echaniczny złodziej okradał paryskie sklepy
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W okolicy Kanału Panamskiego odbyły się mane/.ory wojsk amerykańskic.h.
Na obrazku pokazany jest atak piechoty w maskach gazowych
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Obecni i nieobecni na sesji Najwyższej Rady Republiki Rosyjskiej - "Spontaniczne"
owacje dla Stalina - Trzecią część posiedzenia wypełniły oklaski
M o ~ k w a: (~A T).

Otwarto pier.w:
NaJwyzszeJ Rady RepublIkI
Rosyjskiej.
Po prawej stronie stołu prezydialnego zasiedli członkowie "Politbiura":
Stalin, Mołotow, Kaganowicz, \Voroszyłow, Kalinin, Andrejew, Mikojan,
Jeżow, Zdanow, Litwinow i Pietrow8kij, a po lewej - członkowie rządu
Republiki Rosyjskiej z Bułganinem na
czele oraz prokurator Wyszyński.
Brak dwóch członków "Politbiura",
Kosiora i Czubara, zdaje się potwierdzać ostatecznie pogłoskę o ich zniknięciu z widowni politycznej.
Obecność Pietrowskiego, który usunięty został niedawno ze stanowiska :przewodniczącego Centralnego Komitetu Wykonawczego Ukrainy i nie został wybrany na deputowanego, wywołała
zdziwienie wśród korespondentów zag,'anicznych, tym bardziej, że nie umiano sobie wytłumaczyć, w jakim
charakterze znajduje się on na ławach
"Politbiura". Przypomnieć tu należy,
i:i: Postyszew na sesji Najwyższej Rady
również był, a wkrótce potem znikll'ą.ł.
Nieobecność Budiennego zwróciła poszą sesję

r wiekiem

deputowany robotnik Borysow, który odczytał przemówienie na
temat "raju" sowieckiego. Przy wyliczaniu dobrodziejstw rewolucji i przy
dziękowaniu Stalinowi
na sali oraz
wśród członków rządu zerwała się burza oklasków. Przewodniczącym Najwyższej Rady Republki Rosyjskiej zo. stał Zdanow, a zastępcami - Lincze-

trwała

godzinę, trzecią częś(\ zużyto

na oklaski, a pozostałe na uchwalenie regulaminu sesji, porządku dziennego itp. Zaznaczyć należy, że mechanika
obrad
me uległa zmianie. Wszystkie wnioski
uchwala się w jawnym głosowaniu,
naturalnie jednomyślnie.

Zwveięskie postępy wojsk narodowych

na froncie Teruelu
Skuteciaine b01nbardowat'lia lotnictwa powstańc~ego pańskie święta narodowe

S a l a m a n k a (PAT). Wojska narodowe odparły na odcinku Lucena kilka ataków nieprzyjaciela, zadając mu
poważne straty. Na froncie Teruelu posunęli się powstańcy na odcinku Valbona na południe od Mora de Rubielos,
zajmując miejscowość Cencerrosos oraz
łańcuch gór Canalizo. U podnóża tych
wszechną uwagę.
gór został zniszczony czołg nieprzyjaW loży dla specjalnych gości znaj- cielskL Na odcinkach Sarrion i Manzadował się Otto Schmidt, a w loży dla nera poczynili powstańcy również podyplomatów żona Litwinowa z córką. stępy. Na południe i na zachód od ManOtwarcia sesj i dokonał najstarszy zanera dokonali powstańcy korzystnego
wyrównania swych linij.
C!!2!
W ciągu czwartku bombardowało

Rataj także twierdzi,
że nie jest masonem

row i robotnica Makarowa.
Na pierwszej sesji, która

His~

zasypywani z okien drapaczy ehmur.
serpentyn, kolorowego papieru
i kwiatów. Wszystkie okn.a. domów
przybrane były kwiatami, girlandami
i ga.łązkami zieleni.
U wrót ratusZAł. powitał lotników
burmistrz Nowego Jorku Lagu.ardia..
Hughes odpowiedział krótko zaznaczając, że lot jego -nie był żadną akrobatyczną sztuką, lecz wykonaniem starannie przygotowanego pLanu. Po przyjęciu pochód powrócił przez Broadway
i Piątą Avenue do Metropolitan Klubu,
gdzie odbyło się wielkie śniadanie na
cześć lotników.
Entuzjazm, z którym przyjmowała
ludność Hughesa, trudno jest opisać.
Nowy Jork .nie widział nic podobnego
od czasu powitania Lindbergha.
lawiną

Zmarł kardynał

ci t t a

d e l Vat i c a n o. (P A T)
dzisiejszej nocy kardynał Giulo Serafini urodził się w Bolsena w r.
1867. Był on wybitnym uczonym i piastował przez dłuższy czas stanowiska
rektora seminarium oraz prefekta fakultetów filozofii, teologii i prawa.
Zmarły

lotnictwo powstańcze kilkakrotnie port
Walencji, wywołując kilka pożarów w
obiektach wojskowych. Na odcinku Segorbe zestrzelono 9 samolotów "czerwonych" typu "Curtis". Lotnicy zniszczyli również nieprzyjacielski po_
ciąg pancerny.
Minister spr. wewn. rządu narodowego w Burgos zarządził, aby następu
jące dni obchodzone były jako święta
narodowe: t7 lipca jako rocznica powstania w hiszpańskim Maroku, t8 lipca jako rocznica ogólno - narodowego
powstania i wreszcie t9 lipca jako dzień
narodowo - syndykalistycznej rewolucji.

Pochód tryumfalny dzielnych lotników

War s z a w a. (Tel. wł.) W przedo Truskawca b. marszałek
Entu~jastyc~ne powitanie Hughesa i towarifys~y w N. Jorku
Rataj złOŻYł oświadczenie dziennikaN o w y Jor k. (PA T). Zorganizowa- cego na kotwicy u wyspy Manhattan,
rzom, zaprzeczające w kategoryczny
sposób wiadomościom o przynależno no dla Hughesa i jego towarzyszy try- po czym rozległ się qgłuszający ryk
ści do mas<merii. Dodał on w końcu, umfalny pochód przez Broadway do ra- wszystkich syren dzielnicowych, trąb
że nie dałby grosza, czy ostatnie enun- tusza, gdz;e odbyło się oficjalne przy- samochodowych oraz entuzj,astyczne
DR WELLINGTON KOO
cjacje nie są dywersją, mającą osło jęcie.
okrzyki zgromadzonej łudności. Hug- broni interes6w Chin na terenie EUT&ni działalność niejednej z masońskich
Hasłem do wyruszenia pochodu był hes, jego towarzysze oraz najbliżsZAł. ro- py propagując przede wszystkim boJ~
lóż prorządowych. (w.)
trzykrotny gwizd syreny statku, stoj~- dzina posuwali sie przez Broadway,
kot towar6w japońskich
jeździe
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kowska Elżbieta, żona doktora weterynarii i jej córka M.aria z Krakowa, a
samochodem kierował Antonio Corto,
obywatel włoski, zamieszkały również
w
jakiej
będą. ustawy
przedłożone
parlamen- w Krakowie.
towi.
Projekt
samorządowej
Corto doznał tak ciężkich obrażeń,
otrzyma Komitet Sześciu do dalszego
że po przewiezieniu
do szpitala w
Pł'ojelay statutu naJ'o(ło'lcośc iO'lccgo i ustawy ję~ylwwej
opracowania w przyszłym tygodniu.
Brodnicy zmarł w czasie operacji. Paora~ samQl'~({dowej w C~echoslowacji 'ł'ł'tają być uko'''ic~one
W związku z tym, że obrady nad nie również w hardzo ciężkim stanie
w prtł.lys~ly'ł'ł't tygodniu - Zainteresowanie W. Brytanii
wszystkimi projektami dobiegają koń odwieziono do szpitala.
ca w poniedziałek odbędzie się zeSamochód rozbił się doszczętnie.
Lo n d y n. (ATE). "Times" oma- na posiedzeniu Rady Gabinetowe,! 0- branie Komiletu Politycznego Ministrów
wia ponownie zagadnienie Czechosło- mawiano wyniki prac Komitetu pOIi-1 z udziałem prez. Benesz,a. Można przy- Przyczynę. katastrofy było najechanie
wacji i podkreśla, że utrzymanie po- tycznego Ministrów i Komitetu Sza- puszczać, że na tym posiedzeniu zo- na ułożone przy szosie kamienie.
koju w Europie jest uzależnione od ściu. Ten ostatni zakończył narady "tanie sprecyzowan'y zarys projektorozwiązania sprawy czesldej i hi<;z- nad statutem ua.l'odo""ościowym i uwanych reform.
Kra k ó w. (Tel. wł.). Przed Sądem
pańskiej.
Apelacyjnym w Krakowie odbyła się
Dziennik zamieszcza również list
rozprawa odwoławcza b. posła Ciołko
otwa,rty znanego polityka liberalnego,
sza z PPS, skazanego na 8 miesięcy.
b. ministra rolnictwa lorda Noela
więzieni,a za wygłoszone przemówienie,
Buxtona poświęcony sprawie Niemw którym pos. Ciołkosz miał dopuścić
CÓ\\· sudeckich. Autor oświadcza, że w
się
obrazy Prezydenta Rzplitej. Na .
Anglii panuje przeświadczenie, że t.a
rozprawie apel.acyjnej sąd Cio!kosza,
sprawa winna być już dawno rozwią
zana. Nie jest to zagadnienie lokalne,
Prowad~il ro~mQwy PQlityc~ne Dano 'ł'ł'tU do ~o~u:n~ie'ł1ia, uniewinnił. (w)
lecz takie, ldóre może narazić pokój
oi'e 'w s1n'awie Gdalłslu.l ws~ysłkie Clł'Ogi wiodą pr~e~ WaJ's~awę
rumuński wykrył
europejsld na poważne niebezpieczeń
stwo. W tych warunkach Anglia musi
L o n d y n. (TeJ. wl.) Od czasu gło odbył on rozmowy polityczne z przednadużycia
stawicielami opozycji angielskiej, podprzykładać wielkę. wagę do usunięcia
śnego artylmłu Knickerbokera, który
B
u
kar
e
s z t (Tel. wl.} Ostatnio
isŁniei'1cych trudności
i zadrażniefl zaalarmował
opinię
dowodząc, że czas których starał się wysondować
podczas nicoczeki wanej inspekcji, któzarówno w Europie środlwwej jak i w Niemcy dążą do ściślejszego związania opinię·
rą król }(arol II przeprowadził w Z~
Okazało się, że wszędzie dano do
Hiszpanii.
względnie włączenia Gdańska do Rze'Wielka Brytania. bezpośrednio nie szy, zagadnienia polsko-gdańskie nie zrozumienia Forsterowi, iż wszelkie rządzie Miejskim m. Craiowa doszło
jest zainteresowana. losem Niemców schodzą z łamów prasy w Londynie i drogi prowadzą przez Warszawę. An- do sensacyjnych rezultatów.
łlIianowicie przy osobistej
rewizji
suclecl<ich, lecz z drug-iej strony nie w Paryżu.
glia z zainteresowaniem śledzi stan
można zapominać, że Czechosłowacja
,y związku z pobytem Forstera rzeczy w Gdallsku i nie pragnie jaldeh- ]<siQg, kasy itd. }<ról Karol wykrył
nadużycia
sięgające
sumy 25 mi1io':
podpisała układ o mniejszościach nastwierdzają tu z całą
stanowczościQ.
kolwiek zmian na tym or1cinln1
nóW lei. Niezwłocznie zarzą.dzono arodowych. Nic więc dziwnego, iż An- wbrew wszelkim zapewnieniom, że
resztowanie burmistrza miasta Conglię w wysokim stopniu i z różnych
stantina ·Negrescu,
wiceburmistrza
przyczyn obchodzi pokojowe rozwilk
Michailcscu oraz d"róch urzędników
zanie kwestii sudeckiej i pragnie umiejskich.
czyniĆ wszystko, aby nie dopuścić do
Niespodziewana inspekcja. królewsporu międzynarodowego, zagra':'ają.
ska
oraz jej sensacyjny rezultat wycego pokojowi. Londyn zwracał nieJeżeli Sotf'iety uie ustqpiq, w.,nies~a się do spm'u Japonia
wołały w całym kraju olbrzymie wra~
jednokrotnie uwagę Pragi na paJQcy
H s i n-l{ i n g. (ATE). Obsadzenie zmuszeni do interwencji po stronie żenie.
charakter zagadnienia sudeckiego. Nie
przez posterunek sowiecki wzgórza nad mandżurskiej.
czynił tego w celu poparcia tej lub
Dokoła świata
Rzecznik Ministerstwa Spraw Zainnej strony, a tylko - kOliczy "Ti- zatoką Possiep na terytorium manB a g d a d.
(PAT.)
Samolotem
mes" - w interesie słuszności i utrzy- dżul'~kim pocil}g'l1ęlo za sohą. ostr)' graniczJ??'~h omó~ił w piątel{, ~prawę
"Fufthansy"
przybył
tu
pilot
niemie<!protest
rZQc1u
mandżurskiego
tego
zaJSCla
gl'amcznego.
O
wladczy!
mania. pokoju mi~dzynaroclowego.
.
on, że w dniu 12 lipca oddział sowiecki ki Bel'tram, który dokonnje lotu doRównocześnie z Pragi donoszę., że
\V kołach japońskich podkreślają, przekroczył pod Hun-Szun granicę koła świata. na samolotach regularnych linij komunikacyjnych.
Rano
że w razie odmowy sowieckich czynni- mandżurską. i posuną.ł się na odległość
ków w~jsk~~,,:ych wycofania .post~run-I trzech, kilo~etrów w. głąb terytoriuI? ~amolotem "Air FranCe" Bertram wyodłożona l,u mu I dOJsc do zatargu o meobhczal- mandzursklego. OddZiał ten składa Się leciał do }(arachL
nych następstwach. Japończycy byliby z 40 żołnierzy.
stawę. językową.. Oba. projekty będ,

przekazane Radzie Ministrów, która
w sobotę nada im ostateczną redakcję,

Ciolkosz uniewinniony .

Zabiegi

Forsłera

wAnglii

spełzły

na niczym

Król

I

lat rg sowiecko-mandżurski

Sprawa amnestii
na jesień

Nieuleczalnie chorv chłopiec
cudownie wyzdrowiał
I

SZCll..

Obecnie przy kOl1.Czącej się sesji 1.1stawowdawczej stało się Wiadomym,
że żadne projekty w tym kierunku nie
są na razie opracowywane, a następ
na sesja zwyczajna wypadnie dopiero
na jesieIl. (w.)

Syn i siostra premiera zmarli
\Ya r s z a w a. (Tel. wł.). Premie)',a i min. spraw wewn. gen. Sławoj
Składkowskiego dotkną.!

bolesny cios.

Po dłuższej chorobie, w sobotę, zmarł
jego 28-letni syn, śp. Miłosz Skł.adkow
ski.
Śp. Miłosz Składkowski zamiłowa

ny był w sprawach elektrotechnicznych i pracował w zakładach telekomun ik,acyjnych.
Na wieść o śmierci bratanl{a jednocześnie zmarła
siostra gen. Sławoj
Składkowskiego.
(w)

200 pożarów lasu
Nowy Jork. (PAT).
Wskutek
silnYCh up,ałów, panują,cych na północ
no-z,achodnich wyl>rzez.ach Pacyfiku,
wybuchło około 200 wielkich pożarów
leśnych, które zwłaszcz.a
w stanach
\y,aszyngton i Północna Kalifornia
spowodowały 'wielkie szkody.

*

Dotkliwy brak mlesa w ZSRR powoduje. te

rynknch sowieckich znajduie się OgrOmlV'
ilość mięsa z31'ażonego i zepsutego. \V Gatczynt'l
podano \V iadłodHjni rohotniczej kotlety z wie-

na

przowiny zH",icrnjaccj trYChiny. Kilkanagcie osób uleglo zatruciu.

*

W Leningradzie doszło do powlIŚTlych !;Obu·
rzeń rohotnicz1ch na tle wcillż pogarszających
się warunl;ów pracy i aprowizacji. GPU przystąpiło

do masowych

aresztowań.

*
*

1'łwdly

l·ocbicót.o u stóp cudownego Obl'«';:U, U(.(tki Bochlopcu
"y a r s z a w a. (TeJ. wł.) \Ve wsi I mó,vioną mszQ św., a potem długo się

GOl'({Ce

sl~iej wybłagaly ~drotvie

l\Iajewo Vi' ko' ciólku parafialnym jest
obraz Maiki Boskiej, słynący cudami.
Ostatnio do Majewa przyjechał z
'Marchelówka rolnik Samojłowicz z
żoną, by w modlitwie błagać o zdrowie dla syna Stanislawa, chorego na
rozpadową gruźlicę płuc. Syna Samojłowicza lekarze nie chcj eli już leczyć,
ll'yażajęc, że znajduje się on w stanie
bcznaclziejlwm.
Po spowiedzi wysłuchali obaj ta-

modlili. Powróciwszy do domu, opowiedzieli dziecku o tym, że modlili się
za niego w Majewie.
'Yzruszony chłopiec opowiadaniem
ojca usiadł na p.oslaniu, poprosił póź
niej o chleb, 'l! po piQciu dniach caIkiem wyzdrowiał.
Proboszcz miejscowy złożył w tej
sprawie urzędowe sprawozdanie Kurii
Metropolitalnej w Vnlnic. (w.)

•

Kiepura
podpisał "autograf"... na 3 tys.
Jal~ fł·Ytł.ljer WU1·s~al.csld 'U'ylr.or~ystal Ql~«~j~ tło
teekslu i co.~ tego u'ynikło

zł

podpisania

War s z a w a. (Tel. wł.). Jak Kiepur,a rozdawał niedawno hojnie autografy.
Skorzystał z tego były fryzjer teatralny Kamiliski, ktÓ1'y podsunął weksel na 3000 zł, a KiepUl'a nieopatrznie
weksel ten podpisał. Pierwsza część
pomYŚlana była przez Kamińskiego do-

brze ,jednal{ wykonanie drugiej części
znacznie gorsze.
Nazajutrz posl.ał do Hotelu Europejskiego, w którym mieszka I<;iepura,
żonę, która z.ażądała wykupienia weksIu. Kiepura poznał od razu o co chodzi i zawiadomił o wszystkim policję.
Kamińskiego zatrzymano.
(w)

Zwołane

przeprowadzania
bad,ań
lel{arskich
kandydatów na pilotów.
Piloci zatrudnieni w lotnictwie cywilnym muszą liczyć co najmniej lat
21. Dla uprawiania sportu szybowcowego wymagany będzie wiek lG lat.
" Te wszystkiCh miejscowościach, w
których istnieją, lotniska, utworzone
będą pogotowia lekarskie dla udzielenia pomocy w razie nieszczęśli'''''ego
wypadku. (w)

"V

We "'łoszecb miejscowość Storo. polo~onl na
zachód od jeziora Garua. zni~zczona została doshrzp.tnie przE'?: gwaltowlIY pożar. 01;010 200 osób zostało po"bawiollyeh dachu nad głowa.

Polscy modelarze
jadą do Francji

.

War S z a w a. (Tel. ·wł.) W ostatnim czasie ukazywaly się pogłosl{i o
projektowanej amnestii 7. okazji 20-lecia niepodl€głości Polski. Sprawa ta
była również
przedmiotem licznych
rezolucyj najrozmaitszych stowarzy-

posiedzenie Sejmu

a r s z a w a. (Tel. wł.). Marszałek Sławek polecił zwołać na poniedziałek posiedzenie Sejmu.
Na posiedzeniu tym odbędzie się
pierwsze czytanie rządowego projektu
ustawy ośrodkach finansowych na
popieranie gospodarcze uzasadnionego
kształtowania
cen artykułów rolniczych. N.astQpnie Sejm rozpatrzy dwie
poprawki senackie, dotyczące ustaw w
sprawie przymusowego ubezpieczenia
od ognia oraz poprawki Senatu w ustawie o prawie przemysłowym. (w)

Rząn mandżurski zal{(Izal wywozu ,,,elny. futPl' i 8k61·. Zakaz ten nic doty zy .J aponii i pozostaje w zwi1lzku z japoli"ką gospodarką wojenną.

Służba

Rząd Kanady stworzyl w celu ochrony bobr6w
nowy rezerwat o obszarze przesv,lo 1500 km kw.
'V TPzNw~cie bm. I~tąl'ym w pólnorllpj (,7.~~ci
prowinc.ii Qnchl'c. zabroniono [>Olow:\11ia oraz lo,
wienia tych z\yicunt prZCE lnt JJ'

War s z a w a. (Tel. wł.). Min. 0pieki społecznej wrcl.ał rozporządzenie,
rlotyczęce stosunku służby 7;rlrowia rIo
lr.f ui Ct Woa, rrzepisy dotr czą. sposobu

zdrowia dla lotnictwa

było

Samochód rozbił się
o stos kamieni
TOrUIl.. (PAT). W dniu wczorajszym na szosie w odlegl }jci jednego
kilometra. od łlIileszewa w powiecie
brodnickim rozbił się samochód osobowy, jadący z KrHkowa do Gdyni.
Samochodem trm jech,aly p. Zajqcz-

, 'V a r s z a w a. (TeJ. wI. ) W końcu
lipca rb. polscy modelarze samolotów.
wyruszą po raz pierwszy za granicę,
by wziąć udział w międzynarodowych
zawodach o puchar lorda \Vakefielda~
Zawody te odbędą się w dn. 30 i 31 lipCa we Francji na lotnisku Cudrona
Guancourt pod Paryżem.
Za,,"ocly paryskie są jedną z najtrudniejszych konkurencyj między
narodowych w zakresie modelarstwa.
Udział w nich bierze 14 państw łą.cz
nie z Ameryką. półn. i Poł., Kanadą.,
Kową Zelandią i Afryką Południową..

IntrygUjące pominięcia
]\f o s 11:.
członków

w a. (PAT.) Na fotografiach
Politbiura, którzy bYli óbecni na wczorajszej sesji Najwyższej Rady zsnn, zamic~zczonych przez Całą
prasę moskiewską, brak jest Pietrowskiego, który przez cały czas siedziar
w towarzystwie Jeżowa.

