjemnie pomyśleć, że inteligencja niemiecka,
która
dotąd Mickiewicza, Sienkiewicza i Kil.den-Ba.ndrowskiego znała tylko z przekładów, będzie mogła teraz przeczyta~
"Czarne Skrzydła" w oryginale.

doWJ' socjalizm termin podjął i nie
ukryw& przed nikim, że wojna, jaką się
dzisiaj przygotowuje w Niemczech bę-
dzie "wojną totalną". To znaczy, że bę
dzie prowadzić ją cały naród, że w orbitę
działań
wojennych w rozmaityctl
postaciach wciągnięta zostanie ludność
CyWilna, którą do tego szczytnego zadania trzeba już dziś odpowiednio przygotować.

W samym Berlinie znajdują się bardzo liozne szkoły lotnicze Jlla. osób cywilnych, przede wszystkim dla mło
dzieży, która przejŚĆ musi w całej swej
liczebności przeszkolenie lotnicze. Liczba szkół takich na terenie całej Rzeszy
idzie w liczne tysiące.
Niezależnie od nich powstała szeroArmia niemiecka, kt6ra omal nie ko rozgałęziona akcja przysposobienia
wygrała wOjny światowej, posiada sil- lotniczego, molorowego i
morskiego
ną i utrwaloną tradycję. Tradycja ta ludności cywilnej. A przyznać trzeba.,
mimo Wersalu - nie była ani na je- 2e organizacja ta stworzona została
den moment przerwana.
bardzo celowo i logicznie, że dziaZahamowany nominalnie przez par. la 8prę~yście w takich rozmiarach,
173 traktatu wersalskiego nurt zb~ jakich się nawet nie przewiduje.
jeń płynął jednak ciągle. spra'ó nie, Aby nabrać o niej pojęcia wystarczr,
!i('ladko, po cichu. Po cichu do dnia 10 przyjrzeć si~ "tygodniom", czy "dniom'
marca 1935 r. W tym t.o dniu orędzie ćwiczeń w zakresie obrony przeciwgaAdolfa Hitlera przekreśliło oficjalnie 2'lowej i przeciwlotniczej. Zostają wydaparagrafy traktatu wersalskiego.
'Wane zarządzenia bardzo drobiazgowe,
Aby wyrobić sobie motliwie pełne rygor w ich przeprowadzeniu imponuj plastyczne wyobrażenie o potencjale
je. Imponują również schrony, które
przygotowań
wojennych w Trzecie; buduje się obecnie w każdej miejscaRzeszy - nie wystarczy przejrzenie sta.- wt>ści w tempie przy~pieszonym.
tysl.yk rozrostu eskadr lotniczych. zbro-"Przygotowanie wojny jest gwajoń morskich, wyposażenia armii, mo- rancją pokoju". Jaśli prawdą, jest ta
toryzacjl itd. itd. - należy też zwrócić maksyma, Niemcy współczesne są w tej
uwagę na r.abiegi, jakie się czyni ł chwili na.jbardziej pokojowym krajem
wśród lurlności cywilnej. Ludendorff na świecie.
stworzył termin "wojna totalna", naroJÓZEP KISIELEWSKI.

zwielokrotniono teren manewrów, pracuję.
pOruszono armię lądową, powietrzną 1
Czytelnik, który w tych moich pomorską, i tak zakorkowano całą Medejrzeniach dopatrywał się przesady,
klemburglę i całe "Pornmcrn", że sLu nie będ;de mia.ł luszności. Hitlerowiec
metrów nie można się było ruszyć bez mógł doskonale tekst polski przeczyspotkań z wojskowymi oddziałami.
lać. Język polski jest w znacznym po·
Sprawa turystyki do Niemiec bQdzie s~.a~owaI.1iu wśród prz~dstawicieli p~r·
musiała by~ obi'lCnie jeszcze raz od no- tll. I .~oJ k~. Na tereme ~omorza Ille:
wa przemyŚlana. Ekonomiczni wspór- mlec!~le~o Jest ~n przedmiotem nau.kl
pracownicy kierownika planu cztero- szkolnej. Na raZle c<! prawda przedtI!loletniego niejednokrotnie w ostatnim te.Ill: tylko nad~b~wIązko~ym. al.e 1Stczasie utyskiwali nad zmniejszającym meJe spory ':łacIsk. aby SIę ~ego JQzykn
się ruchem turystycznym do Niemiec. uczyć. ObO~lązkowo .u<:zą Się go pewTurysta jest gościem bardzo pożąda- na .kategorle. urzę~mkow: pocztowcy,
nym, turysta przywozi pieniądze. Ale kolejar1;e, polIcjancI. Uslalo,:!o pr1,yten~
na to, aby przywoził nie może mieć z~yczaJ. ~e po prz~szll:Olenltl pewnej
stale nad' głowa, zawieszonego na bllr- hc.z~y Łal,lch ~n~uzJaslów mowy poldzo cienkiej nitoe da.moklesowego mie- sklej wysyła Się Ich w głąb Rzeszy, 11
oza: że w sposób prosty i skr'ócony po- !!'!!'!!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!!!!!!!!'!!!'!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!'!!!!.''!!!!!'!!'!!!'!!!'!!!!!!!!!'!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!'!!'!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!'!!!'!!'!!!!!'!!'!!!!!!!!!!'!'!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!'!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!I
czytany zostanie za szpiega.
A na. to prawie zawsze wychodzi.
Nie mówię już o niespodzianych rewizjach rzeczy w hotelach. Te odbywają
si~ pod nieobećność gości a urz~dnjcy
musieli widocznie brać odpowiednie
kursy, jak należy przetrząśnięte walizy
W samym l!()rcu Budapesztu - na być orędownikami u Boga. i opiekunapakować z powrotem tal<, aby nie bylo placu Wolności łopoce 87.tandar naromi. Wielokrotnie nawilłzywana i prze-I
widać że ktoś je otwierał. Nie mówir:
dowy, wciągnięty tylko do połowy rywal~a przyjaźń miała pod osłoną tej
o dyskretnei! ale częstej inwigilacji. masztu. Do szczytu wciągną go dopieankCji tać się na. zawsze "świętym
Można się 00 niej po pewnym czasie TO wówczas, gdy Węgl'Y odzyskają na.
przymierzem" obu narodów.
przyzwyczaić, a. w któryś dlugi i nudnowo utracone po wojnie światowej
Fakt, że taką. legendę wlrtworzono,
ny wieczór uciąć z inwigilalorem dlui- ) ziemie. Na najważniejszych l'7. ą do jako podporę dla wypielęgnowanej
azą rozmowę.
wych gmachach węgierskich zwisają przez oha f\poteczeństwa ideologii poM6wi~ wlaśnie o manewrach'. Lato sm.ętnie czarne,. żałobne cl~orągwie. W litycznej, .i 1'.' t niezmiernio cieka.wy.
jest porą turystyki, ale i porlł ćwiczeI~ - kazdym urzę.dzIe, w j{awl.arn~: cz)" w Dowodzi, że te spOłeczeństwa tak
WOjSkowych. Nie wiem, czy każda at- m~tl'o i w kazdym tramw~.,u "~~t~ ta- wcześnie pragnęły uczynić Ze wzaJemmia tyle ćwiozy, co niemiecka, bo ta bllce ~ c~tlH'ema nast~puJęcyml pl'zy- ne.t przyJaźni cOś n iena.ruszal n ego, coo
w tym sensie świętego, by się nikt nf~
ćwiczy ciągle. W małym zakresie, w kaz·allIaml narodowymI:
śmiał na nią. targną.ć.
średnim
zakresie i w zakresie kolo1. Wiertę w jednego Bogal
Ten odwicczn~r serdeczn)r stosunek
salnym. Bezustannie. Drogam i przewa2. Wierzę w Jednę. ojczyznę!
z '\"ęgrami został zgłębiony ostatnio
lają się wojskowe auta i samochody
3. \Vierzę w wieczn~ sprawiedli- podcz.as Kongresu Euchary"tycznego.
pancerne, przydrożne drzewa podrutoJedyny temat z węgIerskimi bratanwana są przewodami polowych teleto- wość Boską!
4. Wierzę 'W zmartwychwstanie kami w czasie Q tatnlej naszej wiży·
nów~ zza każdego, najbardziej romanty w Budapeszcie, to odwieczna nasza
lyoznego krzaka., zza najbardziej nie- Węgier! Amen.
przyjaźń. Choć się ani ru!'lZ porOlmwinnie wyglądającego zarośla każdej
DZisiejsza Węgry - to jakby Polska mieć z Węgrami inaczej Jak na migi
chwili może wypaść ćwicząca tyraliera, a wypada zupełnie niespodzianie, po . drugim rozbiorze. Tak przynaj- nie mogłem, chYba w któ, ymś obydwu
mmej utrzymują sami Węgrzy.
nam obc~'m Języku, - to Jednak czliponieważ mundury żołnierskie posiadaNajwcześnieisze zwiazki POl!;łd z łt>tn się w Budapeszcie doskonale.
ją "kolor ochronny", który zlewa się z
tIem. Na środku szosy stają Schutzman- Węgrami doszły do skutku już pod
\ViwaŁów na cześć Polski nie było
k~niec X i XI wIeku, le były to przy· kOlica.. Pamiętam, był piękny s}onec:r.-!
ni i kłaniają. się uprzejmie:
mIerza
doraźne,
związki
osobist.e,
0- Przepraszam, tędy nie motna je·
ny dziell węg-Ierski. Z źielonego pod ..
na dynastycznych małźel'l sz~'cia. nadbrzeżnych dr1.ew wylaniał I
chać. Teren maneWrów. Objazd idzie parte
stwach. Najtrwal zy był !!ojusz 1l0!-:l1.e- ~ię Dunaj i włóczył sIę, Jak zresztą za~ I
b"cznymi drogam i.
Kłania si~, prosi o przebaczenie, ale g.o króla BolcAława Śmiałego z \\'t:g1er- WS7.e, przez sam środek Budapesztu.
sIkm królem Władysławem w drugiej Z dala zjawiał się pióropusz dymu i
notuje numer samochodu.
Rozumiem, zgadzam się. Ale w ta- połowie XI w. i mial już wyraźną. ide- prlerywał nasze myślenie. PodziwiaHParlament w Budapeszcie.
kim razie, którędy ma turysta jechać? ologię· W, ciągu kilkunastu lat stali ci śmy Dunaj, który jest piękny, j.a.k naCzy nie lepiej zrezygnować od razu z dwaj wło/ldcy ramię przy ramieniu w ~1.a Wlr:.ła.
~ednak arogle wspómn'ienie. Drogie,
profitów turystycznych i umówić się, obozie gregorIańskim i papieskim.
Kiedy tnajdowallśmy sJ~ na stat- Jak nasza pieśń, którą śpiewaliśmy
że od wczesnej wiosny do późnej jesi6-Ale umysły ówczesne i p6źniejsze ku, zdążającym do wyspy ŚW. MaJgo- na węgierskiej rzece.
.
ni całe Niemcy są jednym wielkim 0- szUkały dla wta.snych pragnień i dł r7.aty. zauważono nMz$ garstkę - z
. Dunaj jest piękny I Jego wody nIebozem ćwiozebnym, w którym zagra- żeń, nawot ściśle politycznych, jakiejś Polski. "KIJen Lengyelorsza.gl EIJen. ble~kie przypominają nam Wisłfł.
niczny cywil nie ma czego szukać.
wyższeJ mortilneJ sankcji i znalazły ją EJjen, EIjen!" ....... kl'7.yeza.no na cZeść
DWie te rzeki sę. sobie bliskie, jak na.:tgodnle z duchem epoki ~ w sfe- Polski. Później w rmiana bilecików i sze eerea zbratane od wieków, - Wę
Wystarozyłoby samego wojska. a tu gier i Polak.
Jeszcze druga armia: oddziały partii. rze rellgijnej, mianowicie w rozsnu- serdeCzne uściski rą,k.
Trzeba b)'ło widzieć sceny powitaTet ćwiczą, też zalewa..ią cale prze- tej, zapewne celowo w tym czasie, l&KONRAD LASEK
strzenie, jak brunatne gąsienice, ktÓre gendzie, że to już święci patronowie nia lub pożegnania nM ne. Btatku. W
obsiadają wszystkie hotele orM karcz- POlski i '\lęgier, św. Wojciech i św. sercach podróżnych panowała ~
my i wyjadają cały zapas kl,merol6w ,i Stefan, zalecili i zaprzysięgli wzajem nieopisana..
Ale i tu n t'.Q.płł konłecf PozclMJo
eZ81'$tWegO ch leba, jaki tylko w śpi przyjaźń obu narodów, których mieli
żarniach można jeszcze znaleźć.
ofiarą
W Strzałowie·S!ralsundzie na dwadzieścia kilka hoteli nie było ani jedPrnd tS-tu laty pewna firma zatrudnianego wolnego pokoju. ponieważ owego
k ~ Orange stanu Louislana, 27 młOdYch
k®i.ei malowanilml świC1:ą.cych cyfr na
popołudnia prr.yjf'rhaJ:v do portu dwa
\al'~e te.garowe.
krążowniki.
a oficerowie i zwykły
mannschoft podejmowali odo~obnion:v
lut p:o .krótkim cz~ie u niektórych z
pracowniC zaznaczyły SIę objawy powatmi podwieczorkllmi entuzjastki sztuki
nych za.~ho~eń. Ws'kutek tego, te pędzelki
mar.vnarskiej. Na linii znowuż Starośliniły j~zykle.m, nabawiły się otrucia ragard (niemiecki) - Szczecin w żadnej
I demo
NIektÓre z nich wytoczyły proces
z przydrożnych gospód nie można byprzedSiębiorstwu l uZY'Skały tat powatne
ło znaleźć miejsca. ponieważ wszystkie
odnkooowania w· wysokości 10 tys. dolazapchane zostaly od piwnic aż po podrów oru zwrot k~ztów leczniczych i rendasze starszyzną partyjną.
ty w wysokości 600 dolarów rocznie. Przed
5-ciu .laty Jedna z; poszkOdowanych, naPrzypominam sobie t.aki jeden wiezwiskiem Lnudatte, uczuła naglI! gwał
nierlaleko
1<.obylanld-Kublank
czór
towne Mle w biodrze. Krótko potem
nad pi~knym. romantycznym jeziorem
lIauwatono, te ciało jej w ciemności wyMiechvie czyli po niemieCKU .. Madildziela słabe światło. Wsz6'lka pomoc leSee". W sali jadalnej sami hitlerowcy.
karska okaozała. się boz.g,kuteczna" cia.ło ]ej
Po spożyciu nad wyraz skromnego
zaczęło alę povroli l'oZipadać, at wreszcie
"Brot mit Auflaqe" siedziałem przy
śmierć Uwolniła ją od męcza.rni. Obecnie
slole. załatwiając koresponr1encję.
J,!-t. tyj" tylko dwie z ()wych 27-ml'U koObrazek wcale malowniczy: w sali
blOt. Ni ul~ga lVa,tpllwości, zo i Cl'tle, prę
Ib&j czy póznloj, staną się Ofiarą utrucia
i na werandzie stu do stupjęćdziesi~ciu
~
ltJt.czarny~h i
brunatnych hitlerowców,
IJunaj w nocy.
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27 kobiet
zatrucia radem