Ameryka
buduje morskie kOlosy
\Vas z y n g t o n. (PAT). Departament marynarki potwierdził wi.adomość, że rzą.d Stanów Zjednoczonych
prz~dsięweźmie budowę
dwóch okrę
tów wojennych o tonażu, przekraczającym
45 tys. mogących rozwijać
szybkość 32 węzłów na godzinę, a wi~c
:) węzłów więcej niż okręty o 35 trs. t. '

. Atak lotniczy na Hankau
Hankau. (PAT). Osiemnaście japOllskich s.amolotów bombowych, lecą
cych w dwóch grupach, bombardowało lotnisko w Hankau. Samolotom jaPOllskim towarzyszyło !) samolotów
myśliv.'skich, które pod Hankau został~r zaatakowane przez s.amoloty chiń
skie. Dwa samoloty chińskie zostały
strą.cone.

Przemysł

lotniczy w Anglii

L o n d y n. (ATE) W Birmi.ngham
odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy największej w Anglii fabryh:i samolotów, którą włll.~nym kosziem "2 milionów funtów stawia znany fabrykant
samochodów marki "Morris" lord Nuffield.
Obecny przy rozpoczęciu budowy
minister lotnictwa sir I\ingsley Wood
oświadczył, że rząd angielski dał nowej fabryce pierwsze zamówienie na
dostawę 1.000 samolotów pościRowych
ty~U ,,~pitłiro"
według
prototypu
"Vlckers .
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Jedna, wolna, wielka Hiszpania
W

drugą rocznicę

bohatersIlich i zwycięskich zmagań Hiszpanii narodowej z IirwawYln
"czerwonym" barbarz yństwem komunizmu

'" dniu dzisiejszrm kończy się
drugi rok bohaterskich zmagałl narodowej Hiszpanii gen. Franco ochrześcijal1skie, łacillskie i europejskie oblicze kraju, - drugi rok okrutnej wojny
domowej z tymi, którzy za parawansm
"frontu ludowego" gotowali Hiszpanii
los Rosji, panowanie komunizmu.
Piennzą śmiertelną ofiarą h isr.panskiej rewolucji narodowej stał się poseł do Kortezów . Calvo Sotelo. Pamięć
tego polityka, bestialsko zamordowanego przez żandarmów z oficerem na
czele, uczczono w tym tygodniu gOdny-I
mi uroczystości ami. Bo posła Sotelo
zabito za jego nawoływania spoleczeń
stwa hiszpallskiego do czujności przed
czerwonym niebezpieczeństwem.
Haniebny
"stróżów

mord

zbolszewiczałych

bezpieczeństwa"

wstrzą.snął

w lipcu 1936 r. sumieniami i do reszty
otworzył oczy hiszpańskim patriotom
na istotny kierunek polityki wewnętrz
nej pp. Azany, Companysa, Cahallero
i ich towarzyszy spośród komunistów,
socjalistów, syndykalistów, radykałów,
demokratów, separatystów kataloń
skich, baskijskich i innych, maszerują
cych wspólnie we ,,froncie luliowym".
\V t)'m czasie przygotowania komunistów do zamachu stanu, mającego
zamienić Hiszpanię w filię Komi.nternu
i Moskwy, na drugim krańcu Europy,
n& ziemi upatrzonej do tego jeszcze
przez Lenina, dobiegały ku koń
cowi.
Prawie w ostatniej chwili narodowa
junta ~·ojskowlł., z gen. Franco na czele,
uprzedziła zdradziecki zamach i przystąpiła do oczyszczenia Hiszpanii z
osal!u socjal-komunizmu.
Śmierć Calvo Sotelo zdecydowała
(I
zbrojnym powstaniu hiszpańskich
naci onaHstów.
Dziś, po dwóc!\ latach wojny, Hi81:panie, mog~ słusznie twierdzić, że
krew Calvo Sotelo i tysięcy jego roda.ków, którzy polegli w imię tej samej
sprawy, nie poszła na marne. Na
oczach całej Europy buduje się nowa
Hiszpania, His1:pania narodowa,
Przewaga fizyczna i techniczna była w pierwszych miesil!cach wojny domowej bezspornie po stronie "frontu
ludowego" w Madrycie. Tam rozpo-rzą.dzano tym mechanizmem, którym
sŁoi współczesne państwo. A więc kadrami policji i wojska, biurokracją
i złotem. \Vreszcie "milicjantami", tym
nielegalnym ramieniem
zbrojnym,
które "front ludowy" przygotował na
czas "czerwonej" rewolucji.
Temu wszystkiemu przeciwstawiało
dowództwo nacjonalistów, prócz
skromnych sił wojskowych i ochotników _ entuzjastów, swój idealizm, patriotyzm i instynkt dyktujący walkę
o narodowe odrodzenie.

l
lIERB NARODOWEJ IJ1SlPAl'al
Końcowy w~'nik walkI nIe nastręcza.
Zwyci~stwo jest dziś po stronie najuż wątrlh"o~ci, chociaż upłynie "pewcjonalizmu hiszpańskiego.
Cztery piąte ten' tol'ium Hiszpanii nie jeszcze sporo czasu, zanim kraj
znajdują się już pod zwierzchni.ctwem
zazna spokoju.
Na hiszpallskich polach walk objarządu w Burgos. "Czerwoni" bronią
siO na d\"óch enklawach terytorial- wia się jednak ponownie wielka pran~'ch
wokół
Barcelony i \Yalencji. wda, że w zbrojnym starciu światopo-

Historia Polski... po

żydowsku

glę.du ma.tmialistyeznego JIl

chrześci

jańskim, nacjonalistycznym

i ideali-

stycznym,
ostateczne
zwycięstwo
przypada światowi ducha. Tak było
też w roku 1920 na przedpolu Vłarsz.a.
wy, tak będzie niewętpliwie w Hiszpanii.
Narodowa Hiszpania walczy z reszt.
karni bOlszewickich wpływów na swej
ziemi. Równocześnie buduje ustrój nowego pallstwa, zakladanego w oparciu
o hierarchię celów narodu, państwa.
rodziny i warsztatu pracy. Podejmuje już wysiłki dla zabliźnienia ran.
zadanych długotrwalą, walką i potwornym, barbarzyi\skim szałem mordu i niszczenia, którym owładnięte
zostały "czerwone" hordy.
Wielkie uzna.nie zyskała sobie
narodowa Pomoc Społeczna (Auxi1io
Social), która krok w krok za wojskiem niesie pomoc i środki do życia
ludności zrujnowanej wojną.
Napra,..
wiając błędy dawnego ustroju społecz
nego i gospodarczego, nowa Hiszpania
buduje się na politycznej i gospodar.
czej solidarności wszystkich warstw.
Międzynarodowa
pozycja narodowej Hiszpanii doznała w ciągu minionego roku dalszego umocnienia. Nie
tylko wśród pallstw sprzyjających
rządowi w Burgos dla pokrewieństwa
ideologicznego, ale nawet w trzeźwym
społeczeństwie angielskim. Przy boku
rządu w Burgos działaję. dziś już nieoficjalni agenci dyplomatyczni mocarstw, nie mOWlą.c o ambasada~h
Italii i Niemiec oraz przedstawiciel.
stwach tych państw, które rzą.d w
Burgos uznały za władzę prawowitą.
Hiszpanii.
Naród polski oanosi SlO z szczerym
podziwem i serdecznym uznaniem do
dziejowego, chociaż cierpieniami znaczonego dzieła narodowego odrodzenia swej chrześcijallskiej siostrzycy.
W Polsce zbyt świeże sę. wspomnienia ogromnego wysiłku dla odparcia
najazdu bolszewickiego przed osiemnastu laty, ab~' śmy nie potrafili w
pełni ocenić bohaterstwo walki na
półwyspie pirenejskim przeciw temu
samemu wrogowi.
Społeczeństwo polskie oczekuje z
niecierpliwością
rychłego
uznania
przez Rzeczpospolitą, Polską, rządu w
Burgos jako jedynej, legalnej władzy
odrodzonej Hiszpanii. Br.dzie to czynnym zadokumentowaniem uczuć Polski dla bohaterskiej Hiszpanii.

l\'ieslycJw",e b 'r et/nie :i!l(lQll'sl~ich .• h;.sforyl.'ó'w " Q pJ'~es~rQŚci
PQ/.~/";~ iY(/Qłl'sl";c/t J.-s;'~ci((ch i IO'ól«c/t
P.rzed kilku laty ukazała. siO na n~'m mfodzil'!'lcu i poznal w nim syna rapólkaCh księgai'skich J,,;iążka pp. A- llilla z Patl\\·y'. Uo\\'icdziaw,;zy się od rektr,l'o. że młodzielliec !Ołynie jut jako chlubronsona i Schachnera (nic Szypera n~' talllludy:;ta rzekł: .,~L1odzieJlcze, przyJak podają dzienniki), przewracająca znaj.
że j\,,.,teś sYlwm rabina Samuela Jr.naszą historj~ do góry nogami.
Auto- hlld~ z l'ad\\'~·. a imię twoje jest Saul. 0rzy, jak już z samych nazwisk widać, locze: cię opiel,n,. IJO wi~lkf\ wdzięczność
Żydz'i, u:-:iJują. przekonać czytelnika, ży\\ ie: do oica twego".
,,Saul ukoliczył Jeszibę. A ksiątę Ra7.e ich współwyznawc~r zamieszkiwali
clzi\\'ill u('z~'nit go swoim powiernikiem.
P(llskę bodaj wcześniej niż Polacy (I)
i Że jeszcze przeli Pia,.:tem, księciem Tul\Że inni pnllol\'ie zasięgali często rady
polskim obrany zoslał Abraham Pro- Sa lila, darząc go zaufaniem i szacunkiem.
chownik (I).
"Po pcwn~' m czasie wyznaczono elekI(~ią·żka Schachnera, b<.;dąca swojecję król{\.
Widu senatorów i szlachty
go rodzaju skandalem, dpczekała się \\'ylll'lllo się do \Varsza\Yy. \V orszaku
nareszcie podczas l1ieżącej nadzwy- .Ga<lr-iwilla hvł ró\Ynież Saul.
"Hozpoc:zęiy się obrady, które trwały
czajnej sesji Sejmu interpelacji posolski ej, zaś "Ilustrowany l{urier Co- długo i nic cłoprowac1zily do wyboru kródzienny" na marginesie tej interpela- la, gdyż .if'Clni chcieli wynieść na tron
powiedział
Zygmunt a "'azę, inni zaś arcyksięcia aucji napisał:
striockiego.
posłowi
,,\\'[em zabrał głos ksiątę Radziwiłł
"Jeśli pan mini"trr oświaty nie poleW "Dzicnniku Ludowym" czy1amy:
i raclził wybrać tymczasowo Saula krócit skonfisI<0\\'ać odkr~'wczych dzieł pp. ll'm. Senatorowie wyrazili swą zgodę i
"B. poseł Franciszek Wójcik, którego
A!'ollsona i Szypera (Sr.1tachnel'f1. - przyp. Saul, który przyjął przydomek Wahl obred. ,,01'.") - zapewne pl'1.eclsiębiorczy jął rządy. PrZC'z caJą noc swego panowa- podróż do CzechOSłowaCji wywołała tyle
autorzy w~'rlac1zą .,clals1.Y ciąg docieka1'1 nia "Tli'ał do ksir,gi ustaw państwa wie- rozgłosu powrócił wczoraj do KraKowa.
Ogółem zatem b. poseł Wójcik bawił w
].istoJ'ycznych", podlanych podobnym so- le no\\'ych przywilejów dla Ż~rc1Ów.
niespełna 3 dni.
seUl.
,,?\f\zi1jlltrz przystąpiono ponownie do CzechOSłowaCji
"Paszport, który wydany był w cela.ch
"T tak zapewne oka~c się, te Włady elt'kcji. Za. poradą Saula zgodzili się sesław Herman na;:.\'\\'oł sip. właściwie He-rnatorowie powotać na tron Zygmunta 'Va- zdrowotnych i pozwalał na 4-tygodniowe
nlOJ)1l i pl'Owaclzi! duży skI ad manufak- 7,ę. Saul oclłla! wlarlzę \V ręce nowego z~trzymani'l się w Czechoslowacji, jest jut
nJeważny, gdyż upoważniał do jednorazotur'\' w Lodzi.
króla i uczestniczył w uroczystościach ko- wego
przekroczenia granicy.
\\'lad~·"Jaw I.okif'tC'k nar.ywał się KaJ'ullaeyjnych."
t1.enclf'hog-ell. mi('",zkflł w Ojcowie, gdzie
"Dzisiejszy "IJ<C" donosi. te w czasie
prowadził zajazd
dla turystów. Ra(la
Przyznajemy ze wsty{lem, żeśmy swego pobyt.u w Czechosłowacji p. Wójcik
,,(arszy 'h w~'bl'ala ~o królem, "' jedząc, ze Jdgd~r c1ot~d nie !łyszeli o mą.drym i zetknqł się w kuracyjnym miejscu w Hrabez Żyłia na tronie musi splajtować na- miłQściwym królu Saulu, który "przez nicach z prezesem Str. Ludowego :\Viwet najporza.d 11 iejs7.c pa I1stwo ...
tosem.
całą, noc s\"ego panowania wpisał do
,.Jagiello\\'f'l', Ż~'cł litewski, prr.ewi- księgi u:'>taw państwa wiele nowych
"Spotkanie miało charal;:ter nadzwyczaj
d~i(\ ł an tyzydowskic wystl'lpienia Niemserdeczny. Przy sposobności p. Wójcik
pr7.y'wilf'jów
dla
Żydów".
ców, jakie l1astnpiły \V wieku dwudziep01llformował prez. \Vitosa o ostatniej
J)opiero Z~'clzi - muszą. nas "nau- audiencji, w jaldcj brał udział u Pana.
stym i zloił ich na k"aśnc jablko pod
CZ~'l\" naszej bistorii ...
Grum\ nldl·m.
Prezydenta H. P.
"SoIJif'sld, prz('chrzczony Sohelsohl1, na
Skandal!
."DługoLI~wała rozmowa między starymi
dlllg'ic ln(a orldnlil groj.hę aneksji WieddZIałaczamI ludowymi potoczyła się "ladnia w roku 1683" ...
ko. :Mówiono o wszystkim i niez\V~rkle
Własna
S7.czerze. Hównoczr.śJlie jednak p. Witos
"Ilustrowany Knri<>1" Cor!r.ienny",
nie upolvażnil p. Wójcika do żadnych popi~ząc swe uwagi, nie pl·z~'pusr.czał, że
litycznych oświarlczell.
"Tlrz('clsiębio1'c7.y autorzy" jur. uprze"Jf'dynie w rozmowie zar.naczył t.e
Czatowy organ "Ozona", "Gazeta Pol(hili j('ogo obawy i nie ogranicr.yli się SkR", informuje swoich cr.ytelnikÓw, t.e na wrócić pragnie. jeśli tylko odpowic'dnie
hynajmniej do Ahrnltnrna 1'1'ocho\"ni- półk[1('h ksip'gnl'~Jdch ukazała się ostatnio warunki zostaną wytworzone."
ka. Oto co czytamy na str. 17 ich glo- 110\\a ł\siqżka dra Zdzisława 'tahla pt.
Ja.k z pO\yY~ zych c!ollicsień wrn ika,
('l. \Vltos oclmowll kOlllulllac; ', l11, Ja];:i" l;a
:511('j lo:iążki:
,,[dra i walka".
niego zarzucano.,.
.

Co

Witos
Wójcikowi?

droga ludzi o "stalowych" przekonaniach

"K>:if):i.ę RMlziwiH, pan Nirświrża, orlh~' \I'flt tułnczk!) pokulę po zirmi ",101'1-: i 1'.1. Zmęczoll,l'. glodny i ber. pieniędzy,
Irafił do (1 0111 u l'nhina Samuela JC'hurl~',
któJ'('go S\-n l,sztakił się w Polsce. Rahin
udzielil zrlrnżol1C'!l1U Rnrlziwiłło\\'i g'ościl1~'

GE.YERAL FRAXCO

'[I1"'ZlIwńrlca hisc,pnl/s!;iegQ pOll.'slfJnin 1lfl-

rorlolc('{jo i szef r;:,qt/u

w BIll'{/oS

a I100n na l'\i(';"\\'il'żu ohiN'al za to miC'ć
jrgn :;yna .. w J(I ... k:JI·ł! ' ·. JlO cZ~' m wybra1
:.ię z PO\\!'(Jtł'llI do oi(·z.\'ZII~·.
,.,Tcdnf'go dnia pl'zylJ~ I clo BI'i,:cścia i jak to u<:z~' nit \V inny'Ch miejscowościach
- w(>7,\\'a1 do . ipIJir j)1'7.(·lożoncgo uczelni
,.; 11(,~l1iomi. Żądaniu trll1l1 uczyniono zadoM.
"Książę zatrzymuj swój wzrok na jed-

"Myśl Karocłowa" cytując z t.ej k~iąt.ki

nastr.-pujące

z(lanie:

Nowy kandydat

,,'V młodości jest. się ("zyimś wychowano
·w agencji "Echo" czytamy:
kirm. a dopiero stając się dOjrzatym, ('zło
\\'il'k kry s t a l i z li je wlaf'ne poglądy i . ".'v:śró~ dziennikarzy warszawsldel; postaje się sobą. \Vt('dy i li 1. i e w ł a s n l\ JawIaJą SIę pogłoski, iż zaraz po powrucie
d l' o g q ... "
P .. Prezydenta Mościckicf!'o nastąpić ma
dodaje od siehie taki komentarz:
zmIana. na stanowisku poclsel,l'etal'za sta.. l'ol\lIzujp sip'. że .,Gaz4'ta Polska" jPst nl! w .l\f~nistrl'stwie Rolldct\\ a. Kowym
dl'n,!!'q .. \\ łasną" p. StalIla i że to p. ~lie· \\ JcemmJstrem zostać ma jeden z wybItrlziti"ki sip, kJ'.\-:"tahJizuje, jako jPgo \\')'('ho- nych działaczy rolniczych, c10hrze widziany w sferach opozycji wiejSkiej,"
\\anrk ..
Kto ma hyć knnd~' dntem na wicemini...\ jak r.dl'owie p. Hrabyka? Cr)' tl'Z
laki sVL~uwyl"
stra agcncja, niestety, nie podaj'l-.

ORĘDOWNIK, poniedziałek, dnia 18 lipca 1938 -
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SPRAWY GOSPODARCZE

[IY anty~~mitYlm i~~t uko~liwy ~Ia ~o~lo~ar~twa lol~ki~~o?
Kontrpropaganda żydowska i nadzieje', że "szał antysemityzmu" wPolsce się "ułoży"
Unarodowienie handlu może tylko podnieść poziom handlu w Pols~e
.

Prezesem Centrali Związku Kupców
w Warszawie jest Abraham Gepner,
"przywódca" znany i reklamowany ja,
ko zgrabny taktyk, Próbą jego talentu
jest napisany przezeń rozdział wstępny
w świeżo r;gło~zonym sprawozdaniu
tejże Centrali Związku Kupców. Enuncjacja p. Abrahama ma charakter prograniowy, zasługuje przeto na uwagę.
Oczywiście, tematem jest: szkodliwość
antysemityzmu dla gospodarstwa polskiego. Teza A. Gepnera znajduje - w
';i.ego przekonaniu - uzasadnienie w
następujących 7 punktach:

i) Unarodowienie handlu obniża jego poziom i nawet rozważniejszych Polaków wstrzymuje od angażowania si~
w handlu.
2) Zydzi winni warsztaty swe oprzeć
na fachowości i doskonalić się W zawodzie.
3) Upadek energii wśród Zydów rodzi także upadek energii wśród Polaków.
4) Unarodowienie wzmaga biurokrację i etatyzm.
5) Odpowiedzialność za wynikłą sytuację ponoszą jednostki i organizacje,
które w walce widzą swą silę rozwojową.

6) Zydom nie wolno się zniechęcać i
swą silną wolą muszą zwyciężyć.
7) Ponieważ nienawiść nie jest cechą
charakterystyczną natury polskiej, na-

leży spodziewać się, że "szał
tyzmu" w Polsce się ułoży.

antysemi-

Oto co powiedział "świecki rabin"
żydowskiego kupiectwa, slynny "zgrabny taktyk". Powtarza się ta sama historia, której świadkami bywamy niejednO,krotnie: gdy Żydzi chcą nam czymś
zalmponować,

zawsze

się

kompromitu-

ją! Tak więc programowe tezy p. Gep-

nera, obliczone na wielki efekt wśród
~ol!lków, pr;zy bliższej analizie pryskaJą Jak bańkI mydlane. Albowiem:
ad i) Unarodowienie handlu może
tylko podnieść, a nie obniżyć poziom
handlu w P.olsce. Nawet gdybyśmy
przyznali, że Zydzi mają specjalne zdolnośc~
do kupiectwa, musielibyśmy
przYJŚĆ do przekonania, że konkurencja
żyd~)1,ysko-polska,
siłą
rzeczy, musi
wYJśc handlowi na dobre, a nie na złe
takie bowiem jest dzialanie praw~
wspólzawodnictwa. Ale w wypadku Ży- .
dów, ich zdolność kupiecka jest gruba
przez nich samych i niektórych Polaków przereklamowana, gdyby bowiem
rzeczywiście byli takimi talentami w
dziedzinie kupiectwa, jakże doskonal~
musialby wyglądać nasz handel wewnętrzny i zagraniczny? A jakim han·
deI w Polsce jest w rzeczyw'istości?
ad 2) Teza 2 kłóci się z tezą nr i.
Skoro bowiem handel żydowski w
mniemaniu Żydów stoi aż na tak
w~sokim poziomie, że jego ubytek wyjdZle na szkodę gospodarstwu polskiemu, to po cóż mówić o potrzebie doskonalenia warsztatów"?
"
.ad ą) Jest wręcz przeciwnie, niż '
tWlerdzI A. Gepner. Upadek energii Zydów zdwaja energię Polaków! Budzi u
Pola~?w wiarę we. własne siły i w real!l0sc pr?wadzoneJ y;alki. Jest to oczyWIste! I 1m bardZIej Zydzi upadać bę
dą na duchu, tym energiczniej poczynać sobie będą Polacy.
ad 4) Także teza nr 4 jest wręcz nonsensowa. Etatyzm.i ~iurokracja istniały
dawno pr~ed. podJęClem masowej akcji
u!laradawIam.a handlu, datującej sprzed
lulku .zaled~vle .lat .(mówimy o akcji 0becneJ, ~beJmuJąceJ .najszersze warstwy
społeczenstwa polsklego). Więc nie hasI.a antyżJ:dowskie zrodziły etat.yzm i
blUrokra?:1ę! Natomiast w miarę postę
póy; akc~l un.ara~awiania handlu b~.
dZle ~ozna h~~ldować te i inne przerosty mgerencJI. państwa w życie gospodarcze, CZęŚCIOWO uzasadnione nad-

Notowania giełd
zbożowo-towarowych
K a t o w i c e, 111. 7. ~yto 21,50-22.00; pszenica cz.erwol).a 26,50-27, jedno 26-26.50. zb. 25.50
-26; Jęc?,mleń przem. 18-18.50, past. 17.2:'i7,75: oWIes przem. 20,76-21,25. zb. 19,25-20.25;
otręby żytnie 10-10.50; otręby pszenne gr. 12.50
-13, lir, 11-11,50, ID. 10-10.50; mąka żytnia
65'/, 33-33.75; mąka pszenna 65'/, 39.50.
War s l'l a w a. 16. 7. Żyto I st. 20,50-21.
pszenica 27,2;;-27,75. jedno 27,25- 27.75, zb. 26,75
-;;;27,25b:' jęczmieli I st. 18-18,25. lIst. 17.50lf.75,
I st. 17.25- 17.50; OWI es I st. 21.!i022.25. II st. 19,50-20.25: otręby żyb;"łe lG.2;) 11.2~; otrę by pszenne gr. 12,50-11\. ś:r. 11.2511.75. m. 11,26-11,7i5: mąka żytni~ !!D", 32.2'>li: IDąka ps~ 65'Jt 38,5~0 ił.

antyżydowska to
gień, który rychło się

cja

miarem elementów obcych w naszym
gospodarstwie.
ad 5) Jak już rzekliśIt.!, akcja spolszczania życi:A gospodarczego zatacza
c~raz szersze krQgi i już dzisiaj obejmuje -niemal całe społeczeństwo polskie, . więc przypisywanie antysemityzmu tylko "pewnym jednostkom i organizacjom", jak to czyni A. Gepner,
jest dowodem zaślepienia.
ad 6) "Żydom nie wolno się zniechę
cać" mówi A. Gepner. Ano - trzeba
b~dzie coraz bardziej i c h zniechęcać I
Jeżeli jednak A. Gepner mniema, że ak-

tylko slomiany 0wypali, to bardzo

się

myli.
ad 7) Wprawdzie, istotnie, niena·
wiść nie jest cechą charakterystyczną
duszy polskiej, ale też akcja unaradawiania gospodarstwa nie jest wypływem
nienawiści do Zyclów, lecz skutkiem
ocknięcia się narodu z wielowiekowej
zależności od Zydów, szkodliwej pod
każdym względem: politycznym, socjalnym, gospodarczym i kulturalnym. Toteż upadek akcji unaradawiania życia
gospodarczego jest nie do pomyślenia.

ki

Zgłaszanie

eksponatów
na Wystawę Swiatową wNowym Jorku
W związku z udziałem Polski w Świa
towej Wystawie w Nowym Jorku Pań
st\v;owy Instytut Eltsportowy podaje do
wiąctomości, że będzie organizował w pawilonie polskim specjalną salę eksportową.
Bliższe szczegóły, dotyczące rozmiarów poszczególnych stoisk nie są jeszcze
ustalone. Tym niemniej jednak wszystkie
zainteresowane w wystawieniu
firmy,
swych eksponatów w omawianej sali, winny niezwłocznie rozpocząć nadsyłanie
swych zgłoszeń do Instytutu.
\V z g łoszeniu tym firma winna podać
dokładnie, jakie próbl{i zamierza wystawić i ile przypuszczalnie miejsca będzie na
ten cel potrz e bowała.
Instytut zaznacza, t.e całość powierzchni użytkowej sali eksportowej wynosić
będzie około 200 m kw., toteż dla poszcze-\
gólnych eksponatów będzie zapewne przeznaczone maksymalnie 2 m kw., z tym 0czywi ś cie, że dla niektórych branż prze-

Reprezentacyjne kino

strzeń ta będzie zwiększona,
zaś zredukowana.

Instytut nadmienia, że prócz sali eksportowej znajdować się będzie na Wystawie jeszcze sala produkcji szczytowej, w
której, według uznania generalnego komisaJ'za Wystawy Nowojorskiej, będzie pomieszczony szereg innych artykułÓW, eksponaty zaś w sali eksportowej będą miały
charakter ściśle handlowy.
W miarę napływu zgłoszeń od poszczeg6lnych firm, oraz po ustaleniu szczegółowych warunków,
Instytut będzie przeprowadzał
oddzielną
korespondencję
z
każdym
poszczególnym wystawcą,
Ze
względu na powagę
omawianej imprezy
próbki podlegać będą bardzo ś'cislej kontroli, tak, ze na wystawie znajdą miejsce
jedynie eksponaty o estetycznym wyglą
dzie, przygotowane w sposób wyjątkowo
staranny.

"BIALTO"

wielką pre~ierę

dla innych

ma zaszczyt
na tle wydarzeli obecnych w Cbinaeb p. t.

przedstawić

pg 5ll78ftl-28,85n
podległych l

ze zrozumienie unarodo·
wienia handlu zostało zastosowane.
Wśród Żydów radomskich z tej racji powstało wielkie poruszenie, gdyż
najpoważniejsze źródła dochodów wymykają się z ich rąk.
Nie szczędzą.
więc wysiłków, aby konsekwentnemu
spolszczeniu
handlu
przeszkodzić,
chwytaj~c się metody . insynuacji oszczerstw
a.
nawet pośrednictwa
przekupionych szabesgoj6w.
Ostatnio dowiadujemy się z prasy
poznańskiej, że z początkiem 'sierppia
przyjeżdża wycieczka składająca. się z
około 200 osób ze sfer kupieckich i rzemieśniczych z Poznańskiego i Pomo·
rza do Radomia i innych miast C. O.
P. aby rozejrzeć się w możliwościach
osiedleńczych.
Niewątpliwie pewien
procent gości tych zasili kadry polskiego kupiec.

twa. i na terenie Radomia.

Zamówienia
w hutach śląskich
Rząd holeI).derski zamówił ostatnio w
hutach śląskich 930 ton różnego żelaza, w
tym głównie sztab żelaznych. Równocześnie ma być przeprowadzona dostawa tych
materiałów do Indii Holenderskich w ilości około 1.200 tys. ton.
Eksport wyrobów hutniczych w czerwcu
rb. wynosił ogółem 24.873 ton, a więc o
4565 ton, czyli 22.48 proc, więcej niż w maju rb.

Przeszlo milion rowerów

ALAB.M" · W 'PEKINIE

w roli głównej znany artysta e kra n 6 w e u r o p e j 8 k i e h GUSTAW FROEHLICH
Rywale na barykadzie I Wspólne niebe:zpiecnńsłwo Il5IW1I1l :z życia wszelkie niesnaski

osobiste: rywa:le

stają się

towarzyszami bToni.1
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Rze(zywisty stan pryszczycy wPols(e
Uspokajający

kO'munikat J.lin. Rolnictwa

Wobec pojawienia się w prasie alarmu- nien budzić w społeczeństwie specjalnych
jących wiadomości o nadmiernym rozszeobaw, liczyć się jednak należy, że pryszrzeniu się pryszczycy w Polsce, nie zawsze czyca nie osiągnęła jeszcze swego najodzwierciedlających rzeczywisty stan nawiększego nasilenia w kraju i że obejmie
silenia i przebiegu tej zarazy u bydła znacznie większą ilość zagród, zwłaszcza
Ministerstwo Rolnictwa i R. R. komuni- w województwach już zapowietrzonych.
kuje:
Wymogi życia gospodarczego w kraju
spowodowały konieczność wprowadzenia
w dotychczasowej akcji zwalczania pryszczycy znacznych ulg dla rolników w okreK a t o w i c e. (Tel. wł,) Ze źródła
sie letnim, a mianowicie: wypuszczanie na miarodajnego dowiadujemy się, że popaszę zwierząt racicowych w okręgach zapowietrzonych pod pewnymi określonymi dana przez "Agence Economique et
warunl.ami, zmniejszenie okręgów zapo- F'inancH~re" wiadomość w sprawie
wietrzonych i zagrożonych pryszczycą, ze- rzekomych "rokowań z przedsiębior
zwolenie ze względów tak gospodarczych stwami hutniczymi polskimi kontrojak i aprowizacyjnych na urządzanie spę lowanymi przez państwo" odnośnie
dów przez organizacje rolnicze i instytu- przesunięć w koncernie "Robur" i to
cje handlowe na zwierzęta rzeźne w okrę
gach zagrożonych pryszczycą, skrócenie o- w dodatku na "rzecz jakichŚ grup
kapitału zagranicznego", nie odpowiakresu kontumacji itp.
Zastosowanie tych ulg oraz nadzwy- da prawdzie.
czajna zaraźliwość zarazka pryszczycowego przyczyniła się do znacznego rozszerzeodżydza się
nia się tej zarazy w okresie letnim - nie
mniej jednak władze mają możność proZ zadowoleniem stwierdzamy, że
wadzenia celowej a~cji zwalczania prysz- spolszczenie handlu na. terenie Radoczycy, o ile tylko ludność rolnicza będzie mia postępuje w dalszym ciągu.
stosowała się do wydanych zarządzeń dąW ostatnim czasie uruchomiono
żących do stłumienia tej zarazy.
Obecne nasilenie pryszczycy przedsta- kilka poważnych chrześcijańskich plawia się następująco: na dzień 8 lipca rb, cówek gospodarczych.
pryszczyca objęła: 12 WOjewództw, 149 poP. Antoni Szuba ze Swarzędza. pod
wiatów, 3978 miejscowości, 28189 zagród, Poznaniem z największego ośrodka
Dotychczas zapadło na pryszczycę 298381 meblarskiego Polski otworzył przy ul.
sztuk bydła, co stanowi zaledwie 3,8 pct..,
k
1
k .
zachorowań w stosunku do og61n,ej ilości L..eroms iego 14 składnicę wy wmtbydła rogatego W województwach zapowie- nych mebli.
trzonych.
P, Gapczyński z Gdyni uruchomił
Zwiększenie liczby zagród zapowietrzo· przy ul. Żeromskiego 25 sklep papienych nale~y przypisać również celowemu ru oraz przyborów biurowych.
przeprowadzaniu sztucznego zakażania by·
Jedna bodajże z najważniejszych
dła w miejscowościach o większych ilol ó k h dl
h któ
d t
ściach zagród zapowietrzonych, a to w ce- p ac we
an owyc,
ra o ego
lu przyśpieszenia przechorowania zwierząt czasu była w rękach żydowskich a
i szybszego uchylania zarządzeń ochron- mianowicie hurtownia Państwowego
nych.
IloM sztucznie zakażonego bydła Monopolu Spirytusowego wraz z filią
wynosi 153487 sztuk.
W Kozienicach przeszła w
ręce polPryszczyca przebiega na ogół łagodnie, skie. Przejąr ją od pp. Taubenblatta
zachodz~ jed~ak w pewpych okolicach
Lemberga p. Mariąn Świderski,
,,:ypadl0 złoślnvego prz.eblegu zllrazy, po· 'Vielkopolanin, założyciel pierwszej
cląga.lncego za sobą śmIertelność u bydła,
l
ś'"
k' . h t
. kl' l
dochouzącą do kilku procenŁ W stosunku c lr~e CIJal~S lej
ur ?wnl O oma noogólllym śmiertelność nie przekracza jed- spozywczeJ w Radomm.
nak 2 procent.
Uznanie należy wyrazić dyrekCji P.
Biorąc ogólnie obecne nasilenie i prze·
M. S. w Warszawie, że wreszcie zaMeg ~rt8UzfCf'. jest normalny. i nie powi- brała się do odżydienia placówek jej

Nie ma zmian w "Roburze"

Radom

I

w Polsce
W roku

zarejestro(wraz z nie
wielką liczbą moto-rowerów). Cyfra ta nie
oddaje, prawdopodobnie, rzeczywistego stanu taboru rowerowego, gdyż według wszelkiego prawdopodobieństwa wcale poważna
ilość
rowerów, używanych na
wsiach - n ie jest rejestrowana.
Najwięcej rowerów jest w woj, poznań
skim (238,799), śląskim (133,746), pomorskim (131.000), a najmniej w wołyńskim
(17.963) i tarnopolskim (9365).

wano

bież, w calej Polsce
ogółem 1001.549 rowerów

o połączenie kolejowe
zTrokami

Mieszkańcy Trok i okolicy zwrócili się
memoriałem do władz, w którym domagają się budowy bocznicy kOlejowej, łą
czącej
Landwarów z Trokami. Przypuszczają, że władze kolejowe, biorąc pod uwagę wprowadzenie
stałej
komunikacji
między
Litwą a
Polską,
przechodzącej
przez Landwarów, oraz bezpośrednie połączenie Landwarowa. z Wilnem,
przychylnie odniosą się do tego projektu .

z

Wziąłby śledzie ...
W "Merkuryuszu Polskim Ordynaryjnym" czytamy:
"Znowu głośno w kraju & "Małym
Roczniku Statystycznym". Znowu nie istnieje dlań kwestia żydowska wewnątrz
(na okładce istnieje: drukowany w Ilnści
100 tysięcy (I) w drukarni p. Mejła('howi
('za w Grodnie).
Uderzający jest w tej okazji specjalnie
szczegół, iż przeci~ż identyczny ha!as był
w zeszłym roku. I nic. Główny Urzl\d
S1 atystyczny, jak się okazuje, nic soble nle
robi z wymagań czytelników. CzytelnicY'
są dla "Małego Rocznika". Nie "M!lły
Rocznik" ala czytelników.
'
Coby tet powiedział wydawca "Ms tl'go
Rocznika ... gdyby przyszedł do sklepu i za.żacial pomarańczy. Jaffskiej pomarańl',zy
marki "Pardes8".
I gdyby sprzedawca odpowiedzialt
- Nie ma pomarańczy. Jest śled!.
- Ale ja chcę pomarańczy!
- Milczeć. Brać ~Iedzia i won re
sklepu.
Coby też powiedział wydawca .,M R.
S." nA taką przygodę'!"
Co by powie<b:ialf
Wziąłby chyba
śledzia .•.

Dr med. H. ZIOMKOWSKI

.perJ, chorób sk6r. WCDer. I morzopl('iO"')'~h
Lódź, 6 Sierpnia 2,
teL 118.33-

Przyjmuje 9-12 18-9, w D.ledzjelę: Y-l2.
.

~

_""::'".-

Numer 162 -

ORĘDOWNIK, poniedziałek, dnia 18 lipca 1938 -

~b'ona 5
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Me(~~Di[lnJ lłO~liei o~ra~ał ~ary~~ie ~~le~J
Niezwykle dowcipny wynalazek eleganckich

P ar r ż. (TeJ. wł.) Od pewnego czasu w wielkich magazynach i sklepach
paryskich zauważono poważne braki
w działach konfekcji damskiej. Zarzą
dy magazynów przez dłuższy czas glowity się nad przyczyną. zagadkoweg0
znikania drogocennych futer, sulo1'i,
lisów itp ..
Po długich obserwacjach podejrzE'nie padło na dwie elegancko ubrane
młode kObiety, po których " 'izycie regularnie znikał~' różne przedmiot.I'.
ZaangażO\Yani specjalnie \V tym celu
detektywi w krótkim czasie wyśled:dli

całą, sprawę.

Jak się okazało, owe d\Yie młode
eleganckie damy przynosił:v z sobą
duży szykownie wyglądający worek,
zostawiły go na ladzie sklepowej, a
s.am.e Qdchodziły oglądając .pokazywany lm to~'Var.
,
. .
AgenCI, którzy zamteresowall Się

I

powędrowały do więzienia, gdzie
będą miały możność wykombinować

nie

nowy jeszcze bardziej
nalazek złodziejski.

Przed procesem mordercy
ks. proboszcza
o(ll)(:tl~ie się '1'o~p'l'awa

s"ll~ac~'jny

Strei~ha

apelacyjna ntO'l'deJ'cy

Nowaka
\V drugiej połowie czerwca rb. doobszernie o zakollczeniu i
wyniku badali. pSY~!liatl'yc~nych nad
mord:rcą ks.
pl:ob. Strelcha, Wawrzyncem NowakIem.
Lekarze psychiatl'z:v Zakładu dla
umysło'vvo chorych w Kościanie, 'dyr.
dr O. Bielawski i dr Berezowski orzekli, że Nowak jest typem psychicznh~
obciążonym daleko posuniętą ne1.).rastenią. Ich zda n iem jednak nerwowe
braki stwierdzone u Nowaka objawiają się dQŚĆ często u ludzi zdrowych
na umyśle. "V wypadku Nowaka neurastenia nie czyni go umysłowo chorym i nie zmniejsza jeo-o stanu poczvtalności.
o
•

I

nosiliśmy

dmviedzieliśmy,

Nowak istotnie zwróz tym do jednego z księży warszawskich, ale odpowiedzi dotąd nie
cił się

otrzymał.

Rłuc

';:".

strzelania na wiwat
Kra k ó,w, 16. 7. OnegdaJ podczas
uczty weselnej w Luboczy pod Pleszowem syn gl:>spodarza Piotr \Valczak
wystrzelił z rewolweru na wiwat .
. Skutki strzelania okazały się fatalne, gdyż jedna z kul trafiła \Viktol'iQ Komandównę przebijając jej szyję na wylot oraz Zl'anna drugą uczestl1Iczkę wesela 19-1etnią Stanisławę Gomułównę.

po kilku godzinach
ranną

dziewczynę

odwieziono do szpitala św. Łazarza w
Krakowie. Policja zaaresztowała niefortunnego strzelca.

Pasterz l

socki po tym czynie zbiegł i ukrywa
GłQwackiego oddano pod opiekę
lekarza.
Wysocki mimo że jest żonaty, w
sposób niezwykle natrętny i brutalny
narzucał się córce Głowackiego ze swą
miłością, tak, że panienka musiała się
przed nim ukrywać przy pomocy ojca.
Wiedząc o tej ochronie córki przez ojca, 'Vysocki postanowił się za to zetnścić, czego też wczoraj dokonał. Na
polecenie prokuratora za zbiegłym
Vlysockim wdrożono poszukiwania.
(AJS)

się.

Tragiczny zwiastun
N o w y S ą c z, 16. 7. Onegdaj pod
wsią Kamienna pow. Nowy Sącz wydarzył się wstrząsający wyp.a dek. Mianowicie młody chłopiec lan Binczarowski udając się konno do sklepu
znajdującego się w sąsiedniej wsi Kamienej, jechał obok wezbranego ,;6r-'
skiego potoku. W pewnej chwili chło
piec spadł z konia z nieustalonych
przyczyn i począł tonąć. 'Vskutek silnego prądu w~' siłki chłopca ażeby wydostać się na brzeg spełzły na niczym
i Binczarowski poszedł na dno.
O nieszczęściu zaalarmował domowników koił, który wrócił do zagrody. Rodzice 'Przeczuwając tragiczny
wypadek, wybrali się niezwłocznie na
pcszukiwanie ' chłopca, ale znaleźli już
trupa wyrzuconego na brzeg daleko
od miejsca wypadku.

Tragiczny finał

drugą

Nowy typ 4-motoJ'owego wodnopłatow
ca do komunikacji na oceanach Spokojnym i Atlantyckim w'ypróbowano niedawno z dobrym skutkiem. Sześć takich
"dreadnoughtów" powiet'rznych kosztowalo 4 miliony dolarów
.

nieszczęścia

n 102.')1

zaś

.1ĄDAĆ W APTEKACH I SKŁADACH APT.

WODNOSAH~OLOT PASAŻER·

ul, WólczaJlska 62 - 'przlj;mu;e
5-7, telefon 24-299 - elektra - kardiografia

l{omandówna

DOCISKI.
SKI OCEANICZNY

Łódź.

zmarła,

niedźwiedź utonęli

c z e r n (~w c e.

(PAT) \V gminie
koło Ramnicul Valcea Caineni rzeka
Olt wyrzuciła na brzeg zwłoki młodego
mężczyzny oraz niedźwiedzia. Ubranie
mężczyzny
wskazuje, że chodzi tu
o młodego pasterza.
Według przypuszczeń chłopak został zaatakowany przez niedźwiedzia
i podczas walki z nim stoczył się razem
7. napastnikiem do rzeki, gdzie
obaj
utonęli.

,,,;,.

wy-

Z uwagi na zakQńczenie badań psych iatrycznych, które wpłynęły na
zwłol,ę terminu rozprawy odwolawczej, oraz na częściowy powrót sę
dziów z wakacyj, wyznaczono już
podejrzan~m ~~rkiem za~ważyli, że
dzień
rozprawy apelacyjneJ. Zraru
:po pewnej chwIlI wQrek Sl.ę o.tworz~·ł
rozprawie odwoławczej Nowaka miał
I wchło.nął do wnętrza znaJdującą sIę
przewodniczyć wiceprezes S. A. sędzia
obok mego drogą. mufkę futrzaną, oWikiera. a referować sprawę miał sę
czywiś~ie podsuniętą tam popr~e~nio
dzia dr Haber. Tymczasem z powodu
przez Jedną ze sprytnych złQdzleJek.
wyjazdów wakacyjnych,
dokładny
Vi~ore~ był skonstt;J-0wa~y w t~n
skład trybunaiu sądu II instancji. któsposob, ze wysuwały SIę z mego dWIe
ry będzie rozpoznawał w piątek 19
sprQż~'ny z każdej strony, chwytały
sierpnia
rb. sprawę ohydnego morderp<ldstawiony przedmiot, wcią.gały do
Po pewnym czasie część prasy 0.0- stwa na osobie ks. prob. Streicha w
środka, po czrm worek automatyczniosła, iż Kowak załamał się zupełnie Luboniu, nie jest jeszcze znany, ale
nie si() zam~·kał.
Dzięki temu pomysłowemu wyna- i wystosował list do jednego z księży przypuszcza się, że przewodniczącym
warszawskich, prQsząc o przyoycie do tr:vbunału i zarazem referentem spraPoznania i wyspowiadania go. Jak się wy będzie sędzia dr Eimer. (w)
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specjalista chorób serca, krwi i
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złodziejek

lazkowi eleganckie złodziejki przez
długi czas grasowały bezkal:nie ograbiając paryskie magazyny. Oczywiście
po wykryciu całej sprawy, piękne pa-

Za miesi({c
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Winorośla
MOST WYSADZONY W POWIETRZE

. szla chełne

przez "czerwonych" na froncie aragoń, skim saperzy wojSk gen. Franco zastą
pili nową, solidną drogą nad rzeką
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Robotnik

płonął

jak pochodnia

T'I'agicz'lta ofia'r a u'ypadklf :nn arła tv

w'Rpecjalnych donicz·
kach do sadzenia przez
całe lato wy8yła

Koluszki, ul.