Numer 15(J:

róż i prastarej gościnności

Kraj

(Od

własnego

korespondenta

"Orędownika").

S o f i a, w czerwcu.
wabna, obszyta najczęściej czarną. .ko- dzikich okolicach w dziesią.tym wieNa pierwszy rzut oka nic nam nie ronką, spod której, u dziewezą.t, zwi- ku. Relikwie jego spoczywają. w moprzypomina, że jesteśmy na Bałka saję. na plecy dwa' warkocze.
nasterze. Monaster ten zachował zawnach, Sofia ma wiele pięknych ogroZresztę. różnorodność strojów w sze, przez cały czas swego istnienia,
dów, zieleńców, bogate Muzeum Etno- Bułgarii jest ogromna: niemal każda charakter ściśle bułgarski, a podczas
graficzne, Narodowe Muzeum Archeo- wioska ma jakiś specjalny strój. Do- okupacji tureckiej był pewnego ~
logiczne, I{rólewskie Muzeum Przyrod- skonale uwidocznione to jest w Mu- dzaju strażnicą, czuwają.cą w. nat
nh,ze, Akademię Sztuk Pięknych, pom- zeum Etnograficznym, zawierają.cym smutniejszych momentach
~llStO!ll
niki, kościoły. Ulice szerokie, czyste, ogromne bogactwo kostiumów, Może bułgarskiej nad narodem,. poclesza~ę.
domy schludne, piękne wille. \Vspania- najbardziej "reprezentacyjny" i naj- cą jego duszę i podtrzymUJącą. nadzlele z daleka bł~rszczy w słońcu kopuła bogatszy jest strój z okolic Sofii. ję i wiarę w odzyskanie niepodległo
cerkwi Aleksandra Newskiego, góru- Zwłaszcza dotyczy to strojów kobie- ści.
jąc nad miastem, Plac wokół cerkwi
cvch, barwnych i efektownych.
Oddzielone dolinę. Razłogu, przeobszerny, przytykają do niego skwery,
ciętę. rzekę. Masta, wznosz.,. się ~óry
Na jedn~' m z nich mieście się grób
Na cały świat sławny jest bulgar- Pirynu, przeważnie gęsto zaleSIOne,
wielkiego pisarza Bułgarii, Iwana Wa- ski olejek różany i bułgarski tytoń. o wysokch szczytach, głębokich doli7.owa, zmarłego niedawno. Kamienny Olejek różany produkuje się głównie nach i licznych zamarzłych jeziorach,
- krzyż, a obok płonąca lampa sym- w tak zwanej "dolinie róż", zamknię- w których w grudniu 1937 r. uległ kabol zwycięstwa ducha nad materią i tej pomiędzy górami. Jest to chyba tastrofie polski samolot, Dzikie, powzruszająca pamięć o pisarzu, który
jedna z najbardziej malowniczych i szarpan~ .skały o s7:czrtac~, pokryw ten sposób żyje ciągle w pamięci najmilszych do zwiedzania dolin. Licz- tych .śmegleI!l ~yły sWIad~(Iem ~oha
potomnych, jest wśród nich niejako, ne ogrody różane, ciągnące się na stO-I terskIch wyslłkow B.ułgarow, spIeszą
nie na cmentarzu, gdzie o nim łatwiej kach "Starej PIaniny" napełniają po- cych z pom?cą br~ClOm-P?lak0I!l.
zapomnieć można, le'cz tu, w środkn
wietrze niemal rajską wonią..
DwanaścIe gOdzlD drOgI koleją odmiasta,
Sofia liczy przeszło ćwierć miliona
mieszkańców
i rozwija się ciągle.
'Wielką ozdobą. miasta jest przepiękny
park, pełen pomników, noszący miano parku "Króla Borysa".
Ciekawe są w Sofii zabytki panowania tureckiego, jak naprzykład meczet Bania Baczi, którego minaret
wznosi się smukły i biały nad miastem, dodając mu orientalnego uroku,
Również nawny konak turecki zmieniony dzisiaJ w pałac królewski jest
jedną z pozostałości po Turkach. W
dawnym tureckim Bużuk-Dżami mieści się dzisiaj Muzeum Narodowe Architektoniczne; w XVII wieku był to
najwspanialszy meczet Sofii. Zabytkiem z czasów :-zymskich są ruiny
Gul-Dżami, gdzie mieŚCiły się kąpiele
rzymskie. \V następstwie przebudowano je ~a k?ściół cłirześcijańsk~, t:!0~1
Charakterystyczny obrazek z ulicy małego bułgarskiego miasteczka
wezwamem s-go Jerzego, zaś pozme].
kiedy półwysp Bałkański zajęli Turcy
Kazanlik, leżący niemal pośrodku dziela Sofię od "perły morza Czarne- na meczet, Wewnątrz znajdują. się doliny róż, jest ośrodkiem wyrobu go" od Warny. Prześlicznie po]ożona,
bardzo ciekawe fre ... ki, sięgają.ce XII słynnego olejku różanego. Strojnie robi wrażenie dużego miasta nie tylwieku,
.
ubrane dziewczęta zrywają. róże do ko kąpielowego, ale i portowego. Rozkoszów; oberwane płatki wyciska się, cią.gnięta szeroko nad Morzem CzarNiezmiernie interesują.ce są. też oko- destyluje i otrzymuje ów naj czystszy nym, Warna. schodzi amfite~tr~lnie
ku niemu i z daleka, z góry WIdZIana,
lice Sofii: przede wszystkim wymienić olejek różany.
należy BojalJę, miejscowość oddaloną.
Charakterystyczne
dla pejzażu przedstawia się niezmiernie malownio g km od Sofii, połączoną z nią pięk- wiejskiego bułgarskiego są duże dre- czo,
W odległości 10 km od Warny
ną szosą, Poza miasteczkiem, wśród
wniane wozy, które Ciągną przeważnie
malowniczego gaju, wśród kwiecia i czarne woły z rogami, ładnie w tył wy- wznosi się Polski dom wypoczynkowy
zieleni mieści się grób carycy Eleonory, giętymi, o głowach małych, zgrabnych, Stowarzyszenia pracowników magibardzo kochanej przez lud bułgarski, Idą. przy nich wieśniacy, pomału, z stratu m, st, Warszawy.
tuż obok malej cerkiewki św. Pante- godnością.. Mają niekiedy na głowie
lej mona, wybudowanej w trzech róż- czapki baranie, zwężające się ku góŻycie literackie w Bułgarii jest
n~rch epokach, Najstarsza część pochorze i mające kształt spłaszczonego bardzo szeroko rozwinięte, jak na stodzi z roku 1018, druga część z 1256 stożka, w kożuchach baranich, opasa- sunkowo tak niewielki kraj. Z waż
i posiada bardzo piękne freski, sto- ni są najczęściej pąsowym pasem niejszych wymienić wypada pisarzy
sunkowo nieźle zachowane, świadczą.- kilka razy dokoła bioder, to znów takich, jak: Dobryj Niemirow, autor
ce o wysokiej już wówczas kulturze ubrani w parciane bluzy i spodnie, trylogii, pl'zedstawiającej dzieje BułBułgarii i jej sztuce religijnej. Trzecia Od ezasu do czasu mignie sylwetka
część cerkiewki pochodzi już z wieku popa w wysokim kołpaku, przypomiXIX-go.
nająe, że mieszkańcy tego kraju - to
Z Bojany, poprzez Kniażewo, pod- ortodoksi.
miejskie letnisko, bardzo ładnie położone z ciepłymi źródłami mineralnyNa południe od Witoszy, masywu
W j-llJgosłowiańskieJ prowincjli Banat
mi, dostać się można do Wła.daja. górskiego, u stóp którego leży Sofia, zdarzyły się w ostatnim czasie liczne wy·
Ludność tutejsza, zachowująca. tradywznosi się szczyt Riła, gdzie w napo- pad'ki otrucia, Poli·cj·a pmez długi czas nie
cyjne zwyczaje i obchody, nosi ezarny ly dzikim otoczeniu, pośród olbrzy- mogl'a wpaść na trop, kto ii&St handlaneID
strój narodowy, składający się z ro- mich lasów, nad brzegiem rwącego trucizny, której skład chemiczny wykazydzaju gorsecika, wysoko, niemal pod strumienia kryje się czworoboczny wał pochod,zenie z jednego i tego sa'll1eg-o
źródła, eraz, że trucizna .t~st pochodzenia
szyję sięgającego, wyszywanego u wy- masyw największego monasteru buł
roślinnego, \V końcu .laczęto obserwować
cięcia złotem, Dół spódniczki, również
garskiego. Riła, mieszczący bezcenne Bt~ 9O-letnią ~nachorkę, która ~rzed kil'czarnej, zdobią paciorki, wiszą.ce, jak skarby sztuki i zabytki od XII do XIX ku [-aty wprowadziła się do miasteczka
koronka. Na głowie kunsztownie zwią- wieku. Święty hn Riła, od którego Pancewo, Mimo. że podejrzenia szły bardzo
zana chusteczka jednokolorowa. ien- imienia nazwano monaster. żył w tych daleko i dopro\vadziłv nawet do are.szto..
\VaJnia znachorki J dług>otrwałeog-o trzymania jej w więzieniu, zbrod'nie trucicielskie
nie ustały, Dopiero ~rzed kilku dniami zupełnie przypadkowo
wpadły
wladze na
trop tej traszne,} afery, ~[ianowicie jedna
z \vieś'niaczck zgłosiła się do młodej panienki, która już miała miejscowa .,sła
wę". jako sprzeda wczyn· cudownych ziół i
płynów uzdl·awiających, 00 lekarstwo
dla "wego ciężko choreg-o męża, Wynik kuraCJi b~'ł tl'agirzny, bowiem chory :>:marł
zaraz po wypiciu lekarstwa, \V toku śleclz
twa wyszło na jaw, że owa panienka, uczennica szkoły średniej. uzyskała od starej znachMki recepty na sporza,dzenie le·
ka r"tw l trucizn za \~ ~'soką oplrta" Aresztowana panna przyzna la SIę, że słyszą,c od
7.rozpaczonej żony chorego, że ~tan jest beznad'liejny, uznała ch'lrobę za nieuleczalną
l by skrócić męki chorego dala jej truciznę zamla,s t lekarstwa, Po konfrontacji
z nowoaresztowaną - stara znachorka cynicznie przyznała się, t.e spI''/.Cdawaia trucimw k'ażrlem u, kto tylko ich zażądał i te
w wielu w)-padkach wiedziala, t.e jedno z
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gO-letnia znachorka