Henrvk TamCI k
Łódzka

2, tel. 3S

" 15455

s~pitalu te stras~nych

tnęczarniach

W i e l k i e H a j ci u k i. 16. 7. Urząd
Stanu Cywilnego w Vvielkich Hajdukach powiadomił w piątek miejscową
policję, że jeszcze w dniu 7. bm. zmarł
w szpitalu huty "Batory" w Wielkich
Hajdukach, robotnik 48-1etni Paweł
Olejarcz~,k, z Chorzowa, w wyn iku wypadku, jakiemu uległ w dniu 5. bm.
w hucie.
Olejarczyk zatrudnion~, w oddziale
elektrycznym huty "Ęatory" przy przclewan,iu benzolu w~' lal na l'iebie skutkiem nieuwagi około 5 litrów benzolu.
W chwili, gdy się sch~' lił po wypadłą mu z ręki na ziemię bailkę z
benzolem, trzymając w ustach palącą

'się fajkę, opary benzolu' zapaliły się

i nieszczęśliwy robotnik stanął w plomieniach.
Na straszny jego krzyk nadbiegli
koledzy, którzy stłumili na Olcjarczyku ogiel'l, odniósł on jed'1ak tak cięż
kie poparzenia, że po dwudniowej mę
czarni zmarł w miejscowym szpitalu.
Na polecenie ,rokuratora pol icja
wdroż:vla dochodzenia, celem ustalenia, kto ponosi winę tego niedbalstwa,
że prz:v manipulowaniu łatwo pal\l~' l11i
materiałami robotnic:v mogą palić, co
~v
następstwie
poci~gl'1ęlo
za sobą
smierć. (AJS)

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

Straszna zemsta odpalonego konkurenta
Żonatyantant oblał kwase'ł'lt s
I~tórej

"Baruna". jola

długości ~2

m,

zwycię'

żyła UJ 1J'?f.~rig11. z N. Jorku do Wysp
Bermudzki,'!) (UJM !cm). plYl1ac nad
pełll ymi żaglami

ch?ial

L i g o t a, 16. 7. - Na ulicy Panew,
nickiej \V Ligocie doszlo wczora.i rano
do wstrząsającego zaj:jcia. Zamieszkały tam pod n-rem 23 asystent kolejowy 53-letni Stanisław Głowacki, kied~'
wychodził z domu do służby został
napadniQt.\· przez zalecajf,lcego' si~ be/.skutecznie Jo jego c'drki Elzy 41-let-

ob,ynt ojca d~;eu.'c~yny~ do
się utni~gać

niego Oskara W~'sockiego, któn' oblał
niespodziewanie Głowackiego kwasem
solnym.
Głowacki miał jeszcze na tyle przyton1llości umysłu, że szybkim ruchem
zasłonił sobie rękę, oczy, tak. że żrącr
p1rn poparz~'1 mu t~' lko l'<,'k<; ol'az nir·
osłoniętą. część twarzy i brody. Wy-

W/EZA TELEiiVif-YJNA NA DRAPACZU CHMUR

Na lcarszaws!cim drapaczu chmur na
placu Napoleona uslmciono wieżę telewżzl:jnlJ,
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Pod pantofleIII Żydów ina słuźbie u"pułkown- ó ,.
Za kulisami

życia

Ł 6 d Ź, 16. 7, W kOllCU maja odbylo siQ doroczne walne zgromadzenie
członków

Związku

Przemvflłu Włó

kienniczego w Państwie Pol~kim, zwanego w Łodzi popularnie "lódzkim
Lewiatanem".
Członków liczy Zwię.zek okolo 80.
Są nill!-i nie osoby, lecz firrny przemyst?we l to zasadniczo tylko firmy, na·
lezące do wielkieg'o przemysłu włó
kienniczego, tj. takie, \, tÓl'e })rzel'ahiają.
surowiec bawełniany lub wełniany.
F.ir~y
przem~Tslo,,·e.
któl'e przerabIaJą
prz~dzQ a więc półpro
dukt --:- kupowaną na n'Jlku, gdyż
własnej przędzalni nie posiadają, zaliczane są do przem~' slu średniego i
drobnego i zasadniczo do Związku
Przemysłu Włókienniczego
w Pań
stwie Polskim nie są przyjmowane.
Jednym słowem trzeha mieć własną
przędzalnię, aby móc należeć do łódz
kiego "Lewiatana". Pozostale firmy
grupują się
w l{ra,iow~Tm Związku
Przemysłu \Vłókienniczego i w kilku
pomnje.iszc~·h organizacjach o stuprocentowo żydowskim skladzie.
WIł=KSZOść

JEST CHRZEśCIJAN
SKA CHOCIAż NIE POLSKA_
Ciekawy, jest wyznaniowy i narodowościowy :,okład członków Lewiatana łódzkiego.
. Otóż większość wrzecion przędzal
niczych, zarówno w bawełnie jak w
wełnie, należy ciągle jeszcz'C do przedsiębiorstw
chrześcijallskich.
Wbrew
panującemu
. ogólnemu
poglądowi
większość wielkiego przemysłu wlólcienniczego nie jest jeszcze w rękach

polityczno-mafijnego wielkiego

_.ALE Ż~I>ZI PROW ADZ~
A mimo to w zarządzie Związku
Przemysłu 'Vłókienniczego w Państwie Polskim wodzą rej i pierwsze
sl,rzypce grają. Zydzi. 'Wełna np. reprezentowana jest we władzach Zwiazwyłącznie przez Zyclów, gdyż obcokrajowi chl'7.eścijallscy wlaściciele przędzalń ezesankowych stanowisk we wlaclzacb Związku nie przyjmują. Tak więc
zamiast kogoś z firmy Allarta stanowisko wiceprezesa Zwię.zl~u zajmuje szef
fiI:nw Marktls Kohn Zyd Kazimierz (!) Markohn, a wełnę zgrzebn~
w zarzą·dzić reprezentuje przedstawiciel firmy Barcińskich.
SZARA I;MINENCJA LÓDZKIEGO
LEWIATANA
\~Ilaściwą szarą eminencją

Zwią.z-

ku Jest senator łódzki Heiman-Jarecki, (wychrzta), właściciel przędzalni i
t~alni bawełny pod firmą "Wola" w
\\ arszawie.
Z prezesury musiał on wprawdzie
ustąplC po znanym inc~'dencie z wicepremierem Kwiatkowskim w senacie,
ale pozostał w zarządzie, i jako jedyny przemysłowiec łódzki, zajmujący
Się czynną polityką posiada na terenie Zwią.zku głos decydujący, z czego w):datme korzysta, wciągając ana}fa.betow, ~olityczllych, jakimi są w
wlękSZOSCl ~r~~m.:słO\vcy ~ódzc?, zwła-

szcza chrzescJjame, w rózne Imprezy

przemysłu łódzkiego

polityczne, służące grupie pulkowni- mową wyzywającą i obrażającą, jaką.
kowskjej 'Kozłowski - Matuszewski, i wygłosił wobec wicepremiel'a podczas
radziwiłłowskiej "czasowej" konser- ostatniej jego bytności w Łodzi. P.
wie. A przemysłowcy
niestety Biederman zaklinał się, że tekstu tej
pl'ze\vażnie clu'ześcijanie robią. co mowy na oczy nie widział i że inni
pan Heiman zaleca i doradza, nie 0- członkowie zarządu zaakceptowali ją..
nentując się, że biorą udział w gier- Oczywiście wiadomo kto to byli ci
kach, wymierzonych przeciw mil1istro- "inni".
wi skarbu i wicepremierowi, Kwiat- Z "ORł!DOWNIKIEM" W KIESZENI
kowskiemu, który jak wiadomo stanoNA WALNE ZGROMADZENIE
wi czerwoną płachtę dla "pulkowniArtykUł "Orl;)downika", piętnujący
ków" i konserwatystów, sprzymierzo- tę skandaliczną hucpę żydowską, janych z p. Heimanem.
hiej wyrazem była owa bezczelna
DYREKTOR ZWI~ZKU Z PENSJ~
wprost mo,... a, wygłoszona przez Berł.500 ZL MIESIł=CZNIE
kowicza w twarz p, wicepremierowi,
taIe
wielkie
poruszenie
Na terenie Związku posiada p. Hei- wywołał
man bez",.'Zględnie oddanego sobie wśród członków Związku, że żydowscy
człoVlrieka w osobie
dyrektora biura dygnitarze ?'wiązkowi zaczęli bać się
Zwią·zku, Bel'kowicza (Żyd), którego o całość związku i swoje stanowiska.
_. będąc prezesem Związku - wycią Firma Scheiblera dała do zrozumiegnął z dmgorzędneJ posady w łódz nia, że zastanawia się poważnie nad
kiej IzlJie Przemysłowo-Handlowej i kweBtią swego wystąpienia ze związ
wprowadził na stanowisko obecne,
z ku, kilka innych uczyniło to samo, Na
lctórego usunął Chrześcijanina, !DZ. walne zebranie członków Związku
przemySrzednicki ego, przeprowadzaj ąc jedno- mnóstwo chrześcijanskich
cześnie na zarządzie uchwałę;
przy- słowców przyszło z numerem "Orę
znającą p, Berkowiczowi 'pobory
w downika" w kieszeni, aby żądać od zarządu wyjaśnień i WYCiągnięcia wła
wysokości 4.500 złotych miesięcznie i
ściwych konsekwencyj w stosunku do
pięcioletni kontrakt.
Nic dziwnego, że Berkowicz robi na winnych obrazy wiceszefa rządu. Zaterenie Związku to co każe p, Heiman. nosiło się na burzę z piorunami, bły
i
trzaskanie drzwiami
Często nie uważa nawet za potrzebne skawicami
zasięgać opinii nominalnego prezesa przez opuszczających Związek .
(Ciąg dalszy nastąpi)
Związku, p. Biedermana. Tak było z

I

żydowskich.

. \V bawełnie mamy wprawdzie dwa
zydowskie kolosy wielkoprzemysło
we: "Widzewską Manufakturę" i firmę I. K. Poznański - ale za to chrześcijańskim jest największe 11ie lyll,o
l': P.oJsce lecz w całej Europie przedsl!";'blOrstwo przemysłu bawełnianego
Zjednoczone Zakłady Scheiblera J
Gl'ohmana, posiadające ponad 200.000
wrzecion bawełnianych, oraz firmy
jak wielkie, jak Krus~he i Ender
Pabianicach, jalt. bądi co bądź firma
L .. Geyer,
posiadaję,c8. chrzl:lścijail
skl~h właścicieli, którzy niestety trzymaJą Żyda - i to Jakiego jeszcze! - na stanowisku generalnego dyrektora, i jak szei'eg inn)Tch: 1. Kinderman, F. Eisenbraun, R. Biederman
Fr. Ramisch, Gampe Albrecht, Hoff~
richter, Buhle, HOI'a,k i nawet nieszczęśliwa Schloesserowsha Manufaktu.ra w Ozorkowie, wydana na lup Ż~-
da Fogla jako dzierżawcy. Formalnie
i ono jest własnością. chrześcijan.

\v

EJTINGON I SKA
Fil'n,la Eitlngona zajmuje odrębne
stanowIsko. Jako firma wielkiego
pr~e~ysłu bawełnianego ule nalezy do
n.aJwIQkszych pod względem ilości posladanych wrzecion, Firma ta trudni
się bowiem obok prz~dzalnictwa i
!-kactwa baweh'l.ianego niezliczonymi
m?y~i interesami (pończochy,
ręka
~,?CZkl, eksploatacja tkactwa chałup
lllczego, bankowość, handel bawełną
transport, handel z Sowietami itd., łtd:

W ~ie.lkim przemyśle wełnianym
~ytu8.cJa Jel't dla chrześcijan nawet
~eszcze ~or2ystniejsza, gdyż pr-z~waża
Jąca
wlęksl'loŚĆ
wrzecion czesankowych, stanowi~cYCh właściwy wielki
J?r~.e1l1ysł wełniany. należy do chl'zesCIJan .. Oprócz firmy l\1arkusa Kohna oprocz Tomaszowskiej przędzalni
czesankowej i jeszcze jednej lub
dwóch niewielkich przędzalil czesankow~'ch - olbrzymy tego przemysłu nalezą do clll'ześcljan
ale do chrześci
jan obcokrajowców.
ChrzeŚCijańska jest firma Allart, Rousseau i Ska - największa w Polsce
pl'zędzalnia
czesankowa.
(Własność
Fl'ancuzów Saladinów) dalej koncern czesankoWy "Union Textlle"
(Francuzi Motta'owie) przędzalnia
Peltzerow w Częstochowie, dwie wielkie pl'z~dzalnie w Sosnowcu: Dietla i
Schóna - obie nałeżą,ce do chrześci
jańskiego polskiego kapitału.
Za to w przemyŚle wełnianym
zgrzebnym królujQ. wSlecbwładnie Zydzi. Oprócz fabryki Eiserła i firmy
SchwcikerŁa prawie caly lódzko-tomaszo"'ski przemysł wełnr zgrzebnej i
tkactwa wełnianego jest. w rękach ży
dowskich za wyjątkiem kilku zaledwie małych tkalń.

Tymczasowy prezydent
Ł

ód

ź.

~lniu

16.. 7. W

13 lipca mi-

nęła w Łodu osoblIwa 1'0czmCa. Oto
uplynęlo pi(ć lat kamisarrcznych rzę.
dów na I"atuszu łódzkim, Jak wiadomo
w dniu 13 lipca 1933 roku wladze rzą
dowe rozwiązałr Radę miejską. Równocześnie l1rzestal u1"zędować magi~trat,. na którego czele stał prezydent
Br011lBlaw ZiemięckL

Ster spraw miejskich na ratuflzu

łó~zkim ohjąl komisarz rządowy inż.
\, acław Wojewódzki. Po półrocznym
urzędowaniu w tej roli komisarz Wojewódzld ustąpił intratnego ale nie~

zbyt wygodnego fotela tymczasowemu
prezydóntowi inż. \Yaclawowi Głazko
wi, sam zasiadając na stołku dVl'ektota wydzialu kanalizacji i wodo'ciągów

KRONIKA PABIANIC
M

pienI ;; Z ~· wiplki fi~m papieski. którego rala akcja orlby"Państwo Watykańskie",

wa SJę PI'zy współudziale Oj'ca ~w., najiwy:1:szych dostojników Kościoła Katoli('kiego,
gwaT"dii Watykanu itd. \\"y~l\"iej]a.ny beor.ie w.Pa~jaDicach ". Jdnie .,O':'wiafowym"
w pomc<lzlalek, wLore!.< i 'Todr.. dnia 18. 19
i 20 hm. w godzinach od 5, 7 i 9 wiedl. p·o
cooach zniżonych. Dla dzi~ci i mbdzieźy
szl<olnejJ specjalne seanse o godz. 3 min. 30.
:Remuneracje za nadgodziny. Po zatwierdzeniu przoz wlac1ze nadzorcze preli·
minarza budżetowego miasta Pabianic na
rok administracyjny 1938139 cały szereg ut"zędników Magistratu otrzymało tzw. remuneracj,ę 7.a nadgodziny. Cieka\\·e. że najwięcej o.bdarwuo pl'aco'lynlków s-pod znaku P. P. S., ktÓ'rym z ich towarz~' szem wicep'r e2ydentem Szczerkowski'ID szczęście
dobrze sprzyja.

Jak !ydzi szykanują polSkich lokato'
rów. tyci I\rotoS'zyń.ski. wlaśc. fablTki wyro,bów wełnianyCh i jedwabnych przy ul.
~Ioni.u,szki 14. usiłuje za wszelką cenę po-

zbyć si~ lokatorów z fronto\Yego
domu
sweg>O, w którym rzekon1() Zan1!ibrza U!'Zl:\dzić biur'a swoje. Gdy cloiycł!cżas()we drogi
i. środki zawiodły, sta.r3 się on IV inny sposób Inkatol'Om życie uprzykrzyć. U.sU'ni~to
na\vet z tej posesji potrzebny obowiązkowo
IV myśl przepisów ustę, p· Oto jeszcze jeden
dowód jak Zydzi trakt-ujtą lokatora polskiegG.

KRONIKA ZGIERZA
Wypadek pryszczycy. W
sklej \V Zgierzu stwierdzona

mle]pryO wypadStarostwo

rzeźni
zo~tala

szczyca u jednej sztuki bydła.
ku tym powiadomiono łódzkie
Powiatowe.
Kradziet. Podczas odbywajEl,cego się
Jarmarku w Zgierzu została przyłapana
na kradzieży portmonetki niejlIka Helena
Gi('l'Z (ł_óclź, l\Hynars1 a 67). Gierzo\yą umieszczono w areszcie.
Tak to Jest. gdy się posłuvuje tydem.
Budowniczy Sz('zepan Sztranc pracownik
"Boruty" powierzył przewóz mebli z Mię-

.chciałby się ustabilizować

miej kich .Po pana Głazkowrch ną. skie z wyboru: jedna z lJezwzględnę.
dach nastę.piła era sterowania tym- większością narodową, druga bez jaczaRowego prezydenta Mikołaja Gcd- sno skrystalizowanego oblicza.
lewskiego.
Rada miejska z większością. naroTrmczasowy prezydent Godlewski dową., prowadzoną. przez adw:- Kaziza swoJego urzędowania dostą.pił mierza Kowalskiego. dzisiejszego preszcz~ścia ogl~dania na stolcu wojezesa Zarządu Głównego Stronnictwa.
w6dz.kim swego by\ego szefa z \Voły Narodowego i przez adw. Franciszka
nia. P. Godlewski zaprawiał się do Szwajdlera, obecnego prezeRa Zarzą
służbj' administracyjnej
pod szefo- du 01{ręgowego S. N. w Łodzi, wystą
stwem wojewody Józefskiego na sta- piła z głośnym na całą. Polskę pro- '
nowis];:u wicewojewody. Góra z górą. gramem odżydzenia samorządu i ususię nie zejdzie, ale czlowiek z czło
nięcia 09- żłobu subwencyj mi-ejskich
\yjekiem cZQsto ...
wszelkich zrzeszeń i instytucyj w ten
czy inny sposób zv;riązanych z Żyda
DWIE RADY MIEJSKIE
mi.
,V okresie trwania komjsar~Tcznych
Rada ta nakreśliła drogę, jaką wirządów na ratuszu łódzkim doszły do
głosu na czas pewien dwie Rady miej- nien iść samorząd łódzki, by być organem narodowej, polskiej z ducha i
czynów działalności. Przez usta adw.
dr.yrzecza do Zgierza Zydo\Vl S7.lamie Wi- Kowalskiego z trybuny radzieckiej
ch,u('kiemu. z Łodzi. Podczas przewozu przemawiała polska, narodowa, robotzginął w mewytloml\czony sposób kosz, w
nicza., rwąca się do wielkości przemy~(tórym znajdowała się wyprawa domowa
słowa ł.,ódi.. Przemawiała płomiennie,
l garderoba w:l1'10lici ponad 3000 zł. PoszkOdowany budowniczy zło1yl zameldo- porywa.jąco, wzywając do natężenia.
r~mienia czynu w walce o nowę. Polwanie do policji.
skę narodową. 'V odpowiedzi na apel
KRONIKA RADOMSKA
Łodzi posypały się na poszczególnych
.
Czeski !yd szykanuje inwalidów. \V Radach miejskich deklaracj-e, nawołufabryce .!nebli giętych pod firmą "Thonet jące do ocz~rszczenia samorządu z obMD;ndus na ~tanowisku dyrektora znaj- cych elementów żydowskich.
dUJe SIę czeskl Żyd niejaki Horalik. Żyd
ZA NAMI PI:t:CIOLATKA
Łen znany jest ze swego antypaństwowego
p' ć
nastawienia, za które w r. 1930 zostal wytę lat tymczasowych rządów miualony z granic pallst\Va jako niebezpiecz- nęło.
Tymczasowość
mianowanych
ny cudzoziemiec, HoraJik specjalnie wro- prezydentów, która powinna być z nago ustosunkowuje się do zatrudnionych w tury rzeczy krótkotrwałą, ustabilizofabl':(ce inwalidów wojennych i w mnie- ~n}a się faktycznie. Z wyjątku zrobiło
ma~IU, ~e, są to darmozjady i próżniaki
SIę regułę" Jednak wszystko ma swój
szykanu.~e Ich ~a każdym .kroku. Ostatnio
l\Oniec. U progu szóstego roku "tym1:ydowskl dyrektor wydalIł z pracy zasłu-I czasowości" wita nas nadzieja nowych
~onego w wal~ach o l?-iepodległo~ć im-raliwybQrów. Kom.isarvc-zne rzady pójd<l
llę p. Jana \Vldzowsli:wgo za to, lt ten pap d
d
..••
•
...
lH papierosa w Ubikacji. Inwalidę wydao są. O~lI1l1 ••
lano na,,:et bez ustawoweg{) zatwierdzone- . ,'V!'bory mają. być w grudniu, ale
go l~-dl:lOwego .wymówienia, Nadmienić JUZ obecnie pojawiają. się łlad ponalez'y, ze w ubll,a('ji nie było napisu u- wierzcłmią jaskón,i wyborcze. Przede
k~zuJącego palcni&: papierosów. Nie wątwszystkim o wyborach mvś1i tymcza.p~my, ~er~'ladze zajmą się szykanami ('zes- sowy prezydent Godlewski, któl'Y nieg ego ~) a.
dwuznacznie WZdycha do ~tabił·izacii.
KRONIKA PIOTRKOWA
Jego marzeniem jest zasi,ę,Ść na ratuszu łódzkim... z wyboru.
l';~-~'"!l i ich sojus7.njkom kandyaaBu~owa kilku szkół w po_lecie. W kilku WSIach pow. piotrkowskiego rozpoczę tura ~a Jest wcale miła. Nic zapewne
to budo':'ę szkól, l,tól'a dobiega już do koń przecIw p. Godlewskiemu nic miC'lihv
.
cr:,. .l\~. m. po.ws.tuną szkoły w Kacprowie, socjaliści.
JeŻowle,. \Voli I\.l'ysztoporskiej, Lęcznle i
WoroweJ. Szkoły budowane są z funduTali więc pięciolecie sanacyjnej
szó~ gminnych przy pomocy ,Wyd:tiału
POWIatowego, który wyasygnował na ten ty~~za.sowoś~i \V Łodzi na ratuszu
mleJsklm zbIegło się z rozpoczęciem
celokolo 70000 zł.
wstępnrch kroków przedwvborcz,'cb
Uderzył żonę siekierą. Mieczysław SiG!ÓVl n.e kolu.mny bo.iowe jeszcz-e' E ę
n~:l .(Łódzka 68) w czasie ldótni uderzył
Sl{~klera, w głowę żonę swą Natalię.
Ran- me s~rystahz.o,,'aly, masa społeczcl
ną przewi.eziono do ~pita.la. Życiu jej nie
stwa Jeszcze Jest SpokOjna i niepoi'U~l1gl'aża mebezpieczel'istwo. Krewkiego m~
Rzo.na ..::tll', n.n 1Pg"O po\viprzchni zaczvza aresztowano.
naJą SIę JUZ tworzyć fale. (W)
-

*
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Numer1G2
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PODłedzialek: Unisław

wschód 3.49
zacbód 20m
'W_~.
DługośĆ dnia 16 g. 18 min.
Księżyca: wschód 21.33, z~chód 9.12
Faza: ;, dzień po pełm

sie, którego "świat nie widział". "Cadyk z Widzewa", głośny Uszer Kohn
swymi talmudycznymi komentarzami
i swoją wiedzą. w dziedzinie nauk tajemnych przypomniał - kim jest, jakie były drogi jego karery, jak się bogacił i jak doszedł do fortuny.
Nie chcemy w tej chwili reprezentować naszym czytelnikom całokształ-

Piotrkowska 91
TeL 173-55
TELEFONY
miejskie 102-80.
P. C. K. 102-40.
Ubezpieczalni 208-10.
lekarzy ehrześcihll 111·19.