Wieśniak bułgarski

z wolami w

jarzmi~

garii, Popowa-Mutafowa, któr~j ~
na obce JęzykI.
Potkanow. Canew, Stefan Mokrew,
Panczo Michajłow, Eugneja Mars, poeta Pantelejew, poetka Elżbieta Ba.griana, Dora Gabe, znakomita tłumacz
ka Kasprowi <;:za, wielka przyjaciółka
Polski, Stella Janewa i niezmiernie
charaktet:ystyczna postać życia intelektualnego Sofii, przyjaciel cara Borysa, profesor Bałabanow.
Im lepiej i bliżej poznajemy się z
braćmi - Bułgarami tym większa przyjaźń łączyć nas poczyna, Zwłaszcza,
że Bułgar, z natury tak niemal po biblijnemu gościnny, otwiera serce i
chatę na przyjęcie każdego gościa.
Podobno w chatach bułgarskich, w
okolicach jeszcze niezepsutych przez
cywilizację, w każdej chacie bułgar
skiej leży na stole chleb i ser i strudzony, zgłodniały wędrowiec może
wejść i posilić się u stołu bułgarskiego
wieśniaka, witany jako gość.
W Sofii natomiast w każdym domu, do którego się przychodzi w odwiedziny, podają niezwłocznie po
przyjściu wodę do picia w szklankach
i konfitury na maleńkich spodeczkach, Im dom zamożniejszy. tym spodeczki i szklanki - wykWintniejsze,
szlifowane, kryształowe. Ma to oznaczać, że domowi życzą gościowi, aby
myśli jego były tak czyste, jak ta woda, a życie tak słodko płynęło, jak
słodkie są konfitury,
Cokolwiek bądźby jednak zwyczaj
ten oznaczał, jest bardzo piękny, bardzo patryjarchalny, ukazujący całą
wieści tłumaczone są

prastarą

gościnność

bułgarską,

Cóż

dopiero mówić wtedy, jeżeli gościem
jest brat-Słowianin: Polak!
STELLA OLGIERD.

handlarką

trucizn

chce się pozbyć drugiego prze!!
także. że wielu z jlej' klie'n tów
l<upuje trucitznę w celach samobóJ'czych.
Obie trucicielki będą wkrótce za swo~

małżonków

! otrucie,
czyny

a

odpowi,adąć.
)
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Loteria dobroczynna

KwestaJ'ka:

Urządza m~r loterię na
Czy nie kupi pan losu?
Wie::<niak: - Przykro mi, panienko, ale
,;~ mógłbym jej wyżywić, .. gdybym ją

biedną wdowę,

~~ ' U/lite żlliwO' -

,:,iJior ró:, u:

JJU/UlI],!"

I

i:ł
W)·S'l'ill.

Męskie

DAMSKI FEZ

nakrycie glowy zwane fezem, 11
"wygnane" z Turcji na skutek rozporządzenia K emala Atatiirka, pojawiło
się ostatnio w Londynie w
postaci
wdzięc,:-nie ustyliz01Nmej na główkaCh
pali

Numer 150

ORĘDOW!il'IK, ponieaz!ałel{, dnia

-

Strona 2t

l lipca 1938

Najtaniej

Prywatna Lecznica dla Kobiet

Doc.
Dnia 1 lipca 1938 r .. zasnęła w Dogu. w Poznaniu. po
z wielką cierpliwością znoszonych cierpieniach.
opatrzona kilkakrotnie Sakramentami BW" nasza najuKochańsza matka. teściowa i babcia. B. p.

znajduje

długich

się

Poznaniu

W

Kozubskich

Z

najpiękniejsze bławaty

•

u. P. Dr. T. Zuralskiego

na

od 1 lipca 1938 r.

przy ul. Chopina 4.

w firmie

Doe. Dr. Żurełskl przyjmuje w lecznicy oaobiłcle

Józefa Pawlakowa

od godz. 12-1 ł 5·6

lat 73. Eksportacja zwlok do l.ościola parat.
w Czerlejnie odbędzie siEl w niedzielEl. 3. bm. o godz. 19
nazajutrz o godz. 10 nabożeństwo żalobne. po czym
nastąpi złożenie zwłok do grobowca rodzinnego w Czerlejnie. o czym donoszą
ciElżko strapione
przeżywszy

Łódź,

Telefon 31-34

P
O Ngatunkacb
C ZorazO.karpetki,
C H tenis6wki
P ~~;~:~P
w
różnycb

dzieci i rodzina.
PH~:'fi~~':::'~:';,'o,~k'1:'l';;:.wo,
Ch Iudowo.

lV. CZIDEI ..
Piotrkowska 286, tel. 260.53

firm chrześcijańskich
.

t.

l

i lato
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CHRZEŚCIJAN SKI

bo warto. '!ł
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na których zdobvwaiąsukcesy w wyścigach n.a jwybltniejsl kolarze, to rowery

właśc.

Roboty malarskie przy restanraeji gmachn KKO m. Łodzi
przy nł. sw. A.ndrzeja 3, wykonał znany zakład malarsko-dekoracyjny

BAŁUCKI

Hart - Detal.

R. KUK

Łódf, RZQowska g7,lel.112-02
Wysyła na H U R
w każdej ilości:

Józef Wilmański

~:~i~i.Ó~:!ko

T

pOleca
slallnta-

lIkł ..

,.,iUłSki I

dlkoracyj.y

J. FiJipiak i H. Banach

materiały bawełniane.

wełniane
i jedwabnej
N
g al a n t er i ę: b'eliznę
1:.6dź, awrot 39
damską i męską. krawaty
Pończochy
Łódź,
kapelusze męskie poń•
k'
.
N 16116
czocby,skarpetki, kołdry
aams le. męskie J dZiecięce
f
.
oraz skarpetki i pas, Laste~
Przyjmuje wszelkie roboły w zakresie malarsko. dekoracy ;nąm
§ watowe, lanelowe l t. p.
poleca
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Pijcie napoje

orzeźwiające

o

różnych

Q

Ił 00ii

południowych

smakach owoców

ORANŻADE - LEMONIADĘ - KWAS OWOCOWY
Kiao "RZALTO"
Mała czarodziejka ekranu. fenomen wśród aktorów
~ dzieCI całego ~wJata. rozkoszna Shirley Tempie
sp/ewa, gra J tanczy. Na czele 100 osobowe) rewii
popiSUJe się pieknymi pio,enkami j modnymi tańcami
w najnowszym i najweseJszym filmie łez i radości p.t.
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Z E K "z:;
godzinie 12 i 2 dwa poranki. Ceny od 85 gr.

Dziś
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I..

212 -

kupno
rzeczy
Kaimiera OPIECZYNSKA
ł.6dź,

ul. Rzgowska 17

RESZTKI

oraz towary bławatne poleca
w wielkim wyborze skład fa-

bryczny
Łódź.
(Bałacki

M.

WĄSIK

Zgierska 56
Rgnek)

_
D

10207

N 12279

B. FICE !~!~~u~· '~~~~~~i!~!k~~~.~!~d!~w!i~~~
I AYÓAMIAKUsiAK,RŁ67;'

I. Siemiński i S. Sniady
1:.6dź, W61czańska

Sprzedaż i
używanych

firmy

Fabryka guzików i klamer

~

S .'.S
,.\

t6dź, Piotrkowska nr. 129.

RYNEK 9 TEL, 113-99
O 10249
Zqdae wszędzie.

łelef.

~

147·21

I

Stary RyDek 14 I-sze pit;tro froDt.
;:o Poleca t blelłznę męską. damską i dziecięcą or••
~ fartuchy pł6clenkowe i alpakowe. Ceny niskie.

Wszelkie wyroby galalitowe.

::: Ił. Kolekcie
i cenniki wysyłamy za uprzednim

o
porozUńlieniem.
N 15m
Dla d z l e c i i m ł o d z i e ż y na w s z y s t k i e s e a n s e. ==================~====

Zarząd Jrurkowego Bractwa Strzeleckiego w KoltyUnłe
od
1.
10. 38 na 6 lat. dnia 1ł lipca 1938 r o godz. 2-giej
j
,.
W Strzelnicy. Do Strzelnicy należy 23 morgi ziemi wraz
'1\11
I
k
z łąką, obszerne budynki gospodarskie, dom mieszkalny,
~ /I.. :.../1....)
Z g
y,
g
ł )
lokale restauracyjne, pełna koncesja, wielka sala, plac
4
sportowy na miejscu. Blitszych informacyj udzieh prez.s
.II
~
Ił
koł
~Nt6128
•
I Bractwa Tyczyński.
N 15052
~
ą
.l.6di, nI. GI6wDa 41
tel. 132-24
PRZETARG
~
stacja w miejscu
~
Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy w Łodzi ogłasza
I (Oddalenie od Poznania Ilutostradą około 14 klm) . III.!
nieogl'aniczony przetarg na zakup UO.OOO kg mąki iytole'
jj
poleca wszelki materiał stolarski, budowlany, de!ikl,'
45 LAT A BIUST 18 LETNIEJ
000 - 65% w nowych workach.
~ łaty, belki, kantówkę itd. Przyjmuje się zamówienia
Oferty na piśmie łącznie z próbkami na 'dostawę eał
'1\11
podług listy i ża,danych rozmiarów na całe budowle.,
Tysiące kobiet w wieku od 17 do 55
kowitej ilości mąki żytniej należy składać do WojewódzDostaw dokonuje się na miejsca budowli. Dł<>. obrób- II.
; t J l a t nam podziękowało. Wykorzyldego Biura Funduszu Pracy w Łodzi, Al. Kościuszki 1, po.d dr~ewa istnieją. maszyny. stolarskie. Wykonuj" się ,
stajcie możność otrzymania brokój 17, w kopertach zalakowanych z napisem "Oferta na
rówmeż na tądame ws~elkle prace stolarskie do bu- ~
szury p. t.
mąkę ~ytnią" do wtorku, dnia 12 lipca rb. do godz. lO-tej,
dowli, jak drzwi, okna, schody Ud.
P 5680-26.66 lit.
"SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA PELNEpo tym czasie nastąpi rozpatrywanie ofert.
"
_~.....
GO, JEDRNEGO BIUSTU"
Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy w Łodzi zastt'ze• • • WWWWWWWWWWWWWWWWW_
~ _\
zupełni~ bezpłatDie I fr::lnko.
ga sobie prawo wyboru oferenta, jak równiet ta,dania
Wydawca nasz ILa wszystkiego
wpłaty wadium w wysokości 5% wartości oferowanej me,tylko ostatnie 2000 egzemplarzy
ki tytniej, oraz w razie nieosiągnięcia odpowiedniej ceny
Skład
Stanisław Krzemiński
gratisowych.
- uniewatnienia przetargu.
To te~ wszystkie Panie, Atórym zalety na zna:eziwiu
Na transporty dostarczone koleje, wojewódzkie BiuTO
Łódz, Piotrkowska 167, tel. 189-59
~ się w tym szczęśliwym gronie, proszone są o napiFunduszu Pracy udzieli 50% zniżki taryfy kOlejowej.
fllii nie posiada
:!: sanie zaraz dzisiaj :eszcze. Ścisła dyskrccja zapewCeny rozumie się po uwzględnieniu 50% zniżki tarvfy
poleca w wielkim wyborze
" niona. Adres: Instytut B. Nowak, Gdynia 1, skr. p. 90.
kolejowej loco stacja Łódź-Fabryczna, bocznica f-my- K.
kompletne rowery i wszelkie części zamienne.
Scheibler i L. Grohman.
Zamówienie na zakupioną mąkę tytnią zostanie doBIELIZNĘ
TRYKOTOWĄ
starczOl'~e
oferentom w ciągu trzech dni od daty przeproKrem - Puder i Mydło usuwają piegi. liszaje. pryszcze itp.
wadzema przetargu.
Udelikatniają i upiększają cerę·
w dużym wyborze polecamy P. T. Kupcom
Bliższych informacyj zasięgnąć można w Referacie
LABORATORIUM
Wytwórnia Krawatów i Bielizny
Pomocy Wojewódzkie~o Biura Funduszu Pracy w Łodzi,
Al. Kościuszki 1, pokój 20, w godzinach od 10--12 telefon
TRAWHOW~RIEJ Łodzi Wllmań.ki ł Krzemiński o _12 &77ł.6dt, ul. Piotrkowska 79 250-20,
wewn. 8.
'

I

•.................... An
.",. '.

TA R T A K

4

,UU

.•.

O' brąAzk·.
11Iub~~
u
~

e ar

Wze Sar
.- k
zymans

y

d8m.. l8kI8uY Kó rm[. k·le wfi dk a(b oP
'
Dznama
•

i wszt'lk!ł., bitnterip"r:
Pł'
a er:. p o l e c.a

f

I

-;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;j

!

i

-

I

rowerów

"

JUSTENO

KRA WATY i

"

w

Dr farm. SI.

_

n 14 026

Poloskte Biuro dla Handlu I

PrzeLlysłu

.,-.. ,'
Handel Pols .a..&

:~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~=
SKŁAD MEBLI
Ignacego

Sącbiskieoo

został prze1lii:esiony

z ul. Rzgowskiej 52 na ul.