TEATRY

Buina fantazia młododanel Żydówki

Teatr Polski - .. Brat marnotrawny".
Teatr Letni - •. Dama od Maksyma".
KINA
Corso _

"Dyplomatyczna żona" l ,,2 dni w

raju".
Oświatowy-Sloflee

.. Czarny korsarz".
Pałace - "Ludzie Wisły".
Rialto - "Niewinnie się zarzęlo".
Stylowy - "Kariera panny Joanny".

KOMUNIKATY
o

S-letnia

•

StronnIctwo Nal'odowe urządza w
niedz~el" dno 11 bm..0 godz. 10 ranO
w sall przy ~ Tuszynsklej 17 wielkie
zebranie llubhczne z referatami na temat' "Dlaczego demokracja jest kłam-

Ł ó d ź. 16. 7. Przed paru dniami kupiec żydowski Skórka, zam. przy ul.
Żeromskiego 45,. zgł?sił s~ę do polic,ii
i zameldował, ze corkę Jego 8-letmą
Dorę Skórkę jakiś osobnik uprowadził
z podwórza do samochodu, zawiózł do
parku miejskiego na Polesiu Konstantynowskim i tam dopuścił się czynów
lubieżnych, po czym odesłał dZiewczy-l
nę, wr~c7.ając jej pieniądze na tram-

~e~najqc, :łe

waj.

Zarządzone przez policję dochodzenie ustaliło, że Dora Skórka op anowana manią prześladowczą uroiła sobie, że uwiedziono ją, złożyła podobne
oś.wiad~z1:lni,e swemu ~jcu.' w r.zecz~
WlstOŚCl za~ okaza!o .Slę, ze WYI:n~gl
nowała sobIe napasć l czyny lublezne.
W związku z tym dochodzenie
umorzono.

I

•

Przemawiać będQ:

prezes Jędnej
czak z Rudy Pabianickiej l R. Kaź·
mierczak z Pabianic.
ogrodową

urządza

"Praca Polska" w
niedzielę, dD. 17. bm. o godz. 10 raDO w
!lIilan6wku, Szosa Brzezińska Z,. Niespodzianki, dwie doborowe orkiestry. Do·
jazd tramwaJami 1 i 6.

KRONIKA MIEJSCOWA
Wycieczka do Gdyni

Wczoraj wyjeChała z Lodzi do Gdyni
wycieczka dzieci w liczbie 900, w czym
40'0 dzieci rekrutuje się spośród dzieci,
przebywających na pólkoloniach letnich.
ZebraDfe w sprawie

w bląd
dokonano na niej gw altu

I
I

stwemu •

Wielką
zabawę
Związek Zawodowy

1;yd6t(,1~a uoprQ'ł()ad~ila wlad~e

"Grz.ech młodości"

-

tu życia, może zbożnego i pracowitego,
starego Uszera Kohna. Zostawiamy
sobie tę rozkosz do następnych numerów.
Chwilow~· zajmiemy się tymi faktarni, które absorbują Łódź, ciekawią,
interesują i czekają odpowiedzi.
Niedawno, bo kilka tygodni temu
odbyło się walne zebranie akcjonariuszy Widzewskiej Manufaktury. Na
tym zebraniu poruszono właśnie spra-

Ł ó d ź, 16. 7. Ostatnio Łódź obiegła niesamowita wiadomość o bilan-

Mre~ re~ak[ii i adminhłru\i Wto~t
POgolowie
pogotowie
PogotowIe
Pogotowie

wyższej

uczelDf

Dwóch robotników zginęło
pod walącvm się murem
Katastrofa bud owiana pod
Ł

ód

ź.

ułatwienia

16. 7. W maj. Raków pod

Łod~iq

sobie pracy robotnicy u-

Łodzią. w czasie rozbiórki murów sta- \ przednio podcięli ścianę od dołu.

rej gorzelni wydarzyła się katastrofa,
w wyniku której poniosło śmierć
dwóch robotników.
Przy robotach w związku z rOZbiór-j
ką murów zatrudnionych było kilku
robotników. Jak to następnie stwierdzono rozbiórka ŚCiany prowadzona
była niefachowo, a mianowicie celem

W czasie t1:lj roboty ściana zwaliła
na dwóch robotników 51-letniego
Piotra Głowackiego i 31-1etniego Józefa Świdra. Głowackiego wydobyto
spod gruzów już nieżywego, a Świder
w drodze do szpitala zmarł na skutek
odniesionych ran.
się

W dniu 19 bm. o godz. 19 w sali Rady
Miejskiej przy ul. P()IJDol's'kiej 16 odbędzie
się zebranie, poświęcone zorganizowaniu
w Łodzi wyższej uczelni lekarskiej.
Kary za malowaDie napis6w antył,.
dowskich. Starostwo Grodzkie ukarało
za malowanie na -plotach napisów antytydowskich Jana Chojnackiego, Stanisława
OJczyka 10 zł grzywny z zamianą na li
dni aresztu, Teodora Balcerzaka, Włady
sława Tomczaka, Kazimierza Grabarczyka, Leona Ostrowskiego, Zygmunta Cie- Sprawca wypadku 'Ulusi ~aplacić 20 tys. ~l ods~kodo'Wania
chanowskiego, Tadeusza Pilichowskiego,
Ł ó d ź, 16. 7. Dnia 17 lutego rb. reflektorów na samochód dra Henry'Włodzimierza Tucholskiego, Henryka Bidr
Zygmunt
Henr'ykowski
(Traugutta kowskiego, rozbił auto, a dr Hem'ygosa, Jana Mielcarka, Jana Piwowarskiego, Tadeusza Michlanda po 1 dniu are- 9) jechał z \Varszawy do Łodzi i pod kowski doznał ciężkich uszkodzeil
Zgierzem zmuszony był zatrzym.ąć się i dłuższy czas leczył się w szpitalu.
sztu z zamianą na 3 zł grzywny.
z powodu defektu w samochodzie z
Asza pociągnięto do odpowiedzialpowodu pęknięcia opony.
ności karnej. Niezależnie od tego dr
łódzkiej
Z przeciwnej strony nadjechał sa- Hellrykowski wY3tosował skargę cymochód ciężarowy Schloesserowskiej wilną o z.asądzenie od Fogla odszkoManufaktury Majera Fogl.a , prowa- dowania za straty. materialne i moPod przewodnictwem tym cz. wicepre- dzony przez szofera Aleksandra Asza. ralne w wysokości 20 000 zł.
zydenta Pączka obradowała miejska ko- Samochód wjeChał mimo oświetlenia
misja teatralna w obecności dyrektorów
lódzkich Teatrów Miejskich Kazimierza
Wroczyńskiego i Hugona Morycińskiego.
Omówiono sprawy bieżące sezonu teatralnego oraz zagadnienie organizacji sezonu
Ł ó d ź, 16. 7. Przed Sądem Grodzdo ucieczki. Góralski usiłował zateatralnego.
kim w Łodzi odpowiadał 31-letni Ma- irzymać jednego z uciekających, jak
Ostatnią kwestię referował dyr. WroC:r.yllSki. Komisja jedn()głośnie i z naci- rian Miecznikowski, włamywacz, 20- się potem okazało Miecznikowskiem podkreśJiJa, it opinię swą powzię krotnie karany.
skiego. Ten jednak powalił strażnika.
tą jednomyślnie na posiedzeniu w dniu
Przybyły drugi
strażnik
"Tacław
Z nocy na 25 czerwca rb. strażnik
29 marca rb., odnośnie wysokości subwen- nocny
Stanisław Góralski
dostrzegł
Pietrzyk, rabusia zdolał uhezwładnić.
cji (powinna ona wynosić 350.000 zł rocznie dla dyrekcyj łódzkich Teatrów Miej- wewnątrz składu przy ul. Śródmiej Przy zairzymanym znaleziono wytryi;kiej 61 trzech osobników, plądrują chy, łomy, nóż sprężynowy.
skich) utrzymuje w całości.
cych skład.
Sąd Grodzki
skazał
MiecznikowNa widok strażnika rzucili się oni ski ego na 4 lata więzienia.

Echa katastrofy samochodowej
pod Zgierzem

Posiedzenie
komisji teatralnej

Włamywacz

Zebranie robotników Wimy

Ł ó d ź, 16. 7.
Odbyło się zebranie
robotników Widzewskiej Manufaktury w sali związkowej przy ul. Kreso,,,ej 31. Robotnicy omówili sprawy
zawodowe, braki w obliczeniu stawek,
plac itd.
Postanowiono w tych sprawach
podjąć zbiorową akcję.

Wycieczki dzieci i robotników
Ł ó d i, 16. 7.

3

, Tajemnica handlowa" Uszera Kohna - Kto jest winien, że 'żydowski potentat przez
,
7 lat nie płacił podatk u? - żądamy wyjaśnień

Slońca:

. l
Ni e dzle
a

Sfrona 7'

,,[a~J~ lWi~leWa" ~rlelllat nie lła[ił ~o~at~u

Kaleadan rzYOL.kaL
Niedziela! Aleksy
PODiedzialek: Szym. z
Lip., Kamil ww.
aelclldan słowtauskl
Niedziela: Dziertykraj

Lipiec

onia '1 lt Hpca 1038 -

Staraniem Tow. Turystycznego ella robotników, zorgani-I
zowana ma być w bież. mies. wycicczka dla rol)otników do C. O. P. Wycieczka, która w specjalnym POCiągu'
popuarnym wyjedzie z Łodzi, zwiedzić ma Sandomierz, Ostrowiec, Tarnobrzeg.
Wzorem lat ubiegłych zorganizowana ma być w dniach 18 do 20 bm.
specjalna wycieczka dla 5.000 dzieci
z Łodzi i okolicy nad morze, celem
zwiedzenia Gdyni i pohrzeża. \V wydeczce w pierw"z'-m I'z~(hi(' w('zm~
udział dzieci w pólkolonij i kolonij.

skazany na 4lała wiezienia

------_.----------------

Samobójstwo w 'hotelu

wodu zaprószen.i a ognia wybuchł pożar. Wskutek nagromadzenia łatwo
palnych materiałów ogień zagrażał
rozszerzeniem 'si(', w związku z czym
wezwano dwa plutony straży ogniowej, które po godzinnej akcji pożar
opanowały, nie doupszczając do więk
szego zniszczenia. Strat na razie nie
ustalono.

Ł ó d ź, 16. 7. W hotelu "Monopol"
(Zawadzka 7) znaleziono w pokoju
n ieprzytomnego kupca z Sieradza, 46letniego Moszka Króla, który z powodu niepowodzell materialnych zażył
większą dozQ trucizny.

Wyk~ycie tajnej gor~elni
Ł ó d.z, 16. 1~.

I~on.opkl

W. z~g,rodzle Józefa
M.ozdzen, wł~dze po-

.we ~rSl
llcyJne Ujawniły taJną gorzelmę, UlZądzoną pl~zez .Konopkę i jego syna JÓ-,
zefa w pl~nlcy łl od ObOl:ą. .
.
Znale~lO.n0 kJll~anaścle htrów Spll ytusu . lUZ wYPI~dukowan~go oraz
całkOWIte urzą.d7.eme gorzelm.

p.
ki d
ozar S a u
wyrobów gumowych

Ł

ód

ź.

16. 7. W

składzie

wrl'ohów

]llócienn~'ch i gumow~'('h Góral"z; l( i

l(antlel przy ul. Polm:nio\\'ej 68 z
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bilansu Kohna. Padały głosy, które
by wszystkich. Uy tylko wybieramy jedną
dziedzinę, jak się przedstawiają podatki Kohna.
CZY KOHN PLACI PODATKI,
CZY NIE?
Czy Kohn płaci podatki, czy nie?
He jest winien skarbowi państwa?
\Vłaśnie ze strony mniejszości pa,.
dły pytania pod adresem tych, którzy
mieli zaszC7.yt zastępować Kohna w
osobach jednego aryjczyka adw. OpaI illskiego i dwóch Żydów Sztykgolda i
Wajcmana. Gdy zapytano ze strony
właśnie tych małych akcjonariuszy,
co jest z podatkami, padła z -p.st peł
nomocnika Kohna adw. Opalińskiego
odpowiedź: to jest "tajemnica hancHowa",
TAJEMNICA HANDLOWA
Jak się przedstawia owa "tajemnica handlowa"?
W tej chwili całe miasto obiega~ą.
pogłoski przez nikogo nie prostowane,
że Uszer I{ohn jest winien skarbowi
państwa z tytułu podatków 7 milionów zł. Przypuśćmy, że za jeden rok
podatki mogły wynOsić 1 milion zł.
Kto jest winien temu, że Kohn nie
płacił podatków przez całe siedem
lat?
Padła ze strony oficjalnych reprezentantów odpowiedź, że to jest "tajemnica handlowa". Ta odpowiedź nie
może zadowolić opinii publicznej, bo
sprawa dotyczy zagadnień zasa.dnic7.ych, fundamentalnych.
Jak to, tajemnicą jest, że przez siedem lat Kohn nie płaci podatków,
zbywa skarb obietnicami?
Nie płaci w tym cz.asie, kiedy fiskus szaleje, groszowych podatników
gniecie. Kiedy się odbiera ostatnie
niemal grosze, aby zaspokoić pretensje skarbu? I w tym cZa.<!ie Kohn nie
płaci ani grosza?
PLOTKI, KOMBlN ACJE
Gdyśmy sprawę badali, dooiekaN,
i chcieliśmy znaleźć źródło, wpadliśmy na plotkę, którą. się dziś usilnie
kolportuje na mieście. Sprawa podatków jest jakby załatwiona, już są. jakieś pertraktacje, konferencje, umowy, które mają. tę bolączkę rozwiązy

niewątpliwie zainteresowały

wać.

Kohn, pan na Widzewie, cadyk
Widzewa", przeprowadził kiedyś z
jednym z notariuszy miejscowych
wstępnę. umowę, że skarb państwa
wz·amiall za podatki ma wziąć grunta
należą.ce do niego.
Na jakich warunkach? Oto właśnie
pytanie, które poruszyło całą opinię.
Projekt umowy przewidywał, że pań
siwo weźmie grunta należące do Kohna wzamian za podatki, z tym, że Kohn
ma prawo pierwokupu.
Kohn przebiegła sztuka, zastrzegł
sobie, że po latach może wykupić
grunta po tej samej cenie.
A SOFI CZYSTY INTERES
Co to ma znaczyć? Jest to nic innego, jak odroczenie Kohnowi podatków na pewien przeciąg czasu i uwolnienie się od podatków od placów!
Przeciwko tego rodzaju transakcji
zaprotestowałd
miasto i powiedziało,
że na takie kombinacje nie może się
zgodzić.

Wartość gruntów,
które zaofiarował l{ohn na tak bajecznych warunkach Skarbowi Pallstwa, wynosi około
2 milionów zł. O reszcie mówi się. że
ma być w jakiś :;;posóh zlikwidowana.
\V jaki, to nas właśnie interesuje.

ŻĄ.DAMY WYJAŚNIEŃ

Podajemy fakty i nie chcemy ich
przesądz.ać, ale m.amy prawo żądać autorytatywnych
wy j.aśn i eI'l, bo jeśli
przeciętny platnik jest l icytowany z,a
kilkanaście złotych,
dlaczego Kohn
może przez kilka kl.t nie płacić podatŁ ód ź, 16. 7. Na terenie ł.odzi da- ków i z tego tytułu nic mu się nie
Je się zanotować nadmierne zapotrze- dzieje?
bowanie na paszporty zagraniczne.
Podobno tego rodzaju umowy nie
Władze administracyjne skrupulatnie przyjęła Generalna Prokm·.atul'a;- tym
ograniczają liczbę wydawanych pasz- niemniej plotk.a robi swoje. Chcieliportów.
byśmy ze strony Oficjalnej usłyszeć'
O ile chodzi o Żydów, to w celu j.ak ta sprawa wyglą.da. Kto ponosi
uzyskania uciekają się do najbardziej winę za to, że przez siedem lat Kohn
przemyślanych kombihacyj, posługu- nie płacił Dodatku?
jąc się
różnymi
zaświadczeniami
i
To jest właśnie pytanie, które poś"'iadectwami o koniec7.11ości wyjazdu
sta~viono na walnym zebraniu al,cjonr
":)]'a,,,[\ch lIf'l1tllowych,
zawodo- narlUszy. Czekamy na odpo,,-i ~ (]-/,.
\\'Fil, kmucyjllych.
.
(\\'. m.l

Nadmierne zapotrzebowanie
t.
na paszpor y zagramczne

I~il'on li

Jak

S'

Piątek wvgląda
Reportaż

Pi ą. t e k, 16. 7. - Pl'zestrzeJ\ Łę
czyca - Piątek przebyliśmy naszym
małym a
zwinnym samochodem w
cią.gu piQtl1astu minut. Zatrzymaliśmy
się t~' lko d:a zaopatrzenia się w zapas
bew~~-llY, by dale.i skierować się do Ło
dzi. Jedno, drugie rzucone słowo przygodnych naszych rozmówców zatrzymalo nas na dlużej.

SZCZYPIOREK. I TYTUL
Dziennikarski nawyk już pOOsuwa
temat a zacny kochany, od wszelkich
przygód kompan i towarzysz, popularnie z,,"any Szczrpiorek już podsunął

z małego miasteczka

wają z Łodzi. Wytrzymuję. konkurencję żydowsl{ą, tosną na silach. Jest
jeszcze dużo do zrobienia, wysiłki
trzeba podwoić, tym bardziej, że u niektórych l'adn~' ch mie-jscowe.i gminy
akcja odżydzeniowa nio znajduje zro-

zumienia.

FILIP Z KONOPI
Zdal'z~' ł się nawet fakt, że jec1e-n 1radnych gminnych postawił na posiedzeniu wnioscl( o przyznanie żydow-

w sobotę
skie-j bezprocentowej kasie subsydium,
zapomniał natomiast o polskiej.
Spotkał się oczywiście z powszechnym pot~pieniem zdrowej opinii polskiej, która już dziś jest dostatecznie
uświadomiona
o niebezpieczeństwie
żrdow:-kim i mimo przeszkód skuteczl"lic walczy z żydostwem.
Jak W)-glącia Piątek w f;obotę? Tak,
jak w zwykły dzień, cora~ więcej j?ilt
ho,,,'ie111 otwartych polskICh sklepow,
coraz mniej zamkniętYCh żydowskich,
P ią.tek się odżrdza. (m)

tytuł:

w

Napiszesz, jak

wygląda

Piąt{)k

sobotę.

Zaangażowaliśmy na przewodnika
kowala, który obok stacji benzynowej
przy spiekocie, która lała się żarem
z niebieskiej kuźni, piekł się przy ognisku.
- Co tu jest ci()kawego do obejrzenia? - rzuciliśmy.
- Ol Piątek to stara, historyczna
miejscowość, dawne
pamięta
czasy,
świetnością. kiedyś błyszczala, której
pomniki zostaly w postaci kościoła
parafialnego i kaplicy cmentarnej ciągnął
nasz prz.I'godny informator,
sympatyczny kowal, a ze słów jego
widać było, że dobrze zna przeszłość
swego rodzinnego grodu.
Potem poznaliśmy się z Tadeuszem
Kosickim, jak się okaz!lło czynnym
dzi.alaczem Stronnictwa Narodowego
i kierownikiem 'Vrdziału Gospodarczego.
Szybko zeszła rozmowa ze wspomniello czcigodnej przeszłości Pią.tku
na bardziej aktua lne, bieżące, dzisiejsze zagadnienia i bolączki.

tYDT,

tYDY,ŻYDT

Oglądając

stary kościół parafialny,
dziś poddany gruntownemu odnowieniu, pl'zechodząc wąskimi uliczkami,
przy których na ławkach wygrzewali
siC patriarchalni Żydzi i ich czcigodne
połowice w
otoczeniu gromady bachorków, prowadzimy rozmowę na tematy lokalne.
Piątek liczy według ostatnief0l spisu 3400 mieszkańców, w tym Zydów
1118, a więc przeszło 30 pct, Oni też
dominują w handlu i rzemiośle. Kilka
rzuconych cyfr świadczy, że stan posiadania Żydów jest przygniatając.l'.
Na 9 zbożowców Żydów jest tylko
dwóch Polaków, na 16 sklepów spożywczrch żydowskich jest 11 polskich,
w manufaktur.z e Żydzi i w galanterii
Żydzi.

Dwie hurtownie spożywczo-kolo
nialne w rękach żydowskich, dwa
składy drzewa również, 'V rzemiośle
także jest przewaga Żydów. Sytuacja
w handlu i rzemiośle jest więc dla Polaków niezbyt pomyślna.

ALE JUż JEST LEPIEJ
Jednak z dnia na dzień zmienia się.
Dzięki wytrwałej
pracy Stronnictwa
Narodowego wyrywa się placówkę po
placówce z rąk żydowskiCh. Powstają
placówki polskie. 'V roku bieżą.cym
powstało ich 21. Osiedlają, się kupcy
z Poznallskiego, z Pabianic, przyby-

I

Kaplictl. cmentarna w

Przez Piqtek

'v ostatnich dniach z03tało aresztowanvch prze·z Gestapo szereg znanych 'działaczy i polityków katolickich w Austrii, m, in, prof. uniw. wiedeńskiego l\fessner, czołowy publicysta "Gruz er Volksblatt" i b. przewodniczący zw. chrześc. robotn., Krenu,
ks. Steinwander, redaktor nacz{)Jny b.
pisma "Salzburger Chronik". 'VSZY5CY
wymienieni zostali przekazani sądom
oskarżeni o zdradę główną..

ruc:aj Moszczenica

przepływa

tÓ~l[J rotauJi[i ~!l fatluu'ów i ki~łni
Odsłonimy

kulisy i wielu ludzi

się

zdziwi ...

Ł ó li i,
16. 7. NiedawJlo Ro1ary
Club w Polsl.:e oś\Yiaclczrł publicznie,
że nie ma nic wspólnego z masonerią..
Z.adne oświadczenie jednak nie zmieni
faktu, że zrzeszenie to ma charakter
międzynarodowy,
co wyraźnie u"'idocznione jest w oficjalnej naz'wie
"Rotan' International". Żadne oświadczenie nie zmieni faldu, że rotarzrści
roz\\'ijają. dzial .alllość
o· charakterze
bliżej
nieokreślonym,
tajemniczym,.
nlimo \,'iszystko zamaskowanym przed
oczyma szerszych kół społeczeństwa.
Jeśli rotarzyści twierdzą, że órganizacja ich ma charakter zawodowy, towal'zyski l skupiając ludzi z r?żnych
dziedzin pracy, że ma za zadame ulatwianie stosunków między fachowcami, to przecież od tego są różne roclz.a ju zrzeszenia ściśle zawodowe. \V
tym celu nie potrzeba tworzyć odrębnych stowarzyszell, w dodatku o charak terze międzyn~roclowym.

Kato"'ice, Gdynia, Bielsko, Lwów i
Bydgoszcz.
Każdy lokalny Club ma oddzielny
w ksi.ążce dział, w którym podany jest
skład ,,'ladz miejscowych i spis czlonl-ów. Przy nazwisku każdego członka
w\'mieniona jest funkcja zawodowa,
adres, znajomość obcych języków i ...
specjalność fachowa, np . ."s~morząd
gospodarczy", "obrona kraJu', "rząd
skarbowość", ,.administracja pallstwowa", ,,!'ą.clownictwo".
W JAKIM CELU?
OtÓż to właśnie. Znamienne jest
podawanie specjalności fachowej przy
każdl'D1 nazwisku. Komu to pot.rzebne? '\V jakim celu? Po co to wymienianie specjalności w indeksie opracowandn na użytek członków Rotary
Clubu·z całego ś~viata, na co wskazuje
używanie tekstu francuskiego?
. Kto z zagranicy chce się d.owiedzieć
d
o jakichś spraw.ach powIe zmy ,~
"ROTARY W POLSCE'·
dziedziny "samorządu gospodarczego,
M.a my właśnie przed sobą. małą. czy "administracji pal1stwowej", I?a
książeczkę o 64 stronach pt.: "Rotary przed sobą normalną drogę, wszystkIm
w Polsce", zawier.ają.cą spis członków znana. Przecież istnieją. Izby Przemywedle stanu z dnia 1 kwietnia 1936 r. słowo-Handlowe, czy instancje ,admi,niNa pierwszej stronie tekstowej fi- stracyjne. 'Vł.aściwe .~nstytucje i Ich
guruje od góry napis "Rotary Interna- adresy są do dyspozycJI w konsulatach
tional". Na tejże stronie jest podany i poselstwach.
.
..
wykaz mieiscowości, gdzie się znaidu-/
"-iclocznie chodZI o udzlela.me ~o
ja Rotary jOubu w Polsce. Ośrodkami bie informac~; j poufniejszy~h .. ~ W1ęC
t)"'mi są.: 'Varszawa, Łódź, Kraków, trch wszystkich po calym SWleCle roz-

w Bełchatowie

"Sudeclde" 'ltust1-oje be Ichulou:skich

od rytualnych rozwodów

z XV w.

Dalsze aresztowania działaczy katolickich w Austrii

"Białe pończochV"

Specjalist~

PiątTw

n e ł c h a t ó w. 16. 7. 'V związku z
areszto\';aniem w korlCU czerwca pastora Jakuba Gercharcla dowiadujemy
się, że w tamt. gminie wyr,uaniowej
uprawiana brla energiczna akcja propagandowa na rzecz Niemców sudeckich.
Koloniści Niemcy w Belchatowie
zaczęli nosić białe p011czochy i czarny
strój Niemców sudeckich, Na tym tle
dochodziło nawet do utarczek licznych
pomiędzy "białymi pOllczochami"
a
miejscowymi demokratami niemieckimi.
Obecnie "białe POllczochy" zniknę
ły z terenu Bełchatowa, jak przypuszczają wtajemn iczeni w związku z
areszLowaniem pastora
Gercharda,
który jak oficjalnie ogłoszono dostał

J\7ie'ł'nców

się do więzienia za
wizowe.

przestępstwa

cle-

Działacze

katoliccy Austrii
umieszczeni w Dachau

Aresztowani bezpośrednio po 11
marca czołowi działacze katoliccy w
Austrii, redaktor miesięcznika "Die
Berichte", Hoborek, gen. sekret.arz Akcji Katolickiej Górnej Austrii, dr Ohnme", I\:ucl el' na, prof. Bel'l1hm'd z Salzmacht, redaktor "Freie Al'beitsstinlburga oraz prezes krajowej d.\Tekcji
finansowej w Salzburgu, Kempter, 1.0stali w~' wiezieni <io obozu koncentracyjnego w Dacha

rzucoll\' ch

członków

Rotary

wiążą Ściślejsze wiQzy ...

Clubu

'Ye wspomnianej jui: książeczce,
rzecz znamienna, nie· jest wskazana.
centrala europejska czy światowa Rotary Clubu. Dlaczeg.o to się ukrywa! .
Gdzie są władze centralne?
Co oznaczają tajemnicze cyferki 85
- Polska, czy Łódź - 36321 Co to za
kabalistyka?
Jak stąd wynika niedwuznacznie
Rotary Club owiany jest mocno nieprzenikliwym dymem tajemniczości.
BEZ FARTUSZKÓW I KIELNI
Ale wedle oświadczenia oficjalne~
go rCYtarzyści nie noszą fartuszków ani
nie używają. kiełni.
Co jednak robią w Polsce!
Przejrzenie indeksu cz]onków Rotary Clubu w Polsce wskazuje, że grupuje on ludzi z poszczególnych dziedzin życia. Jak się na przyklad przedsta.via sklad łódzkiego . Rotary Clubu?
Oto mamy, Jak wRk,azuje książecz
ka, w Łodzi rotarzystów pracują.cych
w samorzą.dzie gospodarczym, adwoka turze, są clownictwi e, acllnin is tracji
państwo\vej, na terenie kupiecl,ya,
Sądownictwo, szczegół ciekawy, reprezentowane jest przer, cll\'óch przerlstawicieli. Zresztą, to także warto
podkreśl ić, żaden poza Łodzią. Rotary
Club w Polsce nie ma w swym gronie
czynn~T ch funkcjonariuszy sądów,
Holarzyści łódzcy mają w SWJi ffi
zespole - i to także ,iest szczegół \\'~' 
różniający Rotan' Club w Loclzi od innych na teren:e Polski działających
komórek mip.clzrnarodowej organizacji
- wojskowego. "'ojskolYego IV stopniu generaJa na emer.durze. Gromada
- 33 członków łódzkiego Hotanr
Cłuhu jest specjalnie dobrana.. Grupuje ludzi pewnrch kategorrj, a więG
zapewne do spec.ialn~-ch celó~v.
Przy skrupulatnym i dokladnrm
przeglądzie zestawienia lódzkich rotarzystów rzuca się w oczy brak wśród '
nich właścicieli wielkich z.akladów
przemysłowych, czynników dec~'clują
crch w życiu przemrsłow~'m LOllzi. Te
kola. snać zrzeszone są. w iuny sposób
i gdzie indziej.
Galerię nazwisk członków Rotary
Clubu w Łodzi trzeba będzie w pl'z~-
sz łości
najbl i ższej
za prezen to\Yać.
',"al'to wiedzieć l,to z terenu lódzkiego
zacię.gnął się w szeregi mi~clz~' narodo
wej organizacji. któl'ej oŚl'odek d~':;:po
zycji leży poza granicami pallSt\ya
polskirgo. (j. w'
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Zł świegot ptaków stawał się coraz cichszy, aż wreszcie
umilkil zupełnre. Z ha's'zczów i zarośli szedł chłód
i skraplał się w rosę wieczorną..
-

Wąsldm

przesmykiem między leszczyną. przedarło się na polanę kilkunas,tu mężczyzn, między nimi
kilku nieletnich wyrostków. Jedni dźwjgali na plecach wory naładowane wszelakim dobrem, drudzy
liczyli pieniądze między sobą. i kłócili się zapalczj"lvie
przy tym. Wszyscy odziani byli w znis!lczon~ i podarte
spodnie, takież surduty i kloszule. Killm z nich zaledwie buty miało na nogach, reszta była boso. Jeden
tylko wyróżniał się między nimi tak odzieniem, jak
postawą i powagą. Barczysty, smagły
energi.cznym
wyrazie twarzy, mógł liczyć lat okolo trzydziestu. Poznać w nim można było człowieka nawykłego do rozkazywania i nieznoszącego oporu. Był on hersztem
całej bandy, Idąc naprzód nie mieszał się do rozmów
a,ni kłótni, lecz w milczeniu skierował krokli do jednego z namiotów i z.nilmął w jego głębi.

°

To wama tQc1y clroga ze d\yora? -

z\'\'róciła się

do Jaśka podejrzliwie, ten zaś odparł nie żmieszany:

- Nie do dom szedłem, a do Szymlm leśniczego,
któren ma jal\Owąś spnnn; do mnie, zaś Po drodze
spotkałem waszę, dziewkę i pomogłem jej co rzekł
szy, podniósł z ziemi płachtę i poniósł ją ku wsi, która widniała z dala.
Stara poJi:ręciła z niedowierzaniem glowi). i zadySzana, led\vo mogąc nadą .żyć krokom idącego przodem
Jaska, gderała matek z\"yczajem córkę, ldóra, opuciwszy ~~łowę ku ziemi, szla jakby nie słrizQ.c i nie
widząc nic koło siebie.
- Bo czy to przystojnie, jak dziewl,a przr s iąc1nie
się w lesie clo clllopa? - rozpowiadała, a dalej \,"ylewała całę, żółć w llotoli:ach S]ÓW, to za to, że l:rsula nie
dostanie w porę swego obroku, to znów, że ,,"ody nie
miał kto z potoku nano s ić i że wreszcie nic było inszej rady, jak jej ~tarej ująć kiC'('l"i w gar~ć i pó.i~ć po
Jagnę, która se w lasku z kawalerem gl'uchalR. a gziła

W ślad za mężczyznami poczęły schodzić się do
obozu z różnych stron i kobiety: stare, młode, lub
dziewczęta ,j eszcze. Stare, niechlujne, rozczochrane,
o wyglądzie czarownic, niosły w zapaskach pęki zielska. l\'fłodsze za pazuchą ukryte miaIy karty, z których
wróżyły ludziskom przyszłość.
Dzirwczęta zaś najschludniej przybrane nie miały nic. Nie trza bo im
było ni kart ni ziel'31w ' dla zarobl\U: miały śnieżne
zęby i koralowe usta, jak łanie leśne gibkie ciało,
utoczone, jędrne ramiona i ogniste oczy. Któż oprzeć
im się był w stanie? Na kogo urol,tU mo.gły nie rzucić
one córy lasu i sIollca?
Całe towarzyst\Yo,
Idąc, kłócąc się i hałasuh).c
otoczyło kocioł nad ogniskiem, spod którego pokrywy
wydoby,vał sir: smaJ<o,"ity zapach warzącej siO stra-

Tak doszli do T'o1.stajnych cll'óg-, gdzie na \ngórku stał krzyż wysoki. i zdawal się rozpi<,'tyml ratnio~
nami błogosławić Cichej wiosce. WojciecllOwa widz:;tc,
że Jaśko skręca ku male.i cll'ó;i,ce, wiocloce.lllo jej chaty, która stała na uboczu wśród pól, oz,yała się:

wy i L1l'aillil Vo\\ol1ic1l1e.

Czary

się .

- Ino na 1,1'zynl;:o przysiadEm - przen' \yała Jagusia co ,c.hwilę, nie mogąc zdobyć siO na "i\'ymo\yniejsze i bardziej przekonywujące tlumaczenie .

Jagna
-

Przystańt.a
dźwiga
Doniosę

ino! Idźta w S\"oję, drogę, niechta
dalej. Przecie \vam nie 'po drodze.
do chalupy na "wet.
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Starą, ta dwornoSć

młodego usposobiła nieco
dla niego, Przestała gderać i milczą,c podą.żała za nim wąską, ścieżyną"
- Śmjgły chłopal, jak dąb - rzekła wreszcie z
uznaniem, że Jagusia aż pok!raśniała z radości i duże
modre oczy skierowała w stronę matki.
- Tak matulu - odparła cicho,
- Ino żadnych mi amorów po lasach - mówiła
łagodniej nieco. Jak z wódką. przyńdzie, a pokłoni
się polwrnie, to insze gadanie, bo choć ta on i nie rolny ale chleb w rękach ma, zapobiegliwy jes,t, starowny, nie hulaka ani złodziej żaden,
- Matulu. a jaki ci mocarny! Jak w ktuźni mło
tem uderzył w kowadło, to ci jaże wióry z żelaza
życzliwiej

leciały.

Widzita ludzie! - dziwowała się matula, nadla niego coraz więcej szacunku,
Do chaty tymcza;sem było jeszcze tylko kilka
kroków. Jaśko zwalił ciężar z pleców i otarł ręka
wem pot z twarzy, Stanął przy płocie i siwe źrenice
wpił w zbliżają.cą. się Jagu,się
a usta jego poruszyły
się bez szelestu, Stara sklręciła do obory i zniknęła za
zabudowaniami.
- Bóg wam zapłać - szepnęła dziewczyna, zbliżywszy się do Jaśka, który milczą.c patrzył na nią
długo, aż zmieszana odwróciła gł.owę,
- Pójdę już Jaguś - rzekł wres'z cie,
- Jaśku! - zerwał.o się w niej serce jak. do 10tu,
- Trza iść - powtórzył - a ty pamiętaj o mnie,
bo dla mnie póki życia i tchu ty jedyna na świecie ...
- Jaśku,.,
- Z Bogiem ostań - szybk.o, nie oglądają.c się za
siebie zeszedł w dół i znikną.ł na zakręcie,
Na krzątaninie około gospodarst~a zeszedł Jagnie i matuli dzień do zachodu słonka, Gdy czerwonym światłem oblał się las a ptaki pomilktły w gajach.
-

bierając

I

........

-
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i odczyniają za ich pomocą różne słabości, zaś wróżą
i przyszłość przepowiadają jak z książki.
I długo tak gadał Maciej stary, aż wreszcie podniósł się z ławy wraz z Józkliem i rzeklszy: Ostańcie
z Bogiem - wsparty na sękatym kiju podą,żył w ciemną. noc ku swemu domowi.

*

Za lasem, hen, za dworsldm polem, jak 1eśne
uroc,zysko, kędy nocą, błędne ogniki wędrowca mamią
i drogę mu zastępują" gdzie głosy niesamowite słyszeć
się dawają. a puszczyki hukają. ponuro, na małej polanie, otoczonej zewszą.d gQstwiną. nieprzebytą, stały
trzy namioty, Poszarpa,ne płótno, brudne i deszczem
poplamione', małą, dawało przed chłodem osłonę, za
to przed skwarem chroniło skrutecznie, ~Iiędzy namiotami stał wóz drabiniasty, przy którym uwiązane były
dwa rosłe i silne konie, zaś dalej niceo rozpalone
ognisko buchało snopem ognia i gryzą.cego dymu do
góry, Przy ogni,s ku krzą,tało się kilka kobiet w poszarpanym .odzieniu, z dużymi blaszanymi kolczykami w uszach, w brudnych kloszulach, ale za to z paciorkami na szyjach, rozczochranych i bosych, Twarze ich były smagłe, prawie miedziane, włosy krucze,
oczy jak węgle. W wielkim miedzianym kotle stała
przygotowana do warzenia strawa, do które.i jeszcze
jedna z kobiet d.orzucała okro.ione z kości mięsiwo,
druga karl.ofle, trzecia zaś ognisko popravdała i \vią
zała nad nim z drągów misterne rusztovI'anie, na k1Órym koci.oł ze strawą miał zawisną,ć. U wejścia do
jednego namiotu bawił.o się hałaśliwie kilkoro brudnych, prawie nagich dzieci, z czarnymi jak smoła
oczyma i gęstwą. takichże, nieznają,cych zgrzebb.
wł()8ów,

Słonko chyliło się

ku zachodowi i różowym świa
drzew, Z bagnisk pobliskich dochodziło coraz gwarniej rechotanie żab, za.I

tłem oświetlało wierzchołki

g

Dwieście tysięcy

gimnastyków i dwieście tysięcy widzów na stadionie praskim

Sokolstwo Wpracy i walce - za Naród
Niezapomniane dni zlotu

wszechsłowiańskiego

.

sokolstwa w Pradze - Karność, ład, porządek i entuzjazm - lywiołowo witany pochód przez miasto
. .- ' .

Sokolstwie polskim, przedstawiającym
się wobec blisko
milionowej potęgi
Sokolstwa czechosłowackiego
dość
słabo mamy też dane o Sokolstwie,
któremu hitleryzm w Trzeciej Rzeszy
odebrał prawo bytu, o Sokolstwie Serbów łużyckich, o których "uczeni" hitlerowscy twierdzą, że nie są. Słowia
nami. W jakiejś gablotce znajduję
przeżycia osobiste:
obrazki ze zlotu
wszechsokolego w Poznaniu podczas
"Pewuki". Jakże inaczej przedstawiały się wówczas stosunki
polsko-czechosłowackie!

rodowych,

pi6ropuszamI kolorowycn
chusteczkami.
Boisko
mieni się w słońcu bielą k.oszulek
ćwiczebnych, to znów przy skłona.ch
ciemnieje nagle granatem spodenek.
Mamy wrażenie, Że to morze faluje, a
to trzydzieści tysięcy ciał ludzkich
wykonuje jednolite ruchy ...
A jak sprawnie te trzy dywizje s0kolej gwardii wkraczały na. boisko!
Przez główną bramę wlewa się jakoby
potężna rzeka lawy,
kolumna o froncie 60 chłopa, rozczepia
się na dwie połowy i zajmuje pozycje
na przedzie boiska po prawej i lewej
stronie. Za pierw.szą kolumną idzie
druga, zajmując po rozdzieleniu się
miejsce za tymi, co wkroczyli pierwsi.
Trzecia wreszcie wypełnia szczelnie
środek. Patrzę na to z zegarkiem w
ręku: w czternastu minutach wszystko, dokładnie 28 tYSięcy ludzi, stoi
gotowe do ćwiczeń! Zejście trwa jeszcze krócej!
Druhny wkraczają. w 14 kolumnach trójkowych i w pięknych półko
lach rozchodzą się na dwie strony
boiska. Za grupą. pierwszą idzie druga, trzecia i czwarta. Kolumny z tylnej części boiska idą następnie czołem
ku przodowi, między kolumny stojące
na froncie, a te maszerują czołem
swym ku tylom. W ten sposób w kilkunastu minutach wszystkie kolumny trójkowe stoją w należytym szyku,
a na komendę naczelniczki 16 tysięcy
druhen zajmuje swe miejsca wyznaczone. Ćwiczenia nietylko wdziękiem,
lecz i barwnością
przewyższają to co widzieliśmy
u druhów.
Boisko czyni wrażenie nie morza, a
olbrzymiego łanu zboża - to znów, gdy
trójki co drugiej kolumny zachodzą
za siebie, tworząc jedną linię - boisko wygląda jak pole podziełone na
grzędy, żywe grzędy, pląsające i skawstążeczek,

cliarakter słowianski. Więc mamy taK·
że występy Jugosłowian i Bułgarów,
brak jedynie Sokoła polskiego, choć
i ten należy przecież do Związku S()04
kolstwa Słowiańskiego. Dla czego;
wiadomo. Nie wchodząc w to, jakie te.go były powody, stwierdzić należy, że
Sokolstwo nasz.e przez swą. absensję
straciło bardzo wiele.
W spaniałym zakończeniem sok()oi
lich dni był pochód, w którym ulicami
Pragi kroczyło.
70 tysięcy zorganizowanych gimnastyków.
Defilada odbyła się przed historycz..
nym ratuszem
na Staromiejskim
Rynku, gdzie na trybunach zajęli miej ..
sca Prezydent Republiki, ministrowie,
przedstawiciele ciała dyplomatycznego, licznie przybyli do Pragi goście zagraniczni, w tym szereg ministrów
zdrowia. Najpiękniejsze w tym pochodzie były bez wątpienia mieniące się
niby przebogata tęcza stroje narodowe
Jugosłowianek,
Bułgarek,
Czeszek,
Morawianek, Słowaczek i Rumunek.
Reprezentowane były również Łotysz..
ki i Litwinki. Słowem całe żywe przebogate muzeum etnograficzne.
A chłopy ze Słowaczyzny! Pawie
pióra na czapkach, barwne kabaty,
portki wzorzyste. A nie szło to w karnym szyku, lecz wyskakiwało, kręciło
się, tańczyło. Wśród czeskich Sokołów
. zagranicznych podpadała liczna grupa.
wiedeńska, podpadała tym, że czoło jej
strzeżone było przez policję.
Musieli nieść na czele sztandar z "haken"
krojcem". Stąd była potrzebna policja, by go na ulicach Pragi nie spotkało coś nieprzyjemnego.
Szeregi Sokolstwa szły
około czterech godzin.
Na końcu konnica. Szło to wszystko przez Pragę obrzucane kwiatami,
witane nieustannymi okrzykami, od
których trzęsło się wprost całe miasto.
Po pochodzie raz jeszcze tłumy
nieprzeliczone znalazły się na stadionie, choć oficjalnie dni sokole były
już
ukończone.
Przyciągnął
ich
wspólny
występ wojsk
jugosłowiańskich, rumuńskich i czechosłowackich.
Z ćwiczeń gimnastycznych najciekawiej wypadły bez