B d

k"

Lódź, ul Piotrkowska Dr 101
e n~s ą
(PMl7' RzgowskleJ). poli!Ca meble
zamiejscowym kupcom, stragan:arzom: towary wszelkiego rodzaju po cenach
galanteryjne, spodnie, ubrania robocze I dziecinne, fartu- przys·tepnych.
N 15121
ch y, wszelkie płócienka bawełniane, resztk!, dewocjonalia
i wszelkie inne towary. Zamówienia chociażby najmniejsze
Kawaler
wykonujemy natychmiast.
Ceny fabryczne lat 25. szatyn. !'l:uka żony z nieN 11309
., wielkilll kapitałem do powiekuenia warsztatu. Oferty Włocławek
Orędownik. pod "Rzemieślnik".

"dostarcza

GOTOWE
I

poleca

SSpódllknDieiC.kLbJ_zkGial-aaktOerm••!lmet:s"A
•
.. .. ..
i damską oraz laski i parasole

M. KOłJODZIEjSKI. Łódź,

Andrzeja 3

II

SKŁAD
Z mieszkaniem 3 pOkoje
i kuchnia z wszelkimi
wygodami, wolny od ' podatku lokalowego, najlepszy punkt, nadający
się na ka1dą brant.ę, a
zwłaszcza na skład obuwia wydzierżawię z dnIem
1. 9. 1938.

STANISZEWSKI

Wojew6dzkle Biuro Funduszu Pracy
w LO:::d=z::-i.::-_ _ _ _ _....:..N_l:;.:5...:1:..;.:.20
KONKURS
Zarząd MiejSki w Łodzi - Wydział Techniczny - ogłasza konkurs na stanowisko Inzynlera drogowego.
Wymagane warunki:
1) obywatelstwo polskl'e',
2) nieprzekroczony 40 rok tycia;
3) nieposzlakowana przeszłość;
ł) rłyplo~ inżyniera komunikacji (dróg i mostów);
5) 5·letma praktyka drogowa w dziedzinie nawierzchni
ulepszonych.
"Varul!ki wynngrodzenia według umowy.
.
Podama wraz ~ odnośnymi dokumentami (odpisami)
l ~~l'zegó!owym życIOrysem nale1y nIlrlsyłać w terminip do

W zdro,·owł.ka
dma 1;> llpca 1938 roku do Zarządu Miejskiego - Wydział
-:echmczny - Ł?d~, Plac Wolności nr 14. w zamkniętych
Wienipc IdWlocławka ośmloPO- WĄGROWIEC. R-nek 24
kopertach z napisem: "Konkurs na stanowi~ko inżyniera
kojowa willa "Zalesie" do IlPrEe-1
"1rogowego".
dania na b. dogodnych warun- 'iiiiiiiiiiNi~il500ii2iiiiiiiii
Ł ó d t, dnia 30 czerwca 1938 roku.
kach.
Zarząd Miejski w Lodzl.
N 15118

------------------------------------------------------------------~~~--~~==~--~~

c ucinek-Cieplica

Wielkie' konkursy hippiczne
w Parku Zdrojowym od 8 do 11 lipca rb.

Strona 2t
Nagłówkowe sl<r\Yo (tłusto) 15 gro!!zy, kałde
dalsze slowo 10 groszy, ;) liczb
jedno słowo,
i, \V, z, a - każde slanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów, w ty.

=

5

nagłówkowych.

Młockarnia

ORĘDOWNIK, pMliedr.iałex,

(tnia I llpca 19~

OGŁOSZENIA

Znak

DROBNE
Spr:r;edam

MotocykU

napnykład:

z 18923, n 2745, d 1790
i t. d. = 1 slowo.

Piekarskiego

Piekarni,

8'/.morgi ziemi. ubudowa'lliem. p_kuie w dzierżn W!I. Oferty
PhanomMl - i morzi pal'celi pod budową. ra- Oredownik. Jnowro('law.
N 150;jS
•
- Wul&'um
zem 12'/•. wie:i 'Vita~zyce. pow.
- Recker - Jarocin. Oferty Hzymaliski .•la- - - - - - - - - - - - - - - _
Triumph rocin, roznalls!;a ~.
n 1507tJ
Skład
Skład
motorem
deli,ka teEl6w. śródmieście oku:,.jkolonialny z urzadzeniem 'fI'y.
Sachsa
n,i e &pnedam. pOtSredllictwo H)t/•.
dzierżawie zarl\7, Jl1ie~cic handloŚ,.,II.t!O
elektr;fczne.
Rejestracj&.
12.
DO
WYNAJĘCIA
.4000" Oredownik. Gdynia.
wym od wlaściciela H. Ut~cht.
ił'" rower tanio !przed&ie
n 12 i9-i
Buk.
N 15069

podw6jne CZ1;s7Jc7Jenie do JIIotel"U
sprzedam. Gielniak.
Sierak6w
n. W.
n 15 !MI

]I

Wul. Gum

Gospodarstwo

Podłogowe

Poznl.1l. Wielkie llllrbarl 8.
pg 52~4 1;j -133 4
90 hektarów. poloożlle milldz:r lasami sosnowymi. rnw'e nt~n ży
w y i martwy tanio sprzedam . Sprzedam
Ofel·ty: Jadleć Wiad. majątek dom masvwllY. 2 sklady kolooialSzatanek. gn'ina Budzislaw pow. ne. salkę do zabaw z ogrodem
Kolski N 150.39
w 81'zywnYJ11 '1\' pohlżu Ostrow li
oka7.~·jnie. Oferty Ostl'ÓW Wik",.
Gater
skl'ytka ~IO.
i\ 1506.3
<7.ybko bieżny. s7.el·ok08Ć do 650
heblarka.
szeroko~ć
60{) mm
Platformy
kulkowe loża. Ofel·ty Ostr6w - C1lteor1 ~-l3O ceŁ1I3rów. d~brym
~krytb 57.
Ng 15063-4 stanie . Po lin s 11. Oórna Wi,l<l all0.
N h5 OiO

deski

s7.pundowane i heblowane,
listwy podłogowe, wyło~i,
listwy profilowe. kantówkę,
belki, szalówkę i jaty, oraz
deski obrzynane po cenie
najniże] skalkulowanej
poleca

Prase

do wycisk.ania owo('ti~,· s!'r!-edam.
Gospodarstwo
Bernard t5woboda. \\-rze:;nla • .Po- l-ł3 pełne tniwo I<prze<lam ...·eznaflska 15.
N 14661 dłllg umo .... ,.. Agentura OrE'dow'5 lat gwarancji
ni·;;. Pobied7.i&ka.
n 15 ()7t

Leon Żurowski

III

przy pl. Bernardy6.kim,

Telefon nr. 10· 87
p~ ó~71-26,67

Parcele budowlane

,I

Rower

J

Poniedzialek • .( lipca.
6,15 aud. porannA; 7,80 ,i-zienn;k
p~rar~tly; i,13 orkiestra. Rozglośn i
\\
Ilellsk'eJ pod dyr. " 'Ia h,-l'l\ya
S·zezep.~("kiego;. 11.,ó7 ~ygll-al, cza'II; 12.03
audYCja poludnlo\\'a;
15,15 .. ~fo.ie wakacje" - lJowi~ść
Stare!ro Doktora ula dzicr'i: 1;).:10
k I kk
I t 1",(- .
muzy -a e '3 - P)' y: a." WiadOl11o~ei gospodarcze: 16.00 .• Kompozytorzy pól nocy" - koncl'rt \V
\\'~k. orkie.try Ad:\ma Ht'I'man3
lz K rakowa); 16.4;; .. Ualapal!'o ..
_ felieton (z l'oz.nan;a)·. 17.118

Hal·WI·'ksza·IHaj·sfa"zaSkładn·ltaD"e"'.
,
"
." w
p OZNA N

Przemyslowa28b M.Focha216
t e.
l 7 412
lel.7469
Dogodne wa.ruDIo
Jlg

13289;90

Krawiec

Cemeutownia
dobrze zal>l'o",luzolla w
ftY

Ulies~kanie

z~raz.

tym S'1:O'
wy 1zil'rŻU wie ..,c

Oczkowski.
Ostrowska.

Warsztat

Kroto~zyn

N 15051

ślusarsld

istnil'i3CY 50 lat zapędem elektJ'~'CZII'<ln spawaczem. kuźnia. powÓd c'llOrob~ wlu>ieiciela do wydzierżawieni .... Agentura Brudlo
poczta GI'odzisk Wlkp.
_ _ _ _ _-'n..:., 15 0~2

FryzjerSki
w IIzkle. czarnym marmurze i
granicie
wykonuje
Wytwórnia pomocnik potrzebny :t. a raz, p()!,ad ..
shla.
Dobrzak.
Krotoszyn. Rynluster. 8Zlifiernia i giecial'l1ia
kowa.
"" 1.3 050
R, Jagodzińska,
Poznań. Wielkie Garb~ ry 32. tt'Pomocnik
lefon 11-40.
P 5552-25.35 cukiernik może sie zglosić do nowej pekarni li mala kaucja. %;glOSZell ia Ostrów \Vlkp .. OdoBieliznę
lanowska 42. Fr . Rlaszczyk .
panom kupcom polecHIll wY8yłkon 15066
wo.
\Vytwórnia :Maliczak
Oborniki - ł.Jukow~ka.
Fryzjer
N 15054
dl!.m!ko-m~~ki.
po<trzc>bny z~n.
ll~ ~tale. \\'arunki wedlug ugody.
l'ot"v;iaruowski. Gdynia. Mor~b
138.
N 14l:!13

'Znańskit'J

!!!!: ~ ~=ltlt: "!!l_.,.:.n.l....~~

"'WOJCIECH PA ETI

Kominiarski

pomocnik TDlod ~7.v Jlotrz.f'bny od
za raz. Pohl. Gdynia. ~NPent:ma
5.
Nr; 14 ~14-1i
potrzebny 7.Ul'llZ. <lala praca. - '
%;dO<!\. Obol'niki. RYllek
"" 1501;0

N 15 121

dla
k~żdego
po cenie fa·
brycznej\V prost z Po... y.
t",órnj rowe·
rów

pięJ;nie polożone po niskiej cenie
na dogodnych warunkach splaty
w St~rolt)ce. Plewisl;aeh. JUlli!;/)wie. Luboniu. 7-abikowie i Kobylepolu pod Poznantem na sprze(l~ż. Informacyj udzif'la Uutsche
Pedowski. Poznań. Plac Wolno!<C'i 11 telef. 58·1ii. pg 52iiO-14.a71 1_1II
••
~!.aIi'!!ll.~".I"'~I'I~I'!.!III~f":':"P-''''J.~''!'I!'I!'I'I'!~''['"!i.-

'Buduiąc pamieła'

. N 15 v..18

Zakład fryzjerski
Wydzierżawię
$,przedam od zara~ ~ dobr.fm
pu·nkcie
z pO'woc:lu w':rja~nu. Ue- iO mórg ziemi p~l'-e11no-hnr:lCZ8~J
"Buchalteryjne
II~ PI·~y"tepna.
PabIanice. Mo· )lej. bez inwcnl'al'za .za. 801~.- zł.
.......
~f~
Rzeźnicldego
lIiuozki l.
.:"\ 11; (;';ii Znaczek na odpOWiedz li orn(!!1. 'Yspólczesne Wykl~dy" \\'ar.za- eeze13dnika i u(·!:.nia od 7.~rllr; po..
•
•
Uydgoska 7. biuro.
n 14 t!.JO wa. :\owogrodzka 48. J::""al'>tl\tuja szukuk Kcrlziprski. mistrz rzeź
wielodziedzinową
samodzielność nic-ki. Mi",dz,c-h6d .
Gosltodarstwo
N 15068
natychmiastowy war-zlat prac)'.
13~ mórg. dobl'ej ziemi. pelnrm
Pracownia
Zamiejscowym knresPollclencyjnie
żniwem i n~(lkompletnym iIlW!'!IIUczeń
B-ci N owaczvk,
T 770
tarzem - dobl'a komunikacja - Rlllsarska. :2 tnkarnie. o(l!10~ne
rr.e~nicki potrziJHlY. P~n8ń-Gl6~oznl\ń. G6rna WiJda 30. Żądlij· kOI'zystnie sPl'zeda R. 'Y ;811iew- narzędzia
zanlZ do w~·d7.lel:za
wna. 11'1. Gnieźnicll",ka 78.
c}e pl·ospekt1. w15ylamy na ('ala ski. l'zczutki. PO('Zt. Trn7.<:7.~ n, wienll1. N il ko\Yski. Ro;!'~zl1~.
Polske.
ng 13513jH PO\". Bydgoszcz.
N la 0(,1
" 14 24>0
:N H!:iIlO " '. PO(imaliska 263.

Tartak i Obróbka Drzewna
POZNAŃ, Raczyńskicb 5/8

8
I

88mon7,i~lneg() pomocnik~ na Irtłl.
le potrzebuje zaraz.
Agentura
Oredownik I'ohif'd t.iska.

Przyim~

mie~zk:J.llie. Łódź. Gnali-

m. 2;;.

I

Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, 1V soboty i d ni !Jrzedświl\
teczne przyjmuje sit: do go ci,.;. 9.2j.

0 " _ 8•• włr6ł tn_,eIa: 1-1• •0 . ., IIllUlIletr 31 gro.z"
Repre~ntaej.

oferty

Oglo~zenill do 30
kujących posady

,16 .t dl. po~tu·
w tei rubryce
obliczam,. po jednej trzeciej cenie
drobnych..
---------------

H."

hieżace;

Pomocnik fryzjerski

lI1ę<ki

do Katowic potrzebny. Warunki:
20.- z/ miesięcznie,
jedzenie i spanie. Zgloszenia pi~emne " podaniem dobchczasowej pracy oraz wil'ku. doll1czy(!
rotogr~fię. Antoni Biedny. Katowice. Wojf'wó,lzkl\ 17.
P 58()7-71,137

Inni
mllzyka obiadowa
z płyt (7; 'Krakowa): 15.11;; ..
diofonizada kraju": 15.19 gfel.JR
Obuwnik
zbożowa i tOW31'uIH ". Ratow iTrykotarz
~art. I"Z~Ol i€'~I'lliezą .zuka ponny.
cac'h; 13,311 gaweda o l!tP.ratul·ze
Zg!<*zeonla AgeneJa Oredo\\-n i,k a kaWAler %(). dziesil'cioletnia Jlrllkpol.kiej: 17.et .$oja i jej zn3czeSzamotuly.
n
15
077
tyj;
a
ZOl
ip.ni
posade. Leszno,nip" - pogadali!;»: 11,lR kOlw!'rt
Osiccka 18.
n 11 7;):?
-ol;stów. 'Vyko-u3wcy: Mat(oialel1a J'olównA lOll!C-W
Antoni
U
dnłk
~zafraTlek
8krr,ypcp .. Karol KOTlce:·t pOJlulal'l1Y. 18.20 PralCa
d
rzę ,
__
. 7.~frallek.
akC>lll-pal1!all1f'IlI: - Koncert li\ a,·tetr. ""I'Jll'>\\'Cl:O !!?s.1'0 .. ~ I~tma prakt:rkl\ •. ener· 1I[,.31....R.O.Z.R.YW_..KiliA
17.011 ch IQl'k a ~polet",na;
21.80
. .
glczn:r Ilumlenny. poszukUje poWlarln/av' Ol'kan: •. ~fik;;ć p~_ lS.3~ R~ga .. I<ralT;a u_n.l'p, ~ad:v e\\:entl. p~dw,.ór?,()wego. <Ler<ka" _ ftdc'inek pr()z~. (z K .'o. ('''.u ur'. Lehara (sRrot). 1.1.10 ji;gloszenla ..PaP IN. Leszno.
" .
I
\\
I
I
141 Q
k"wal: ~.'" :l-pc>rr: 22.8 .. .. J', Żyro~ aw ':-1):,
3'11'.
11111'
n
~3
cia Z3glchi~
D'lbl'o\Y~kipgo" al Z~(·Zlla •. 11l.341 .1 rag3_- h.?"~!,rt - - - - - - - - - - - - - - .. Vr,icdr.:ct .... o I'ip'sJOka ~zafral1ka" orl.. _\\·,)J.~ko\\'eJ: 19!~d I?roltwlI'h
Ogrodm'k
_ pogad.llka. h) .. Co sircha': ·w '.. luuI,me p,ze"~Je .. ;lO. O/) ~łe·. .
.
wojcl\'ódzlwie kielt'ckim'!" _ kro_!ru.munSler - " .. hob let~ ktt)la ~n~al€'r 10 .lat praktyki. ~'tIJ.
~'kn; 22,21' 1J3jl1ow,.ze PI'gcboje "'ie czego _chce
opt. Stl'au.~n. I< "J!'. sawłJd'1:lelneJ po.oad)'. Z.!!/otaneczne (z pl,lI
LiPsk - hOllcert ~."'Olr. z udz;a· "Ur1l8
Agentura
Oredl),nlika.
. .
iplll f'olistó\\'. :!1l.15 l1udape~zt - ObrH",ko.
n JJ O·f()
Krllków - 8,110 mUE~ka J(>kka "'i,ollf'crt mu?. lt:lkkiC'.:. 20.illl Lyon .
~
- ply:y; 14.110. IlIt1Z~'''A Ol?iad'?wa - .. Sen n~('y letniej': op. Mend,>I-27.WOLNE MIEJSCA
~_.-'-_____""::,-=-"::::,:,:,:,:,:::",,,:,,,:,=,:
- plyty: 11>,Oa krakolH''l dZI€'n- <01111:<. Llll< Kon('ert :;Y\lIf
Największy wybór
nik sporlt'wy; 15.U w ia.domoli-I'i l'raga - Kr>ncert ~~I,.wy 7. oka·
~(,,,podal'cze: 13,39 .. Czy w ~p'~;e z.ii ziotu Hokola. W prn;::r.: :nu·
Potrzebny ślusarz
niskie ceny
~t> ... "; 17.09 .. To i os·.. o": 17.10 kon· z~'ka .Io\\·ia(tska. 20.3. Ił noma·
L(.~t ~oli.tó,,· - z KlIlo",\.-: 17.55 nfll
f{(,ncel·t ~Y!n. muzyk' obf'znany i oh~ługa rÓ7.11yc-h m~- Ilej,lo!!:c>rlnil'~<:ze spłaly. f~r'how~
pl·eeY7.yjnych .
]1pfll'klujp OhSlLl(!~ lo wl1rllnld j""lI1H i~r(' n.1m
w:",rlurno""i bier.:l(·e: ~l.~n W larły- alD('r,kall<kiej. 21.00' KOI.enh:iI(8 ,zyn
':aw 01';;311: .. ~li;oŚI' P9SICl'Rb" - ~leloc\ ie operetek Kalmnll1l3 'ię n~ knntJy(laoł6w w w'(>ku od ('Ol':1Z Ii('znir'i'ze rte<;ze zatlo\Yolo:!~
do
3ti
In
t.
Oferty
SZ('zcg6Iowe
nycl.i klientów
- odcinek prul.,; tt.1HI ~port; 21.16 Mediolan _ .. Dz,,·ol'Y Kor.
pod .. :<1 \I <:a 1'7. I11nszynowy" do AdZ2.ttli muzyka klaóYtv,ma - ply ty. ne."·iI5~:e·' open kom. Pl~llq~e. mirli,tracji
Ol'('downika w f,odzi.
Lódi _ 13 45 frag-ment,. z operl te a . .1.aO Rzym Kone .. rl Piotrkowska 91.
:N 151:,16
\\'1. Bronisla\y Plotko\\'iak
;': t'lJl;,lal\'a '~rol\·u;;.zki __ plyty: symf. z Bazyliki dl ~1-l's~lIzio.
14,10 f..j ..hr;a gield;!: 14.1ii kOIlt:el t 2~,OO L')ndyn ne:.
Konrert
Centrala
kamieniarza
?;)·C'.<eI1; 15,aO litel'ł"tm'a f'1"ez mi- tria. ~~.2n '{oJlenh<lg.l - Korrrert
sam..>tneg'()
n~ Poznań TIata.iC'ZI\k" 11
krofLll\ d 1.. w,<z,.;tki"h. Frał"ment kameralny. 22,25 1;) r oitwi('h - <arno,lzielnpgo.
Oildział
z p ll'W i elle i 1. .J. Kl'as,zewi;kiego Il a Wilk rnu7.~ka angll'l~k a. :!~.Otl .;:ztlH'Ztly : ni:~~kn\Vif"~ fi;'! ..::t'lfp n.J
Kalek, Gdynia \YitoJ1lill~ Paf!at Apl)Jlo . (,,1. :12-15.
p' ... ~ taJ';t. baąli": 17.&9 pog3(la '!_ \yiedeń.. - hOIH'prt ~o~rywk~\\'y z~ra~."
,~"
.~'.1.
11
l
·jRl/
N 11612
ka aktu.lin~: 17.10 k"neert ~()II_ liłoren\.JIl :- ~I!I'Zyka tanecy,n~
,:ó\\· - z Kato,,-:.: : 17.58 o W~y.)'_12 ~,80 S1.hlt!:a.rt I F'rankrurt-:
<t:-im po tl'o,zku: 21.00 .. t.rclc m.· h,ollcel~t ;;rmJ. z ud1,:.alem soli'
~'~,?dzi" -.:,O!:>rnl1kl z p"ze,hn;p;! :_l~W <101'1:) .. ~ n51stc ,~.~e. kOllC!'rl
::tc,a" - fE'llptoTl; 22,9 1 soporl; ~!!.łla "':'3rl<'lll. f;lall rl.lo Ar ':'ll ~ (fort.\
m'\.Zy'ka lekka i talleC"ZIl8. - pl)'- "rDr/a,,' 1 .\.olonJa - l\.oncert po·
t y.
pularny.
"'t~re k. 5 Ih.ta.
na wtorek

na-

~

ft"