Hasło wystawy, "Sokolstwo w pracy i walce za naród", przejawia się
najwyraźniej w licznych fotografiach
z czasów wojny ś\viatowej z terenów Rosji, Włoch i Francji. I znów
przypomina się nam rola Sokola polskiego w naszej walce o wolność, "Sokołów-jeńców" we Francji,
krew
nas~ych pierwszych poległych w Powstaniu Wielkopolskim, Sokół amerykański. Jakże to wszystko u nas w
cieniu, w ukryciu - wobec tego, co
tu widzę na wystawiel
"Sokolstwo w walce j pracy dla
FRAGMENTY CWICZElV
narodu" - ta myśl przewodzi nie tylZdjęcie górne: 16 tysięcy sokolic przy
ko wystawie. Jest ona również przećwiczeniach. Zdjęcie dolne: 28 tysięC11
wodnią w całym Zlocie praskim. Mósokołów ćwiczy
mi o tym scena zlotowa, o któreJ już
pisałem
- może aż nazbyt tendencyjP r a g a, w lipcu.
nie i dlatego nieco z ujmą dla strony
Po zakończeniu występów młodzie- artystycznej. Mówią przede wszystży szkolnej i sokolej, które odbyły się kim same ćwiczenia, będące
We wszystkie niedziele czerwcowe i zakończyły się wielkim pochodem 60 t y- najlepszym wyrazem tej sily mora lsięcy dorostu sokolego, opisanym w ponej i fizycznej,
przedniej korespondencji, pozostały mi która przez pokazy ćwiczebne przetrzy dni wolne - do pierwszej nie- szło dwustuŁysięcznych mas męż
dzieli lipca, pierwszego z głównych czyzn i kobiet
mas, kierowadni zlotu, właściwego zlotu starszego nych nie rozkazem jakiejś siły zesokolstwa. Te wolne od ćwiczeń dni wnętrznej, jakiejś dyktatury,
lecz
wykorzystałem na zwiedzenie wysta- karnych z wyczucia obowiązku patriowy sokolej, na odświeżenie wrażeń, ja- tycznego, wobec dwóch setek tysięcy
k~e na każdym ~pra~viać ~uszą I?rze- widzów, daje oczywiste świadectwo
pIękne, k~ęte u1~czkI stare) PragI na prawdzie, że chce walczyć o słowiań
tzw. Malej, St~oDle, \~ kt~ryc? pala- ł ski bastion, wysunięty najdalej ku
ca.c~ 'pam~ętaJący~h s~edmowlecze ~zachodowi,
bastion, który chce czące.
I znów huragany oklasków i okrzymIesclły SIę obec~Ie Dlemal .wszystkIe zniszczyć zwierająca się w sobie siła
ków potężnym echem unoszą się nad
pos~lstwa za.g;amczne. yv Jednym 'z , germańska.
taluch p?-łacow, ":. ktorym słynny
Ile pisano u nas o ostatnie.i olim- Wełtawą, nad Pragą - ku tym, co
Wallenstem przemyshwał
piadzie berlińskiej!
Sprawozdawcy już nie otrzymali biletów wstępu.
Te dwa główne występy przeplaplany bitew wojny trzydziestOletnieJ. sportowi na łamach wsz.elkiego rotane
są innymi. Przeszło 5 tysięcy sodzaju "poranniaków"
zapełniali
mieści się obecnie
największa poza
całe łamy 'o skoku czy biegu, o rzucie kolic wykonuje piękne ćwiczenia biaSokolstwem atrakcja Pragi, wystawa kulą czy dyskiem jednostek, przedsta- łymi i czerwonymi pitkami. Szeregi
czeskiego baroku, podczas gdy przy- wicieli swego rodzaju "elity". A o rzucają je szeregom, - to znów sze- wątpienia ćwiczenia jugosłowial'tskie.
Ciągająca filatelistów z całego świata
zastużonymi
oklaskami
spotkazlocie Sokolstwa? Czy nie jest potęż regi łamią się tworzą koła po 24 so- Z
wystawa międzynarodowa znaczków niejszym widowiskiem występ okrągło kolic. Sokoli w liczbie kilku tysięcy ły się reje konnicy czechosłowackiej'!
pocztowych ulokowała się w innej
wykonują
ciekawie ujęte ćwiczenia artylerii, brawurowo jeździli motocytrzydziestu tysięcy ludzi
części miasta, na Winohradach.
wojskowe. Dwie pierwsze części to za- kliści, a entuzjazm widzów doszedł do
Na wystawie sokolej w olbrzymiej wykonujących na olbrzymim boisku prawa wytrwałości, trzecia
szczytu, gdy po zakończeniu ćwiczeń
hali tzw. Królewskiej Obory mamy ćwiczenia, mówiące przy akompaniaprzed lożą Prezydenta defilowały za.
ataki całych kolumn,
cały historyczny przegląd Sokolstwa.
mencie patriotycznej pieśni o gotowo- branie przeszkód,
jeden s.zereg sobą pułki jugosłowiańskie, rumuń
Ciekawe są zwłaszcza okazy jlustru- ści do obrony umiłowanej Ojczyzny?! przez drugi, trzeci i czwarty - aż ca· skie i czechosłowackie.
jące powstanie Sokolstwa czeski'ego w
Cwiczenia tej olbrzymiej masy idą 10ść kończy się tryumfalnymi niejako
Goście zlotowi spotkali się po raz
r. 1862 i rozwój początkowy. Sokolowi sprawnie wśród huraganu rozentu- piramidkami, wykonanymi w jednym ostatni na Hradczanach w pięknym
polskiemu wpadną tu mile w oko po- zjazmowanych dwustu tysięcy widzów długim szeregu wszystkich ćwiczą starym parku na Garden party u Predobizny naszych powstallców z 63 ro- - krzyczących "Na zdarl", powiewa- cych.
zydenta Republiki.
ku, - dowód, że i nasza walka o wol- jących chorągiewkami o barwach naNie należy zapominać, że zlot ma
TADE~SZ POWIDZKI.
ność
nie pozostała bez wpływu na
.""2'(wJ_,"""'.-....
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w!!!"'
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, '"")(,..",
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" ... . :, . :..
kształtowanie się ducha sokolego t
jeszcze przed zalożeniem pierwszego
polskiego gniazda sokolego We Lwowie w r. 18U7. Rozwój Sokolstwa
przedstawia się w danych statystycznych, obrazach i dokumentacb ciel,awie i plastycznie. Osobne grafi kony
unaoczniają plastycznie wzrost liczby
uczestników - druhów, druhen, mło
dzieży obojga pIci, umunclurowan:-(h,
ćwiczacych w zlotach poprzedzają
cych . obecny jubileuszowy X zlot
praski.
Poza Sokolem
czechosłowackim
niemało miejsca zajmuje Sokół jugosłowiUllf'ki. Nie zapomniano również
o tych sokołach. którzy tego roku
do Pragi przybyć nie mOgli
Z WIELKICH DNI WSZECHSł.,OWIAlVSKIEGO ZLOTU SOKOLSTWA W PRADZE
czy nie chcieli.
Od lewej: ćwiczenia wielotysięcznej młodzieży że7/skiej z "maćkiem"; dorost sokoli ćwicz'l/
Mamy wip.p najważniejsze dane o
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Rewia polskiej szluki regionalnej
Ottcarcie letniego salonu artystótc-plastyków w Zal,opanem
Osobno należy wspomnieć o pejzaAlfreda Terleckiego z gór i z nad
morza, z których "Owies" wnosi moc
słońca i pogody, Skawińskiego "Portref', Honowskiej "Pejzaż zimowy" i
świetne akwarele Wandy Gentil Tip-'
penhauer, która również dwoma satyrycznie traktowanymi motywami podhalallskimi wnosi dużo humoru.
Nie sposób wymieniać wszystkich
prac, tak wielka jest ich ilość, zatrzymać się trzeba jednak jeszcze nad ceramiką Sobczaka, która staje się coraz
doskonalsza i bogatsza we wzory i nad
dwoma rzeźbami w drzewie, przedstawiają.cymi "Góralkę" i "Głowę".
Tak bogatym salonem może się
szczycić nie tylko Zakopane, lecz byłby
on ozdobą. i atrakcją nawet stolicy.
WITOLD PODGÓRSKI

Kłaklik jest malarzem wszechstronnym i bardzo pracowitym, dają.c największą ilość płócien. Pejzaże jego są
pełne nastroju a portrety, zwłaszcza
"Dziewczyna z kalią", są świetne w
rysunku. Ignacy Witkiewicz, popularny "Witkacy", wystawił, jak zwykle,
kilka ekspresyjnych portretów, których
kabalistyczne podpisy są tematem dociekań laików. J. Śliwka po powrocie
z Włoch przedstawił szereg zasługują
cych na zainteresowanie kredkowych
rysunków i obrazów olejnych. Kło
sowski dał wykollczone w szczegółach
pastele jak "Jesień w Puławach" i stylizowane "Wycinanki", subtelne jak
haft, J. Malejew akwarele, z których
zwłaszcza "Hala Gą.sienicowa w zimie"
a z olejnych "Góral" zasługują na wy-

Z a k o p a n e, 16. 7. - W Zakopanem nastą.piło otwarcie letniej wystawy Zawodowego Związku Polskich
Artystów Podhalallsldch, grupującego
najwyhitniejsze siły palety i dłuta, w

żach

różnienie.

"Maska Szymanowskiego" -

"Madonna na szkle" - J.
Szostak

Gąsienica

tacji" tego, co głosił Rostworowski natchniony artysta, z tym, co wykonywał
w praktyce Rostworowski człowiek, obywatel, syn narodu.
I wyrasta przed nami imponujący
monolit Znajdujemy wszędzie zadziwiającą 'czystość
i pełnię pokrycia,
doskonałą harmonię, jednię, która stawia Rostworowskiego na najwyższych
szczeblach wzlotów ducha ludzkiego.
Nie darmo Rostworowski pisał:
"Karty te mogą być zapisane czym
kto chce: zbrodnią, świętością, łajdac
twem, cnotą, panowaniem i. .. niewolą
- lecz każdt) ich słowo, ba, każda litera powinna być wyrazem koniecz-'
ności, powinna być niejako uroczystym wyznaniem autora" (str. 5).
Rostworowski wyznania swe stwier-

-

obecności

przec]:.,ta\\·icieli wladz mleJf-1kich i literatów m. i. i Kornela l\lakuszyńskiego. Vlystawa sprawia bardzo korzystne ,,-rażenie, obesłana zostala bowiem bardzo licznie i stanowi
jedną. z naj"' ażniejszych atrakcyj sezonu letniego, czym szczycić się winno
Zakopane w przeciwieństwie do innych letnich uzdrowisk. Pochodzi to
stąd, że Zakopane od dawien dawna
slanowi jakby koloniQ wybitnych artystów, którzy walnie przyczynili się
swoją działalnością do rozgłosu uzdrowiska i nadania mu w swym czasie
nazwy "letniej stolicy Polski". Zaznaczyć jeszcze należy, że Związek urzą
dza,iący wystawQ wprowadził słusznie
w obawie przed zwyrodnieniem sztuki
polskiej paragraf aryjski.
Przechodząc do omówienia samej
wystawy trzeba powiedzieć, że zgromadziła
ona ponad sto pięćdziesiąt
eksponatów w postaci obrazów, r7.eźby
i ceramiki pośród których znajdują
się
dzieła
wybitnych talentów. W
pierwszym rzędzie należy wspomnieC
o dziełach J. Gą sienicy-Szostaka, którego stylizowana "Madonna na szkle"
i "Juhas" budzą wielkie zainteresowanie wśród zwiedzających, a "Gonitwa", przedstawiająca górali pędzą
cych na koniach, jest dokoskonalym w
ruchu motywem regionalnym.
J. Rykala wystawia szereg pejzaży
tatrzaIlskich, malowanych we właści
wy tylko temu malarzowi sposób, z
wielkim umiłowaniem kolorytu krajobrazu górskiego, można by tylko zarzucić mu pewne niedociągnięcia przy
malowaniu zwierząt w pejzażu, jak
np. w obrazie "Po burzy", natomiast
wystawiając
doskonalą w ekspresji
"l\laskę Karola Szymanowskiego", znalazł się w swym rzeźbiarskim żywiole
i życzyć mu należy, by wiQcej się rzeźbie, jako swej specjalności, poświęcił.
S1. KI imowski dał kilka swych prac
morskich i kompozycyjnych, najlepszymi jednak są portrefy a zwłaszcza
"Portret pani", w którym ró,vnież celuje i Czechowicz, wystawiają.c "Portret p. K" i "Kwiaty".

dzał życiem.

"lViosna w Tatrach" K. DOBRZY1VSKI
Chciałem ci UJ
pokazać nieuny

*
por::e rannej

*

*

Chciałem ci
ustroić pierś

w dal błękitną
i skr07/.,
promienie ......: bzy co ',witną
z uśmicchem wlożyć w dlo1i.

szlak,
jak nagle z zórz fontanny
słoncczny wzlata 1Jtalc.
Jak z łąk i oc::;erctów
ulata mgielny puch,
a rosę - srebrne flety
rozdzwonią skrzydła much.

Chcialem ci cichy strumyk wd - pałac z srebra wznieść
i w wiatr - dzwięczące ~truny
sloneczną zakląć pieŚ71,

Chciałem ci dzielI. lipcowy,
do bosych przywieść stóp,
zielony sze1Jt dąbrowy żywic::;no chłodny lup.

Wargami zgarniać z fali
obloków śnieżny plusk
i miękką czerwień malin
i twoich ust i ust

państwowym

~ocja1istyczny "Robotnik"

Zła przemiana materii

przyspiesza starość

Zanieczyszczona krew wskutek zlej prze- kuracją jest normowanie cZYT\JIo§ci wątroby
miany
materii
może
powodować
szereg i nerek. Dwudziestoletnie doświadezenl) wykarozmaitych
dolegliwości,
bóle
artretyczne, zało, że w chorobach na tle ~ej przemiany malamanie w kościach. bóle glowy. wzdęcia, odbi- terii. chronicznego zaparcia, krmieniach żólcio
jania, bóle w ",'ątrobie. niesmak w ustach, brak
wy ch. żóltaczce, artretyźmie JT'S zastosowanie
n petytu. swe !zcllie skóry. sklonność ilo ob· .. Cholekinaza" H. Niemoiewslriego. Broszury
strukcji, plamy i wyrzuty na skórze. sklonność
IJczpłatme wysyła laboratorium fir.iologicznodo tycia, millości, jczyk oblożony. Choroby zlei chemiczne
.,Cho]('kinaza"
H, Niemoic",'ski,
przemiany materii niszczą organizm i przy- Warszawa, Nowy $wiat 5, oraz apteki isklady
spieszają starość. Racionalną, zgodną z natura
apteczne.
n 14730
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donosi, te
panstwowe stypendium literackie z Fundu~zu Kultury Narodowej Józefa Piłsud
skIego ~rzy Radzie Ministrów otrzymał
m~ody lIterat lwowski, p. Antoni GronoWlc.z.
Notują.e tę wiadomość, lwowskie Słowo Narodowe" pisze:
"
"V,riadomość wydaje się poprostu niepraWdopodobna. p'. Gronowicz przejawia
w swych utworach literackich, zresztą mało w~rtościow~ch, oblicze duchowe tak ...
wyrazne, te me wyobrażamy sobie referenta ~un?u:;:zu I~ultury, ktńry by po przec~ytalllll Jego złnorku poez.ii pt. ,.Zbunto~ an8, dro~ą przez :",ie~" lub .pamfletu pt.
"Antysemityzm rUJnuJe mOJą ojczyznę"
n;?gł ~akwalifikować go na stypendystę.
N.le wlemy, czy p Grollowicz .iest komu~Istą, czy tez socjalistą. to jednak .iest
Jasne, że swą klasową , nienawiści pełną
propagandą przygotowuje drogi komunizII?-0.Wl.
A przeciet wiele draŻliwszych
mIeJsc w jego utworach zostalo skreŚlonych przez cenzurę".
P. Gronowicz jeost fanatycznym obrońcą
ty dos twa. W długich tyradach swego
pamfletu wykaZUje jego niezwykłe zasługi
dla Polski i ludzkości.
,.'At. dziwne - pisze te t0n naród tyle
wnIÓS~ pozy~ywnego do wiecznej walki
cz.łowleka. o Ideały. że od wieków, z coraz
większą. mtensywnością, najpokaźniej ze
wszystkIch narodów. zasila fronty ,,"z l 0tów ducha ludzkiego...
.
,.Przytoczę tylko dwa imiona genialnych
tyta.nów
ludzkości:
Chr"stus
_
Marks ... "
J

l

Niedawno odszedł od nas najwięk- pIsarza,. Jego śWIatopogląd ~ ostrych
szy W clobie Obecnej, artysta słowa i I wyraz l t~' ch ksztaltach, to Jednak w
sceny polskiej, jeclen z najwiQkszych dobie obecnego zakłamania w sztuce,
współczesnych Polaków, nigdy nieod- w dobie "sprzyjaj~cych koniunktur"
żałowany przez naród Karol Hubert i frymarczenia talentem dobrze jest
Hostworowski.
jeśli jeszcze raz w nagłym błysk~
l\fając jt)szcze żywo
W
pamięci syntetycznego skrótu ukaże się nam
wspaniałą sylwetkę wielkiego drama- przed oczyma dusza artysty już nie
turga, przeżywając jego krzepiące i od strony sztuki, ale od strony życia
·
. ł a - s ł upy ogm.
ws t rząsaJące
arcy d Zle
codzięnnego, czynów, działalności ideste na horyzoncie naszej sztuki naro- owo-społecznej i wychowawczo-pub liPamflet p. Gronowic.za roi się od atadowej, nie ogarniamy jeclnak cało- cystycznej.
.
ków
na .,polski faszyzm" i na mlollzie&
kf'ztaltu zjawiska, jego pelni, zjawiTaką właśnie rolę naszym zdaniem
akademicką.
ska, któremu jest na imię Karol Hu- spełnia broszura dra Tadt)usza BieCzy za tę plugawą bro zurę i za wirrbert Hostv.·orowski.
leckiego pt. "K H. Rostworows]{i. _
szowan?
hymny nienawiści klasowej FunJakkolwiek z twórczości arlyst~'cz- zan's ic1rj spolecZl1o _ Tiolit~:c7;n~' ch".
hUJfury "'yrMnił rnłorl!'g'o filn s enej w~bija siQ konstrukcja duchowa
Spelnia ona niejako rolQ ,,l-;ol1frOl1- rlU.Slr.?
ml ę.

I

lIIarian Klak/i"

literat na usługach żydo
stwa - stypendystą

A dzisiaj ju~ nie trzeba
Wichura. Ciemno. Grzmi ...
- Toczą się gwiazdy z niebabłyszczące, wielkie lzy.

N(l '1Jla"ginesie b,'os~u"y dra Tadeus~a Bieleckiego lIt. "HaJ'ol Hubert RostWOJ'OlCski - Zał'Ys idej spo1eczno _ polityc~Mych"

-

Rzecz największą można zamknąć
uwięzić, okuć jednym nawet mistrzow~
skim zdaniem.
Ma}a książeczka dra Bieleckiego
!DieścI całego Rostworowskiego. Tyle
Jest wa:t artysta i jego sztuka, ile jest
,,:arta . Jego idea. Do jednej urasta z
mą. mIary. Innych kryteriów nie ma.'
. :pl' Bi~lecki pracą swoją dal dowód,
ze J.est !lle tylko świetnym :publicystą
pohtykle:n, ale również, jak to juz
podkreślllo "Prosto z mostu" - tęgim
krytykiem literackim.
'
Praca dra Bieleckiego o Rostworowskim dla tych wszystkich, którzy
nO,szą w sercach i duszach gorącą miłosć dl~ dzieł i postaci wielkiego pisarza - Jest bezwzględnie potrzebna.
(k. d.)

Jan Rykala

K. H. Rostworowski
apostoł idei narodowej

~ViOS71a"

Jan Rykala

Jak WJIII~a llDi!k~laniH ~~I~ki WmalJm mii~te[l~ll
Małorolni

gospodarze nie

S k a I a, w lipcu.
Miasteczko Skala leży niedaleko
Ojcowa, w bok niceo od pięknej doliTly Pn;ldnika, w samym środku kola,
nR którego .obwodzie leży Kraków 0raz szer0g miast, bogatych i ważnych

mają pieniędzy

Niedaleko od rynku kojo jakiegoś
toczy się dyskusja.
- Cóż to, paniusiu, wapnem płot
smarujecie? 'Vapnem nie można, ino
farbą. 'V naszej wsi też jeden wapnem
malował, lo mu powiedział pisarz od
',"ójta, że wapnem nie"vażne.
- Kiej na farbę nie mani, a wapno
mi zostalo od bielenia frontu.
- Oj, moja pani tylko farbą ważńe
- przyl:~cza się do dyskutujących sąsiad, który wla~nie l..lkolJCZy/ malowanie s"yego plotu "przepisową." farhą. i
rżnął ubielonym pr;-dzlem niestety nie
"w bruk ulicy", taldeilo bowiem luksusu Skala nie posiada, lecz w kobierzec kurzu, którym pokryte są. wszystkie arterie "upiększanego" z taką. gorpłotu

liwościa mia~teczka.