Kamienice
m\lz~'ka tanecr.nn - pl;ty: 18./)0
domy. wille. m~jątki. gospodar- pO!rJJanka sportowa; 18.19 k(}nstw'a .po!cca Siwiak. Gniezno - cr!·t _ t!lu.zykl ampl'y,kańskiej I,,·
Chrobrego 27.
N 14 71H rlzlen :;wlllta naro,i. Stanów Zje"JO('zollych AD1€'I':oki l'ólnorllejl.
Kamienica
\\ jkonawc~-: .Jadwiga Hell'll'l't
dwupidrowa. 2 ski ady. doch6d
~p;,,\\, i kW3.J·tet P. n
19.80
4.!j{lO.- wplaty 2'2.000 Sh"iak _. ?u<l,cja :imlnierska: 19.20 POI:RGnipzno.
N 14 7.83 lank~l aktualna: 19,38 slart' fra~z·
ki i now~ melorl:e - \V nklan1.ie
l',"leu<7,'l 11arkow.kie~t' (1'. '1'''1'\1Osady
z parcl'laeji folwarku M~riaJ\o n'a: 20.45 dl'-icllnik \\,!eC7.01·1l\·:
wo Brodowskie. pow. Środa. z 20.35 p(>g~rlallka aktualn~: 21,00
cześciowymi budynkami.
zasic- alJdrcj" dla wsi : .. ';ciemi~k" obwami i ląkami.
Sprzedaż każdy ;i;~~~~i~k.~~ P2j:l~ ~~klk~~żal:;~1~,iie
pirttek przed poludniem na mi"j.
scu.
p 5232-14.46 I P105enk!. \\ ,kona",,·,: Jhnna
!-; rze7,ili~ka .i ~al.i~a_Rapacka _
'PIP\~· ..Jan 7\yn 8kl I " In~""l1ty RROsady
p~ckl ("'!I':I k) - 2 fort€'p.: 21.511
z czr.~ciowyml bud~nkami i ob- \\'!3<1omO;<CJ
~P?rto\\'e: .22.08 pi~(O
~.iewami z parcelacji maj. Mech":Ieków
da wneJ m':l~ykl I V ~udy1111 . pow. śremski na sprzeda:':. ~Ja) . MlIzy~a.
rpllg\Jn" XVI. w'ie~nformacje każdą sobot<~ w 1111J:ltku.
p 32;;1-14.49 .'u _-: plyty. 23,00 ostatllle "· Iado·
moscl.
\Vtorek. 6 li!'l'a.
Dom
6,15 aud. poranne: 7.00 dz:enn:k
nowy. składem. doch6d 3.000.- poranny;
7.15
muzyka
vr
wplaty 24.00.- Siwiak. Gniezno. 1Y~'konaniu orkie.'lry lJoranna
wojsko\y!'j
Chrobrego.
N 14 781
POD dYl'. pM. "'I~rhBI3"'" ~adow.kiego (z Pow3nial: a1,!'ii <yDom
gn~1 czasu:
12.03 aud,('ja rJt}ln·
dw~ sklad)'. dochód 2.1500 wplatv
15,15 .. hl·ob i. :I{aci"j ko·
KaŁo"'iec _ 5,15 a'lIdycja po15,00 H~rlill - :lr,.I1.. rozryw.',
10.000.- Siwiak. Gniezno. Chro- dl\;ol\'a:
~:a
o;!l'orlnikjem"
- ba'ika LlIl'r- ranna -- ulyty; 6.20 muzyka z kowa. 16,06 KoniJ:'swust. - Kun·
brego 27.
N 147b2
n, KI'zeUJ iE'l1i"r'kiei dla n 1. i ,,(. i plyt z "'l\J'8'Za1'\'Y: H.50 wiado- ~el't popularny. 11,10 Monachium
mlo-iszych: 15,35 przegll\d aktu· lllo<('i; 14.90 muz)'k. ol';ado\\'a z - TI '>ZDJRi;o- ci nluz.rC=znl': 18.00
6,
OtENIU
. . ,Ino~ci fin~n.owo go~pod"r(,1.,~h pl~r z Kra.kowa; . n.lO gieldR l'raga - K onf'ert ml1.zyki Ju ·lo·
13,45
w'indomoA"i gospodarl'1Ip: zho:i.ow~ i tO,,"3mw. w Katowi- "'pj. 18.~9 Lip~k - ~Iuzyka dwu·
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16.00 kc>n"ert w \\')-kun 'lIli u ork'p· "3('h; 17.00 7. ~Ib\lmu sfJenkt>I'~: ful't""",iAJI·'wa. 18,1 0 H ilvE'r S IIDł II
,tl'Y nO:t.glt}~ni Wil~li.kie.i p"d 21.00 pOA'anallka aktu~III~: !!'e.08 -' KUlleE'l't pl)[>1l131·ny . 111.08 HIl'
Kawaler
IH. \'II:a 1lysla wn f'7.CZ€'ll:l·ll-ki(>1'1l w ;3,lorno~ci ",po)·tf>we: 22,U5 kOll- rIapeszl Konccl'~
rad iool·k.
1Irl':ęnnik puślubi panne gotówką
Zofia Kroll - śpipw; 16.49 .. Po CI'I't lekk.i w wyk orkiestry ja?- 19.1S P. Parisicn - W~l~e i m~
z~/()żenie int0resu. Or~downik Gniezno 18:13.
N 14 78:> piellili&kich "akol~('h n\lnai~a" 7A>WPj 'l'aclE'U"'IT.a I'ilew.kicgo " 1;urki Chl)~'i~la. Kolonia - Uwpr- opowiadanie li Kra.ko"·a: li.nO ud7.:~:em ~o1i~tów. '" '"l'zerwiE': tury opl'rowp. R. nom ania - •. Lu·
muz)'ka tanecz,l1a \\' ,qrk"na.niu ,kec? Antonifl-l!'o 'Y a;;i!e\\'skie,io iz,,"
op. Charp€'ntiera (skrót).
Samotna
mnIej
orki,,<lry P. R.: 18.00 gnia- "Nkonomisla" l>: Krakowa.
19,30 Droitwich - Kon('ert li uw śrf'dni.m \yieku. pr7.ystojna. kul0rl k,{!~a rOiS\"rJl1:ka tlJr~ln~. potag 1000{) zl gotówki. zdo 0JY
Krak6w _ 8,ot MUi!,.b lelt,b -dz;alem golistów. :lo.on Kiinigsw.
wyjdzie z~ J\l'lż. za kaw3ler~. pog~?a1-a z. 'Ina.i8 • k marS1.e _ P'l:rta 7:1\ p-t'l'tą; 14.M Im1l':yka - K once.t Pary.kiej On;:. ::'vmwdowcy ni, wykluC'zeni. 'rylko n~ ~
°lr~e4Pianr:V
Ira -) - ze nbiaclowl!. _ -'yty; 15,11 w iado- runicznej. \V pl·ogr. franC'u:'ka
O, " •. ~ftto
p~l1:<eh ln!"
Jlluz."ka t.nletowa ort XVI .ttl1ppl)WaŻ11e ofert;' z (otoA'rafią dl) J JWI)W~:
I:lIJra G.
HI·ych.
Katowice, ,Izi" - fr 'lg ment z pow;,.~ci Marii mO<ici gospodllrful.e: 17.1111 .T. 87.j- (,'a "tlI) (!z.isial· (z')J·pcie).· -241.1;,
HOflziewiezlowllY - z h,3il)\\'it:!1; geti gr,l. .. - pl)' t y: 17.95 ",·j~do· Kr6Ie",ip~ _ Kone"rt' .vlDfnrll· ...... ~1!)li5ka 22. ;\'1'. ;~32-70
19.00 recital ~f)iP'W:llZY Hel eJIY mości hip;"a('e: 2t.09 pOll'sd:J.llka 1I~•• Kopcnha ...
"a _ .. \".~~ń'a w,'ió'--o
~ 1 j 8~
Lipow~kipi' 111,20 po!!'adl\nk:t ak- aklualna: 2Z,/lO .·port: ~l!.n5 kOIl- wkn" opt. L!'''~ra. Szt'ok"łlolm _
~'lallla; 19.311 .. :\:1. b~lll 8prz!'u (,eJ't lekki w wyk. orkiN;try jaz-,
f'
I fi
f.wi~rć w'eku" _ kon'·P I·t rO?I·'·W- 7.owej 'l'adeu'1I:1. Pi,lpwskiell'o " lJ- S)'m "l1la c-m("
rn hmsa. 20.30
kowy " P07,n3ni~: 28.45 dzien'nik dz;aloo.l soll<iŁt}w: Elz:>, Dankip- "'. Eiffla - J(łJneer' S)'lut. z u98"r
I I
k
WiCZÓWIH, (refr:f>ny). Ant. ' '1'om:\- ,lziatem ~olislf,\\,
(wioloncz. i
.
wlerzol'm': - .d., poga' >\n '3 n '111"[lipw) . Paris P'l'T P 'I'';;1-1 mi'llna: 21,80 all,lyda dla "'<:: ,.-zew"kie~() (.'lk80fon). :lL 'ryln·
k
I
~
~c
Sprzedam
.kl'7..
roln.;
21.18
kOIlcf'orL
chór6w
<3
i
'l'.
l>iIe",k
i~go
(dwa
fortelo§ci"
omer
ia
m\1oz.
":chuuerta
w'~'dzi0rŻn\Yie 1111.1'11 wodny gospo·
regionalnych
Il~grodzony
('
h
rla
l>:an~).
01'3Z
harmO<l
ia
'"
pl·Zf.'rH,.;·the.
21.00
Mediolan
.. 7,in·
darski. p,lra \yak,.. para kamien
,\r
k
1\';<>:skl'<!Z
Ali
t
()11 i ego
Wasile,,'gar:"
op.
Le<>ncavalla.
Sztotl!art
.
P
ni kolo Kutna . Oferty Oredownik '<on k'ur<le
.•.
y -onR ,,·cy:
_ Symfonia nr . 4 ~tr3f'o~~!'r". Dyr.
łJÓ(lź. pod .. MI)'I\".
~ 15125 Ch6r mp ..ki .. EC'ho" pod dyr. K . • kiego .. Ekpnomi6t,,".
BOUl'rhkoetter. 21.15 Bruksela fr.
Majpran. - 7. KatowiC'. chór m'pł~ódł. _ 13,45 utwory ł Irnn- _
Koncert ja7.zc>\\'!'i Orki('~trT
Pianina
~z,,"r .. TIaslo" Jlotl dyr . .1. żp- ,kr.l'pcje AlPkqn,lra Glazunowa <ymfon;cznej. \\' p!'(>gr.II1UZlk~
używane polee3 kurz)Hnie Cen· hl'o\\'-kif'j!o - z 'YiIn3 . ch';I' mp- _ plyty; H,10 lódzka ~if'o!rla: 14.1ii "IIlNybń:<b. 21,2ó BudapeRzt _
tralnv !llal!"zyn Pianin. Poznali, ,ki .. ]o;('hl)" PGiI rl)'r. K. 1"1'0< '1:1.- 1I111z,k~ 01.1:,.-Io\\'a - pl)'ty: 17.09 ~rtlz. Cyg'łlloka. 22.03 Lnltscm.
Pieracklego
11.
n 131i3 kOllcl'rt
ka - z orkiestry
f.AJ(lzi: 21.58
'PMt:I3I'on(l
22.00- .. '~ tan h ()d ow I'1 •b Y,dl a w
.
1IIIr!! - l 'ranrll's,-a
'
k muzyka ~ym_ _ _ ._...
.. British
wOJPd
~1'ling Corporation"
pod dyr. \\'ód?>1:wie ludzk im ' płJ'ga(lan- f"n:cztla. 22,lll R. Paris. - Mnz.
G OSPO arstwo
.-I.d,'an~ ROlllta _ plyty: 2300 k'a: li.50 muzyka pO'l>tLlal'li~ - kameralna. 22.45 Blldape~zt70 m6rg illtensywnie pro\\'adzone o<t:1fnip wiadomo8ci dziennika.
plyty : 17.115 rec-r!a('je w:~l'~7.)' Ka- :'Ilnz. ja?R.o\\'n. 23.00 Sztntgart pr7.y mie~cie stacji 1:'0bied7.iska.
ZillliPI'za ~o\\' i lhk ;~ll'o: 17.50 )10- ~{oncP'rt rfYl.I')'wkowv. nih'ersllm
\\· icchno.
n l;; u:;:!
r,,,lnik .r.nrl,'}\q·: ~l,IIC ty"ie kul- I - :\Juz. cygal"ka. 24.08 I?rank-/
tul'uIIlP; 22.00 ;.port· 2%.05 kt>n('Prt rllrt i Sztll(J:'art - .. Po$kromipRada znawcy wędkarstwa.
Akordeon
p . d I I k 4 I'
r(>zry,,·kowy. "-)'konawey: ol'k ie- n;e zl.ośll:CY" oP. Goet7.';-:-r0' n~;
~JeLh pan odrazu nie podrywa wędki. Trzeha pol!!O has(\\\, tanio sprzedam. ::Ohonle z a e,
Ip('a.
.Ir~ ta"ec7,na ...\korde(}n" p . k. <tępme muzyka lekka "I~deń II
I'
ć .
.
M)
I1bla\V Pni,·lal;. naprzeciw d w 01'Katowice II,:!O muzyka" r~lll(Plliu.są;R ~tachla i 'Viktora 'Yr()('law - Koncert' p')pularny wo I popuszcza l przyCiągać, by ryba sit: zn::ęcz~·la.
ca. l'ouieuzi:ka.
N 150·1:1 ",Iyt (W-" ~); 13,50 wia(lomoScj J.Jozi(,ska - "piel'!'.
(do 3.0{).
(.. Prager Pl'eSbe", Praga).
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Humor zagraniczny
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O~ł OS. ze. nia l-larnt~\VY
milimetr lub je. go. miehee ko.szt~je: .. zW1~zainych ni stronił! 11-1.moweJ 15 grOS1.y. n8 strome redakCYJlleJ (4-!"molveJ)
przy
1.)

końcu cze~ei

poczt.

miesięcznie %.34.

kwartalnie 7.-

zł (II wydań

w tygotlniu). _

I'rzpz

~gentur,. własne (7 w1dań. w tygodniu) miesięcznie 2.35 oraz otlpow.
odno.~7.~lIle d? domu:. Egzempla.rz pOledyńczy conzienny 10 groszy. nie<iz ielny 1.; !rr.

redakCYJneJ 30 'noszy. b) na stronie czwartej 50 grosz,.. c) n3 stronie tlrulriej 110 "rour
doplata r;o
na stronie wiadomości miejscowych t.- ~. Drobne o.l1lo~zenia (n~jwrżej 100 sl6w. w ty~
r;ilnkrJI I .(l!,! lnls.tr~':.ll centralneJ: Poznań. Aw. Marcin 70. 'relefonv: 40.-') 1'.-6
i nag/6wkowychl slowo naglówl'c we drukiem tłustym. 15 gros~y. każne t\al~7.e lirowo 10 /:rMzy.
.
a~·()7, HM. ~.1-24. .~ .• -l.); po go"z. 19 01'1\1, w ni ! . . I . < ••
Ik . . .) 1-. " .
()l!'loszenin wieksze w~r6n tirol,nycb po<:zYllając od ostatniej ~tl'ony. 1-1:lmow:r milimetr as -rro(\npowIPtll.inlll;: .J~n 1'1;17.ak II PozlIAnia. J',n wil\domośe.(.ZI.C e I 'k'Ip.ta ty 0.40:7.. Reda)<tor
iZy, Ogotoszenia skomplikowRne. ,. zasLrzeżeniem miej-ea _
on p(l~ZCZł'gó"lI.ItO wypadkil 2(/'/,
WIA(!y~l~w ~hciH~. L6dź. ul. Pi'!l!'ku\Y<ka !łl. J',a og"los~enli/r\y ~~ z 111. }J(),I.,:~ l°tfPnw.:1.rl~
nadwyżki. Oglo~7.enia do bie.. 7~rcg() wydania przyjmujemy ' d., gO,lzill,. 10.30. a <in ""y.łań
Le~nlcw le7. z PnznRIIIR. - 1tęk"pISów nipz~mliwionych I'edo .c·. I;{e :\~.lY "o PI)" ,~l ~ Zle
!'-lIlonl
. J . I
h'
. t
h
parlkÓ~.
SPOlVodłJWl\lIych ~ilą w,y.~7.ą.
przeszkńrl \'V zakladzie"
.Jt'r o 'II: Ó' - '11'1~ ~''''-r! . .l'At
Ille( zle nyc I ŚWlą ecznyc nu godzln:r u:n rano. Za błędy drl1kar~kil!. kt"l'e nip- IIniekutal~lIjł\
or!powlad. za do~l"rr'zenie
.
. - • ". ". ~..
'. oy ~"nl<; W'J. IIle
'rpści ogloszenia. administ~acjll. nie odpowilld~. Olrlo!zeni3 'rzyimujemy tylko "A Opl8t~ z gór,..
starezonFh .uml'r6w luh o?t~~k~rlo~'a~:~umeratorzy nIe maJ:ł prawa domagania Sle melloNakład I czclOnkJ: DrukamlR Polski S. A. w Pozna.niu. - J(ontfl
K. O. PM.nsll 2()(I149. Pocztowe konto rozr.chtmltowe: Pt"m.1I 11. nUlJler hrtotek M.
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POWIESć WSPóŁCZESNA -' NAPISAl. MICHAL"POL:ONUS
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To nie bajka... to... -

miłować się i służyć jedno
powinniśmy. Cóż z tego, że

drugiemu i wierzchołki drzew, płonQ.ce niema.l w
ja więcej czerwieni ' zachodzącego . słońca.. coś wiem ze szkól?
Ty za to ,więcej Patrt, jaka On~ śliczną;1 ' ,.
wiesz z tych żywych ksiąg przyrody.
- Mnie czasem aż trudno m6wU . i .
I jeżeli nam obojgu coś brakuje, to - sr.epnęła z przejęciem.
.
wzajemnie douczać się będziemy - ty
Z uśmiechem, który l'Qdzi poczucie
mnie, ja ciebie.
wzajemnego zrotumienia się, - uto.
- Chciałbyś? .. Naprawdę!:; i
nęli głęboko w swych oczach. '
złożyła rączki rozpromieniona.
- Dzieci; kolacja na stole - przy- Najprawdziwszą, aniołku. '
, pomniałą przez ,oknc> matka.
.
- Jakiś ty dobry...
- Tak wcześliie? - " zdziwił się
- Pomożesz mi być jesżcze lep- Startisław. '
szrm, dobrze? Dla rodziny, dla Pol- '\1cześnie-, bo i ,,'cześnie musicie
sld, .. - jecrną r~ką ujął jej rączkę. iść spać, by odespać wczorajsze.
drugą.
wskazał
szeroko na obłoki

odwróciła

główkę·

- Nie po~oba ci się! - zapytał z
udanym smutkiem. Opowiem ci
~'ięc prawdziwszQ., słuchaj:
- Za ogromnymi morzami, daJeko
od rodzinnego kraju, urodził się pewien chłopiec. I{iedy był już starszy,
ojciec opowiadał mu tyle pięknego o
ojczyźnie, że chłopiec ukochał ją, jak
matkę i jak do matki tęsknił do niej,
Ale musiał długo czekać zanim ją. ujrzał.
Najpierw śmierć rodziców, potem jego sieroca młodość, wreszcie
wojna - zamykała mu drogę do niej.
Po przez tę wojnę chłopiec postanowił ,
Wstrząsające
iść ku niej. - Wstą.pił do wojska., znaPo t~' godlliowrch wysiłkach w zdolazł w nim rodaków - żołnierzy i był '
bywaniu umiejętności i zrQczności w
już blisko". G<;l.v w walce o Nią. padł".
Z kolei Hania. wpatrzona w niego pracy Staszek cieszył się niedzielą iak
prawdziwy wieślliak. Odczuwał głębo
przerwała mu ze wzruszeniem, chwykie zadowolenie nie tvlko na myśl o
tając za r~kę:
'Vrpoc7.~· nku. ale dlatego główni_e, ~e
- ... ciężko rann~r. To byłeś ty ..
ujrzy ' ojcz~' ste okolice wszacfe odty, " wiem ... I co? Mów ...
świ<;,tnej, że pójd7.ie do kościoła. że odPogładził delH"atnie jej rQ.czkę.
- Rannego unieśli koledzy znowu wiedzi grób Ja~ka. zetknie się i pozna
za granicę, ale po wyzdrowieniu dał ludzi, z ktć)J'~'mi mial O(ltl;ld żyć, a
Bóg. że go wysłano do Ojcz~' zny. Był może uda mu sif) przv te.i sposobności
tak szczęŚliwy, że całował zilll11ię oj- nawiązać kontakt jakiś z młodymi,
aby na wzeir ojców zapoczatlwwać
czystą., gdy staną.l na niej ... Ze ' łza
mi radości pi~ścil okólne pola i cicha pracę z gromadą i dla ~n'omady. Z 0wioski i już jak na skrzydłach biegł powiadall stJ'~'ja clom~'ś 1il się łt'. two,
do gniazda ojców swoich. Znalazł \v że mlod~· m trzeba kierun!,u, "d~'szla",
nim straszną. żałobę i ból, ale przy- jak mawiał stary D~lJicz i nrzykłachl
miłości
O.igarnięty zostal do serc krewnych jak ' szlachetnie -pojmowanei
cZ~'zn~r i oclwagi. Nie zwierzał si~ jed,s~· n i poprzysiągł sobie stać się ni.m
naprawdę, a oddaniem się i prawymi
nak na razie z 1~'ch m~'A li. rz~' mu się
cz)' nami wrócić im łzy i dobre imię co uda. zrohić. ho nie wiedział,
Lecz nie wiadomo, czy zdoła, bo w
Ale sk~acłato sic ,iak najJl'niej.
, Do 1\0.9 ('iola "',, -brał się 7. Hanią, co
gronie przybrane'; rodziny nie wszysoy
uznali go za swego. Jedno inlode ser- trO napełniało podwó,in;:t J·aclości~.. bo
duszko nie ufa mu, lęka się go" unika Pf7.CZ Hanię b~(]zie miał l'iPosobność
i nie chce nawet nazwać imieni.em. :t.bl~żen.ja iQ. .do młodzieży, z Hanią ZL\ś
brata. Nie chce ...
spędzi dłuższą chwilę sam na sam, a
. \Yysunęła rączkę z jego dłoni i z lę prz('z to ośmieli ją może więcej w stokli",ą. prośbą. w oczach i głosie broniRunl<u do f-iehie i pozna bliżej jej duła się cichutko:
szyc7.kę oraz m~·śli. B~' ła bowiem dla
- Nie ... nie... To nie to, Stasz~ niego czymś tak nipzwyklym w swej
ku, tylko .. .
pro<;tocie. l"ubtel ności, a jednocześnie '
- Co, dziecinko?
uroku - tak pocią~ającą. że po prostu
- •.. ja. .. jeszcze... nie śmiem na to, co czuł i patrz\'ł ohcują.c z nią."
i ...
nie znajdował określeń.
,
- ... i? - Mów szczerze i śmiało.
Do kościoła poszli wcześniej i udali
- Tyś taki ... uczony ...
się wprost na cmentarz. On w mun~
- Coo? - ~dumial się ogromnie durze, ona w stroju ludowym, w któi lXl chwili roześmjał lekceważąco, _
rrm w~' gląclała jak królewna, przeO, Hanuś, jak możesz l ... i, na miły brana w szatki wieśniacze,
Bóg, nie myśl o tym, bo to mnie bę
Klękli przy grobie braŁa w naboł
dzie bardzo bolało i dzieliło od ciebie. n~T m skupieniu modląc się cicho. Odrozumiesz? I gd~'bY tak miało być, to kr~· ta i poch~' lona głowa Staszka na
wolałbym nie znajclować się tu, Bo trm smutn~·m miejscu jeszcze ży,,'iej
''''ic1zisz - jeżeli gdziekolwiek, to wła przrpomniała Hani zmarłego, więc
śnie w rodzinie nie powinno' być żad
zaczęła drżeć od wewnętrznego sllonrch różnic. W rodzinie ufać sobie, clm CiSl1ąC chusteczkę do oczu.
o'

2a cuDze winy
Powieść

sensacyjna
o'
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Cicha noc letnia obejmowała świat
miękkimi ramionami. Srebrn~ promienie księżyca, żadną. nie zaćmione
chmurką., padały jasnymi snopami na
ziemię, czarodziejskim oświetlają.c ją
blaskiem, toteż ciemna zwykle i ponura Bydgoszcz wyglądała w tej
chwili jak gród zakJQty, skąpany w
fajach białego światła.
Łagodny potężny czar nocy, .. Gwar
uliczny zamilkł, a spokój i cisza, panujące wśród wyniosł~T,ch gmachów,
UWiCllczolle były przejhystą. koroną
kSiężycowych blasków.
Ka tle ciemnego nieba odcinały się
wyraźnie wysmulde wieże prastarej
fary i gałęzie drzew nad Brdą, , lecz
wcale nie próbowały współz.awodniczyć z jasnym światłem księżyca i tylko błyszczęcs tu j ówdzie lampy,
zakłócały, mlgotliwym blaskiem harmonię, roztaczaną przez króla nocy
i to",al'Z~Ts zące mu gwiazdy.
Silniejsze jeszcze pn~eclWje. listwo
tworzyły płomienie lamp. rozjaśnia.
ję,r~ch przedsionek teatnt. Pl którego
wla~llie
wychollziia
publlćzność.

Przedstawienie musiało być dobrę,
WSZyscy bowiem rozma.wiali wesoło,
śmiali się głośno i dzielili się wraże
l)iami z dzi!'\iejszej komedii. Po uplywie pół godziny zapanował i tutaj
głęboki spokój.
Tylko
jeszcze
przy
bocznych
drzwiach teatru rozmawia.no głośno.
Kilku młodych ludzi stało tam razem,
opowiadając o doskonałej grze aktorów.
- Sztuka ta będzie miała wiólkte
powodzenie - rz('kł jeden z młodych
mężcz~'zn - a dyrekcja świetny na
nie i zrobi inte!'esl"
W tejże chwili otworzyły siQ drzwi
i wysmukły, wytwornie ubrany l!lęż
czyzna stanę.ł na schodkach.
- To Ormi1\ski - objaśnił inny z
obecnych, patrząc za odchodzącym. 
Spieszy do Anny Zborskiej, która w
pierwszym antrakcie przysłała kogoś
z prośhą, aby ZOJ·a? po przed~tawieniu
prz~' był do niej, Biedna kobiet.a nie
}:IJ'zeż.vjepodobno tej nocy. Leka.rz 1'0wiedział, że nie ma. dla niej ratunku,

I

że .ie~t kOl\a.ię.ca.

'
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Konającal -

zawolał towarzysz

Przecieżem Dębicz.

opowiadanie .
Staszek popatrzył na nią. ze współ
czuciem i kojąco dotkną.ł jej główki:
- Nie płacz, Hanulko .•. On szczę
śliwv tam.
\Vstala ~tarając się zapanować nad
$ob~, .
.'
,
- Wiem .. :' ale ile ra~y tu jestem,
zawsze. " nie mog~ ...
- Lu!)iłaś go, prawda!
Z",róciła ku niemu twarzyczkę, zalallą. łzami, i spojrzała mu 'w" oczy z
głębok(tszczerościę..

-

Bal'dzo, Staszku, Jak ro<lzoneBył taki "dobl'Y dla mnie, dla
wS7."stkich '" nawet.,. dla .•.
Dl'~ące usteczka', nie mogły skoń

go, ..
c~yć,

Nie wid7.iał jej . jeszcze . płaczQ.cej
i widok tych łez spl:a,,'ił mu prawŁlzi
,,;y ból.
- Kie wspominaj o tym - rzekł
głosem wzruszonym. - Będę si ę stara!
?:e wsz~" stkfch sH zast~pić Janka i tobie i " 'sz,n"tkim: Nie płacz trlko, Ha1lułko. ' bo J;Jia mogę patrzeć
na twe
łży ... ~lolłrzer "'~'
,
Popatrzy;ł na krzyz i nap,is.
a po
ch"'ili, /;!:d~' uspokoiła si ę. zapytaf:
- "Koledzy"? Czy chłopcy z Lano·
wic? "
- Tak, stoją. orii tam wszyscy wskazała ocz~'ma' gromadkę chłopców,
stoiącr,ch

- Niby tak jest, jeno nam nie u, chodzi tak pana porucznika .• ; - zacz~ł jeden śmielej.
Staszek mu przerwał.
- Co nie uchodzi? Braterstwo ducha i przyJaźń? Nie g-adajcie głupstw,
ch}opc~',
ale dajcie dłonie na zgodę
i wspó1n~ pracę, Jak się nazvwasz? wycią~nał (10 mówiącego rękę.
- .JęcIJ·ck! - krzyknął rozradowany i u!'\ci'<kał Staszkowi prawicę.
Ze "',,z~Tstkimi się tak poznał i
przrwitał, ostatni mu zaproponował z
fantazio:
- 'Może byśmy tak ten "brudsrszaf t" ...
Przel'wało mu mOrne
szturchnię
cie w bok i poczerwieniał jak piwonia,
Staszek podchwycił raźno:
- Zlroda! Ale proszę do mnie po
nie~zporach. Pogadamy przy tym o
sprawach, które nas młodych dzisiaj
intereRują. - mrugnął znaczę.co okiem
i spo.irzał na Hanię porozumiewawczo.
Uśmiechnęła si(,).
- Zgoda, bracie!... Stawim się jak
mur!
I stawili w takiej liczbie, że ledwie
najobszerniejsza izba Dębicz,a mogla
ich pomieścić.
W A'ł'i'bi, przy otwartym oknie siadł
stary Dębicz, rózkoszuję.c się wonnym
dymem z nowej fajki i wodził rozjaśnionymi oczrma po zebranych. Staszek, u sadziwszy wszystkich, wyją.ł
pudełko z papierosami i czę'stuję.c ich

w ocldaleniu i prz~-patl'ui[l ,
Staszkowi z zaciekawieniem,'
Podejdźmy do nich. Chciałbym
się poznać z nimi.
Zbliż~' 1i się do młodych. którzy za_O uch'ętał.
. - To żołnierskie jeszcze - smakujczęli się kłaniać dziarRko. Staszek zacie. koledz~'.
salutował i przemówił 7. prostotą:
S&m zapalił ostatni i wsparłszy się
- Hania mi pm"iedziala, żeście
tyłem o stół, zagaił:
wszyscy ła:now-iczanie.
- Słuchajcie, Chłopcy!
- Tak .iest, panie poruczniku I Zrobiła się ci s z.a, jakby makiem zaodpowiedzieli gromko,
- Chciałbym więc poznać was bli- siał, Dęhiczowa tymczasem wsunęła
się z Hanią i przysiadły w kąciku.
żej, zarazem podzi~kować za pamięć
() grobie' brata. To bardżo ładnie z wa(Cią· g d,alszy nastąpi:
szej strony.
cych
-

jegó -

ADAM NAWICZ

Ni ma za co! - odparł jeden
- Był nam wzorem, kochalim
go, ot. .• i wszystko, panie porucz·
nikul
- Właśnie, panie poruczniku! powtórzrli chórem.
. - Przepraszam was, J eatem w La-.
nowicach i dla was ~ bratem Jaśka Sta!'!zkiem i kolegą., dobrze?
Chłopacy
w pomieszaniu MCZę1i
patrzeć po sobie.
'
- Niby jak? .. Co pan myśli'
- Ha, ha! Nie rozumiecie? Chcę,
byście mnie nazywali Staszkiem po
prostu i uważali za swego druha!
-

śmiało.

się

mylisz sięl Wczor:aj widziałem

Ił ją na scenie I

.

.

- Tak, ale b~Tla już ciężko chora,
a ' nadmierny wysiłek i silne jakieś
wzruszenie C\obiły ją. zupełnie. ZaledWie spuszczono kti:rtynę, dostała biadna skurczu 'serca i nieprzytomna upadła na ziemię. Potem nastąpił krwoto!), B~'ł to wczoraj jej ostatni występ,
niestety!
Mlodti lud7.ie umilkli. Weseli i lek_
komyślni. nie mogli si.ę jednak oprzeć
smutnemu wl'ażeniu, .i~kie na nich
słowa przyjaciela wywarły.
Myśl, ze
piękna. młoda aktorka, witana i żegnana hucznymi oklaskami jeszcze
wczoraj, dziś może ostatnie wydaje
tchnienią przythlTl1 ,iła na chwilę
ich wesołość i swobodę.
Ten, który opowiadał o §miertelnej
chorobie artystki, miał słuszność. Piękna Anna Zhorska b~' ła umierająca,
Andrzej 01'millski poznał to zaraz, gdy
WSzedł dó pokoju.
Stosownie do życzeni.a. artystki,
przybył do niej zaraz po przedstawianiu pomimo, że krótka ich znajomość
nie uspraWiedliwiała niczym tej nie-

zwykłej -prośby.
. - Ach, dzięki Bo.gu, że
Jeste§ - rzekła kobleta, u

pan już tu
której Ano pana pytała,

na mieszkała. - Crąg'le
a nocy te.i pewnie nie przeżyje.
- Nie może b;v'ćr Czy lekarz m6·
wił, że flie ma, nadziei? - zapytał An.
~r~e'J. t(lumlanY', f ~zetene wiadomI)
SClij. ta. z.a.snruc(1)l.

I
<
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Doktor po\yiedział, że z powodu

zupełnego wyczerpania sil śmierć mu-

nastąpić, Proszę, chodź panl
I poszła w!}skimi, dywanikiem wykła(lanymi schodami na pierwsze pię

si

tro, do małego saloniku, portierą. tyl·
ko oddzielonego od sypialni aktorki.
- Zac7.ek:\,i p.atl tu chwilę, zobaczę,
czy l>r7.~· tomna - rz('kła kobieta.
Młody c7.łowiek stanE,lł przyoknie
i czekał .. Wielkl, stojący zegar wydz,,·onił
godzinę
.iedenastą.
Ostry
dźwięk jego rozległ sic nieprzyjemnie
wSI'ód ciszy panu.ililcej w pokoju.
Pokój ten b~Tł urzę.dzony, jaK
wszystkie tego rOdzaju -pokoje przyjęć,
lecz artystyczne poczucie ZborskieJ
nadało mu charaktl'r pewnej wytworności. \Vazoniki napełnione były wonnymi fiołkami, na krzesłach leżały
ko~ztowne zabawki dziecicce, na stoliku kosz~' k z pi~kną. robótką, słowem
- wszęcIzie h~'ło widać zamiłowanie
piękna. i wykwintny smak.
Pomimo to panowała tu atmosfera
smutku.
Właścicielka
mieszkania wróciła
do pokoju.
- Nie poznaje w tej chwili nikogo ;- ' szepnęła. - Może pan poczekas7.
Jeszcze, albo mOże przyjdzie pan póź
niej ...
- Mrślę, że lepiej, ab,"m tu został
- odrzekł Andr1.ei Ol'mii'lski z pownym "rahaniem - bo kto wie, CZy bnn
J)Ot~m zd30~ył t)!'zv.lść na c:r.a~!
.
(Cią.g dalszy nn!:'tąp~.
\
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"SPRAWY KOBIECE

.W trosce o książkę
Jeżeli już takie sę, cz.asy, że rzadko
kiedy możemy sobie pozwolić na kupno książki, to tym bardziej winniśmy
dbać o te nieliczne egzemplarze, które
stanowią naszą

biblioteczkę

domową.

Troska zaś o książkę, to nie tylko sprawa pana domu czy naszych dzieci
szkolnych, - to także sprawa i obowiązek kohiety. Aby. ksfę,żka, tak wła
śnie rzadko kuppwana i przy czytanil'

jak boleśnie
buty i to we śnie.
W międzyczasie na koszule
Usiadł ptak i śpiewa czule.

Gdy wyleciał orzeł z gniazda
'Dobra mu świeciła gwiazda:
Z góry dojrzał, że się tuli
Tłusty ~taszek do koszuli.

Strzelił, zaChwycony łupem,
Oczywiście ptak padł trupem.
Orzeł z lekka tylko kla,sknął
I uniósł się wraz z zakąskf\.

Wzniósł się w górę rabuś stary
Razem z nim koszul dwie pary.
Nie przypuszczał łotr skrzydlaty
Że kog.oś wyzuje z szaty.

Para koszul z oczu znika
A oprychów żal przenika:
"Miałeś chamie złote rogi,
Zostały ci gołe nogil"

I spóźniony żal niestety
Darmo wrzeszczą dwie sylwety.
Łup przez orła wzięty w szpony
Jest przeważnie zatracony.

Sowizdrzał wraz ze Szczypiorkiem
Widzą orła z jakimś workiem.
Więc się pyta ów drugiego:

Orzeł raptem machnął szponem
Cosik zlata spadochronem,
Spod drugiego szponu spada
Również taka płachta blada.

Szczypiorek się w strachu miota
Bo mu coś oblicze mota.
Podejrzana szmata spadła
Na ramiona i osiadła.

Rozmyślaja,

Stracić

przechodząca

z rąk do rąk, nie uległa
zniszczeniu, aby zachować jej trwałą
wartość dla naszej biblioteczki, należy
przede wszystkim sprawić jej dobrę"
praktyczną,
a przy tym estetyczną
okł,adkę,
która ochroni przed
pobrudzeniem czy nawet podarciem
nie tylko własnej książki, ale także co bodaj jeszcze ważniejsze 'książki cudz.ej, pożyczonej
do czytania.
Podaję moim Czytelniczkom wzór
takiej okładki, wykonanej z kawałka
grubego lni,anego płótna o rozmiarach
23 X 48 cm. Odpowiednio przykrojony
kawał płótna

należy

obrcbić

dookoła

"Cóż

to

może być

takiego?"

pół cm.
Po dokonaniu tej pracy
składamy materiał na połowę i z,agina-

na

my po obydwóch brzegach 6 i pół cm
do środka, po czym zszywamy te zakJ.ady z wierzchem. Następnie powsta-

łą. już okładkę .należy
obszydełkować
dokoła żółtą wełną ,robiąc na zmianę
3 słupki (środkowy wbity nieco głębiej
w materiał) i 3 oczka łańcuszka. Drugi
rząd szydełkujemy wełną brązową na
zmianę: 1 słupek
w środek żółtych
słupków, 2 oczka łańcuszka, 1 słupek
'w brzeg okładki, 2 oczka łańcuszka itd.
~"'''.'' ''''
~

ł
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Dwie koszule spadły z nieba
Właśnie ich im było trzeba.
Z krzywda, dwóch ubogich drani
Są obuci i ubrani.

Patrzą w górne regiony
Może spadną kalesony,
Ludzka chciwość nie zna
I przeważnie idzie na nic.

Aż żal spojrzeć

na biedaków
Los ich nie wart funta kłaków.
Wyzuł zbójów całkiem z szatek
Nie zostawił nawet gatek.

granic
li

wać według podanego wzoru Ilo$tural-

",:oli. Gdy miękka, wrzucić garŚĆ kopru
SIekanego, posypać trochę mąką, podają.c
na ~tół, włotyć kawałek surowego masła l wszystko dobrze zamieszać.

nej wielkości na płótno, przy czym
nr 1 oznacza nici żółte, a nr. 2 nici brą
zowe. Kolory nici można oczywiście
dowolnie zmieniać.
Rozmiary tej okładki wynosić bę-.
dą 16 X 23 cm. Jeżeli która z pań skorzysta z rady i wykona taką praktyczną a ładną okł,adkę, to proszę zastanowić się , czy te właśnie rozmiary odpowiadają, a
jeżeli
nie, to pomyśleć
chwilę
i odpowiednio rozmiary powiększyć lub zmniejszyć.
Okładkę można upiększyć jednym z
dwóch motywów, które podaję na fotografiach, Motyw krzyż~kowy moż
na haftować na płótnie grubym bez
kanwy odliczając nitki.
Każda krateczka naszego motywu
oznac~ 1 krzyżyk; krateczki z kropką
wykonać żółtą nitką., a kratki z krzyży
kami wykonać brązową nitką. Drugi
motyw wykonany haftem płaskim i

ściegiem ~0lWy.tn, . na.ł~ ~err.so-

Rady i przepisy
Kalarepa duszona: Młodą, obraną ze
skóry kalarepę pokrajać w plasterki lub
kostki, zalać wódą tyle, aby jl:\ przykryła; posolić, dodać trochę cukru i gotować,
a~ będzie zupełnie miękką, pod pokry·
wą.
Zaprawić łyżką masła i pół łyiką
mąki.
Dla koloru włożyć trochę karmelu.
Kal..,a po. fra~ku: Pokrajać w
cienkie plasterkI kalarepę, liście ze środo

Kalarepa nadziewana: Młodą kaJare obrać ze skóry w ten sposób,
~eby
WIerzchy pościnać wraz z drobnymi listeczkami, a kalarepę w środku wydrą
ż~ć łyżeczką od drążenia ziemniaków. U~Iekać drobno wybraną miazgę, podsmazyć z masłem do miękkości, dodać drobno u:Siekan ej pieczeni, wołowego szpiku,
tar~eJ bułki, soli, parę jaj, śmietany i
zmIeszać wszystko razem.
Nadziać tym
fars.z~m ,kalarepki, nakryć każdą ściętym
z DleJ ~1erzchem, ułożyć w rondelku, zalać bulIOnem lub wodą, posolić i gotować pod przykryciem. Gdy już jest nawpół miękka, wsypać cukru do smaku i
gotować dalej. W końcu zrobić rumianą
zaprażkę z łyżki masła i łyżki mąki, rozprowadzić smakiem spod kalarepek zabar,wić rumian~ karmelem i dusić w· tym
SOSIe kalarepę JeSZCze pół godziny. Starą
kalarepę można tak samo przyrządzać,
t~lko po wydrążeniu trzeba ją poprzedDlO ugotować i dopiero nałożyć farszem.
p~

Bardzo apetycznie wygląda kalarepka nadziewana, podana na półmisku, który przybieramy zieloną pietruszką.

ka pokrajać w cienkie paski i wrzucić do
osobnej gotującej wody, zagotować kilka
drobno posiekać, zasma~yć na biało z łyż
razy, po czym wyłotyć na sito. Cebulę
ką masła, włożyć kalarepę, podlać kilku
łyżkami rosołu '1ub bulionem, dodać trochę gaIki muszkatowej, soli i dusić po-