Po "huraganie" insprkcji uhlada się
nowe gonty
przed stuleciami - dziś będą.cych t.
7.w. dziurami prowincjonalnymi Slomniki, Olkusz, 'Volbrom, Miechów.
To .,centralne polożenie" nie uczyniło
jednakże Skaty węzłem komunikacyjnym czy handlowym - jest ona dziś
4 -tysi~c7.nl\ "osadą o charakterze 1'01niczym".
Z dawnych zabytków pozostał w
Skale jedynie kościół, obwiedziony
murem, jak warownia i ukryty wśród
wiekow~' ch lip. Ko:::ciól ten, fundowany w 1:1 w. pr7.ez BolesJalVa 'VstydJi'Wego dla bł. Salomei, posiada w&wną.trz cechy pustelni
czy klasztoru.
Wyrazem tego są. napisy nad stallami:
,.Bóg widzi Śmierć goni" i "Czas
ucieka - 'Vieczność czeka".
Miast~czko jest spokojne, ciche, jakhy pustelnicze, tak bardzo oddalone
od świata i jego wielkomiejskich uciech - brukowanych ulic, trotuarów,
dworca kolejowego. Autohus, krążący
na linii Kraków - Ojców - Olkusz
zbacza ze swej drogi i zajeżdża do
Skaly jakhy tylko "przez grzeczność".
Gdy dziś jednakże przyjeżdża się
rIo Skaly, wyczuwa się od razu jakieś
podniecenie wśród ludności, coś co
wytrąca z równowagi
spokojną. zazwyczaj osadę. Slychać zewsząd łoskot rąbanego dl'zewa gdzieś znowu
piła zaskrzypi lub młot zastuka.

- Co należałoby

OkaZUje się, że \vymalowanie płotu
farbą kosztuje Co najmniej 10 zł, 20 zł
- malowanie "frontu". Znacznie tailsze jest hicIenie wapnem, to też znajdują się "oporni", którzy ryzykują.
Bo zresztą. za co kupią. farbQ? Ludność
Skaly to prawie wsz~r stko małorolni,
2-5 morgowi gospodarze. Nie wiele
rodzin znalazjo oparcie w lOkalnym
drobnym handelku, wytrwale wydzieranym Żydom. Jedyny dodatkowy zarobek mieszkańców Skały stanowi
zbieranie jagód. A przecież w tym roku jagód nie ma prawie, a przecież w
Olkuskim trzy razy grad wybił zboże.
- A mnie plot kazali rozebrać, a
nowego postawić nie ma za co, skarży się ktoś z naszych rozmówców.
- la mam na rynku drewniany
dom, to mi ~o kazali pomalować pokostem, bo inaC'zej are!"zt.
Idziemy dalej za glo::.em sielder i
pił,
aż nagle stajemy
w zdumieniu.
Czy to huragan przeszedl nad spokojną. uliczką. lloclolkll<:ki<'>g"o mia::.t<.>czl<a?
Część dachów pozry"'ann. Zhlltwiale
deski, jakieś połamane ScllOc1ki leżą
na ~rorlku ulic)', ]ll'ZY każdym domu
uwija się kilku cjpśli, kilku malarzy
smal'uje .. f/'ollt". j\-irc() dale} 7.nikają
- nie partyj ne mul'y i oplolk;. a
tuż oh ok nich leży stos 1)ialrr!l ś" ieżych desek. To ,!l"eneralne porz~dki na
ulicy, którą "kondsja" uznala za wymagająC'f}. g-runtowllej zmiany ohlicza.
- U nas to jr::.zcze nic - ,, · yjaśnia
jeden z "plotohuI'Ców" - ale tu nie-

usunąć?

daleko w Minodze, jak jednej małorol
nej wdowie wzięli się rozwalać chału
PQ, to skoczyla do rzeki i chciala się
utopić.

Podczas wędrówki po Ojcowie i okolicy nie jednokrotnie opowiadano
nam o biednej kobiecie ze wsi Minoga.
Rozmaicie brzmiala ta opowieść. 'V
jednej wsi mówiono, że komisja rozehl'ala chalupę, \V innej, że tylko stodolę, jedno twierdzili, że wdowa utonęła, inni że ją. wyratowano, inni
wreszcie - że "troje swoich dzieci utopiła i sama poszla na dno". Nie wiadomo, jak rzecz się naprawdę miała w każd~' m razie słyszana przez nas
opowieść
była "historią z prawdziwego zdarzenia".
- No, jakże
zapytujemy
przecież na okres żniw cofnięto nakaz
nat~rch miastowego "upi~kszania"?
Jakoś o tym w Skale nikt nie sły
szał. Po staremu "chodzi komisja i
straszy". Skala bowiem leży w pow.
olkuskim, gdzie, jak wiadomo, w okresie "porządków" starosta został

''''
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Uroczysta ceremonia "upiększania" płotu
opał dębowe podkłady kolejowe dlatego tylko, że płoty z nich zrobione są
"szpetne"? Nasz zachodni sąsiad z
puszek po lwnserwach buduje nawierzchnie dróg.
Ale trudno! Zasada musi być prz&prowadzona z żelazną. konsekwencją.
Jeżeli sławni woje króla Sobieskiego
wygrali bitwę pod Parkanami, to i
dziś wojna
z parkanami musi być
przeprowadzona aż do zwycięstwa.
Wydaje się nam jednak, że ta.
piękna, lśnią.ca pokostem szata Skały
nie na długo się zachowa: Oto nagle
zrywa się lekki wiaterek i całą. zawartość kurzu z ulicy zanosi na przepisowo pomalowane płoty.
Na rynku w Skale jest, naszym
zdaniem, znacznie Więcej rzeczy do
burzenia, niż widzi to komisja porzą,dkowa. Oto rzuca się w oczy napis:
"Handel obuwia i s kur Mordka
:Majteles", a obok ni ego "Detaliczna
sprzedaż
n ap oi
alkoholowych
Dwojra Grosfeld". Możeby tak wyszedł
nakaz przes trzegania czystości także
i jQzykowej. Najlepiej jednak byłoby
właścicieli
"odnośnych"
interesów
usunąć, tak, jak się u s uwa szpetny
płot czy rudel'~?
E stetyczny wygląd
miasteczka zapowniony.
A. G-t.

%WIEDZAJC E
OGAOD
%OOLOGI ZNV

schod/.. i drewniane, powstają
uetonowe
"zwolniony", lecz na skutek "prośby
ogółu społecze11stwa powiatu" los jego
nic został ostalecznie rozsirzygniQty.
Słowem, porządki niemal świą.teczne.
No dobrze, ale czy na te wielkie
porządki wystarczy polskich fabryk
farb i polskich. sklepów z farbami?
Chcąc nie chcąc, w wielu okolicach
polski chłop musi te rzeczy kupować u
Zyda. Musi kupować - ale, czy ma
"
rkSZĄ
str::,echa za co?
OSOBLlWOJ(
MIAJTA
POZNANIA
typowy ourazek ze Skaly
A czy my możemy prwznaczać na
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Nie raz, gdy mnie z takim
(Patrz dalsze szczegóły
Losy zetkną mydłkiem,
W. "Kronice sądowej").
:\Iyślę: Lepiej, byś już
W urnie był ..• zabytkiem I
Chciałbym tu omowić
DziSiejszy użytek,
Dalej - wykopane
Jaki daje każdy
Starożytne g r a b i e I Dawniejszy zabytek.
Jakiż inny dzisiaj
Wykonują z a b i e g I
Na eo służą note,
Goniąc ustawicznie
Dla lepszego skutku
Widelce i łyżki Za przodków śladami,
Zaś w ziemię chowano.
Dawniej sielankowo
'a co grube dzbany
r.llętnie się zajmujem
\Ve wieśniaczki rączce,
l głębokie miski.
.W ykopaliskami.
Mógł ci za tywota
Grabiąc su ellą tra\\'kc:
Naj-większym być durniem Po zielonej łączce.
Jednak szczupłość miej scl.
Jednak przestał szkodzić,
Na to nie pozwoli,
Gdy się znalazł w urnief
Nie myślały chyba
Przeto tym się muszę
,,, co po wielu wiekrH:lI
Ka dziś z a dowolić.
A dziś wręcz odwrotnie Zmienić im się pl'z:v.id:c\
Gdy się znajdzie w u r n i e.
Że jedno przeze mnie
W slużbie u człowieka.
Dopieroż zaczyna
Zrobione odkrycie
Na świat patrzeć górnie!
Podam 'Vam tu Jeszcze Ze nieraz powiatu
A to: o kor y c i e f
Najpierwszy gospodarz
TIa - gdyby t o tylko,
Zagrabi na curłzym
To
w y k o p a l i ~ k I;
Można by nie hiadać I do s\\"C'go rioda!
?IIi unaoczniło ,
Lecz wylazlszy z urny Że w sprawie koryta
Typ zaczyna g a d a ć f
Nic się nie zmieniło.

~~fL~"))~~

Szczątki te nam mówiq
Jak się wtedy tyło,
.Jak również, ze duto
Do dziś się zmieniło.

S

t...:;:>.= c.
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Bowiem katdy przedm iol,
Tak zwany z a b y t e k
~a inny zupełnie
Sluży

dziś użytek!

u r n ę,
ziemi inne
1est jej przeznaczenie.

Weźmy taką
!nalezioną w
Jak ież dzi siaj

()awniej nio.boszC7.yka

frochy w nIą sypano,

Znikają

RI'edzi gdzie się zdarzy,
Paple, obiecuje Myśli, że coś "działa" Ą tymczasem psujef

W ogóle, gdyby si ę
\Vszystko spisać chcialo,
Do czego się dzisiaj •
Grabi uzywalo.

Trzcbfl by tu rh~' ha
Aż skóry wn!0\YPj

I

Zupełnie tak samo
.lak dawniej - i ninie
no koryta cisną
Się fi t~- Iko ... świnie!

'fi
.r.O.V' .

Przyczyn.
- W kredensie .były dwa jabłka, Stasiu, a teraz widzę tylko jedno. Co to ma

Dla Itezplecze6stw.
--: Dlaczego kopiesz mego psa! On nie
gryZIe.
- Motliwe. Ale on podniósł jedna, ze
swych tylnych nóg i byłem naj pewniejszy,
~e cbce mnie kopnąć.

znaczyć?

-

Bo

proszę

mamy w kredensie

było

tak ciemno, te tego drugiego nie dojrzałem.

Wytłumaczyła się

. -

SIU?

Co to za

tołnierz był

I

Uczciwość za uczclwoś6
_ Złożył pan zeznanie p dochodzie'
- Zło tyłem.
- Uczciwie?
-- Tak samo uczciwie, jal( je uczciwie
będą sprawdzali.

Nic nowego
Dwaj ludzie interesu spotykają się na
ulicy.
- U mnie wczoraj dokonano napadu
na kasę - powiada pierwszy.
_ - U mnie codziennie robi to samo moja tona - westchnął w odpowiedzi drugi.

u ciebie, Ka-

- Wolę jut wcale nie mówi<!.
, - Czemu?
- Bo choćbym powiedziała nawet, że
to mój brat, to mi pani i tak nie uwierzy.
Po egzaminie
- 'Jak tam ci poszedł egzamin, pewnie

Pech
'-

obciąłeś się?

-

Sześć

lat

płaciłem składkę

czeniową, a co dostałem, gdy
się spalił?
~ Dwa ,lata więzienial

Udało się

nadzwyczajnie. Na ogólne ta,.danie profesorów będę musiał jeszcze raz wsżystko powtórzyć.

ubezpiewreszcie dom

.i

Nic nowego pod sloilcem
Podobno
wynaleziono
maszynę,
która pozwala stwierdzić, czy
dany człowiek mówi prawdę, czy też kła
mie.
- No i có~ w tym nadzwyczajnego?
Jestem z taka, maszyną żonaty od dwunastu latl
-

- Gdzie't u diabła podzialo mi się to cudowne ziarnko, które kupiłem u fakira?
Mówił mi, te z nieSlo wyrośnie w krótkim
~M-ie palma...
Byle nie z pustymi rękoma
Do mieszkania wchodzi bandyta i wymierzając w gospodarza lufę rewolweru, o-

Czytałeś?

Po opnszczenlu więzienia
myślisz, C'Ly trzeba tym ludziom
z06tawić napiwek?
Medycyna
' , rr .
Pan Stanisław dostał ataku ślepej kiszki. Wezwany lekarz stwierdził koniecznoŚĆ natychmiastowej operacji.
Pan Stanisław nie ohce się jednak zgodzić.
- Wolę umrzeć, niż poddać się operacji
- Alet drogi panie - uspokaja go lekarz - przecież- jedno z drugim motna
doskonale pogodzić!."
-

świadcza:
- Pieniądze,

albo strzelam.
Na to gospodarz:
- Niestety, pieniędzy nie mam, ale że
by pan nie wyszedł z pustymi rękoma, to
zaraz skoczę do sąsiada naprzeciwko i PO"
tyczę dla pana parę Złotych ...
Protok6ł

Co

Egzelmtor podatkowy udał się do wieśniaka Krupki, który zalegaj z podatkiem.
Ponieważ
podatnik był od niedawna
wdowcem i świe~o ożenił się, otrzymując
posag w żywym inwentarzu, protokół tak .
:tywiol
opiewał:
.
,,\V myśl danego mi polecenia puez u- Co to jest żywioł?
~( ,: \
'rząd skarbowy w Mącigluwach, zająłem '
- Żywioł to lest koniak.
\ , ',,' i
u Wojciecha, Krupki dwie swinie z pierw- Co za głupstwa pleciesz ' ,
- Bynajmniej! Gdy matka moja zaszego małżeństwa, jako też dwie z drugiego".
stanie ojca przy flaszce koniaku, zawsze
Peruka
Fachowiec
mówi do niego: "Aha, znów Jesteś w- swoim żywiolel"
- Jak ty mo'żesz nosić na gl'owie wł,osy
Mały Staś ciągnie psa za ogon.
Na wartowni policyjneJ
Kobieca logika
innej kOlbiety?
- Stasiu, nie rób tego, piesek może cię
- A ty wkładas'Z na no.gi buty ze skóry ugryźć l - upomina matka.
- Trzeba zaares'ztować kogo'ś, kto umie
- Najdroższy!... Mądry zawsze głupieinnego zwierzęcia i tet się tym nie brzy- O, mamusiu, ja się nie boję. Piesek grać w bridża, bo brakUje nam czwartego mu ustąpi; ustąp więc teraz i kup mi tę
dzLsz.
z tej strony nie ma zębów!...
partnera.
modna,. suknię.
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Kiedy kwestia malowania, kiedy ściślej mówiąc malowanie samo jeszcze dobrze nie zaschło i niejeden niejednemu w zdenerwowaniu zamalował
w gębę - narodziło się drugie zarządze
nie istotnie doniosJe, piękne i szlachetnymi pobudkami podyktowane. W ojewodowie otrzymali pismo okólne, zall:'. Nie można powiedzieć, aby w Polsce waniu płotów, w ogóle o uporządkowa
cające, aby
we wszystkich gminach
było nudno. Zawsze jest co o czym po- niu obejścia ludzkiego, ost,atnio zaś najpobudowano pomniki ku uczczeniu panowsze zarządzenie o budowaniu pommięci obywateli, poległych we walkach
myśleć, pogadać ewentualnie podenerniltów ku uczczeniu pamięci poo niepodleg!ość. Pomniki mają być
wować się. Dobrze, że
się narodowi
ległych w obronie niepodległości ojczyz"skromne i proste, pozbawione sztuczny.
albo przez niechlujstwo swoich pod- nej pretensjonalności, estetyczne i pięk
ne".
Pierwsze rozporządzenie
narobiło władnych.
Wydaje mi się, że trzeba się cieszyć,
Sama myśl pobudowania taki cli
już dużo wrzawy i halasu
w kraju,
drugie dopiero zaczyna robić. Zasta- że mamy takiego premiera od porząd pomników jest - powtarzam - szlanawiam się nad tym, czy dobrze zrobU ków. Pan Sławoj przypomina mi nie- chetna, piękna. Mamy jednak trocM
pan premier, wydając takie zarządze co Kazimierza Wielkiego, który zastał pecha z tymi pomnikami. Nawet w
Polskę drewnianą a zostawił murowania.
ną. Po panu premierze zostanie IdeOtóż wydaje mi się, że tak.
Pan premier z właściwą sobie skru- dyś przynajmniej pamięć, że zastał Polpulatnością jeździ autem po kraju, sam skę obsmarowaną, niechędogą, a zostawi piękną, malowaną.
szoferując i dogląda, czy . rozporządzeKmiotkowie wzięli się z całą energią
daje tematy, które go interesują, odryi gorliwością do roboty. Odłożywszy
wają od gnuśnego nieróbstwa i podpilniejsze prace, wzię~ się za pendzel
noszc1 ducha ku stratosferycznym wyżyi malują na sposób artystyczny płoty,
nom. W ten sposób naród nie śpi i w
mury, obejścia. W galopie malują
ogóle usnąć nie może.
wszystko, co w rękę wpadnie: krowy,
Na przykład robi się swobodne wykonie, dachy, drzewa, kwiaty, szosy ...
bory i ludzie mają okazję wypyskować
vVszystko na kolor szary jak mydło.
się na wiecach i przekonać się o cudzej
Aby szary człowiek w pamięci miał, że
dużych miastach wypadają one niekie·słuszności.
żyje w szarej rzeczywistości.
dy trochę nie fortunnie i zdarza się, że
Potem, powoli ludzie - powiedzmy
Inna rzecz, że kmiotkowie mają z nie przeży\vają wieku swych wykouspokoją się. 'Tymczasem otrzymują
tym demolowaniem i malowaniem nawców - mistrzów. Jak zaś będą
pożywkę w postaci weale ciekawych
ogrodZel] niemało kłopotu. Nie każdy wyą-lądały one pomniki po wsjach
procesów starościńskich lub zgola wyż- nia jego się wykonuje. Zupełnie sIu- człowiek wsiowy jest przecież mala- gdzie ludzie nie wiedzą co z pieniędzmi
szych dygnitarzy ministerialnych. Zno- sznie. Jako czlo\viek wojskowy bowiem rzem, nie każdy ma gust artystyczny i począć ...
wu jest co o czym gadać.
wie, że r07.kaz tr7.eha nie tylko umieć nie każdy ma tyle pieniędzy, aby na
. Albo powiedzmy, że znajdzie się
Teraz zaś, w czasach tak " zwanych wydać ale trzeba dopilnować, aby ąyl miejsce zbur7.onego płotu postawić noogórkowych, z reguły nudnych i atmo- dobrze wykonany.
wy t:ym. ba;rd7.iej, że trzeba rOb?ty wy- w.leś taka, że nikt z jej mieszkailców
sfer cznie or( c ch ludzie maJ'", w bit.
,
.
..
k.onac mekle~ly ,y bardzo krótkim cza- n~e poleą-l w c~asie wojny. Co zrobią ci
g . ą y t'
t do b::!acdnia
NIech Bog brom, gdy zlaPle wmnl'- S18. Burzy SIę Wiekowe parkany odzie- m.epyf1ZDl . kmIotkowie? Komu posta. y. t
me m eresuJące ema Y
o '"
'go na gorącym uczynku. Pan pre- r dziczOl~e w sparlku po prac1zi~clacil i :lą pO~::l1k? l jaką mowę ma przy. Postara l się o to pan premi.er i mi-I mie~, którY za dobre wYTl~grac1za orde I bu,rzy ~ię .l,miotek. że obejście jego cot.owac zona .sol.l.ysowa głowie domu i
mster spraw wewnętrznych gen. Slo,- ram1, a za złe karze wylamem z posady. ~tOI nagle Jak on sam. Nie oclrazu bo- WSI na odsłomęcIe pomnika?
Ot, ,nowy kłopot...
woj-Składkowski. Pan premier wydal usunął już niejednego starostę. Nieje- wiem Kraków zburzono i nie odl'&Zu
rozporządzenie o malowaniu i remonto·
den starosta wyleciał wlaśnie przez plot go zbudowano ...
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Buddy pod opieką :IInglii

Droga z Kolombo do Kandy, miasta górskiego wyspy Cejlon. jedna z najbardziej
uroczych na świecie, prowadzi wzdłuż gajów kokosowych, plantacji gumy i herbaty, rozległych pól ryżowych i drzew kakaowych. mijając wioski krajowców i. tulące się w zieleni wille, tonąc w powodzi
barw i słońca.
Od niepamiętnych czasów T{andy było
stolicą. władców
Cejlonu. Vi początku
19 wieku miasto zdobyli Anglicy. Dzisiaj
mieszka tam w swym palacu gubernator
angielski.
Kandy jest Mekką buddystów. Tutaj
spoczywa .,historycznie zagwarantowana"
relikwia Buddy. Pobożni buddyści pielgrzymują dotąd z Indii, Chin, Japonii, hen
z gór Himalajów. z Sjamu i z dalekich
wysp. by składać ofiary i modlić się przed
zębem swego bós1wa. Jest podobno bardzo dużo reli'k wii Buddy i niejedna miejscowość szczyci SIę posiadaniem kości
bóstwa. przechowywanych jako świętość
w świątyni. ale żadna relikwia nie jest
do tego stopl1la historycznie zagwarantowana i taką otaczana czcią całego świata
buddystycznego, jak właśnie ząb z Kandy.
Raz do roku relikwia bywa wystawiana na widok publiczny. Aktowi temu towarzyszą prastare
cere-monie i wielkie
uroczystości. Poza tym ząb przez cały rok
spoczywa w trzech złotych puzderkach,
umieszczonych w złotem i drogimi kamieniami ·ozdobionej skrzyni. Chcąc dotrzeć
do wnętrza skrzynj należy otworzyć trzy
niezmiernie skomplikowane zamki. Do tego potrzeba trzech rozmaitych kluczów.
Pierwszy klucz jest pod opieką arcykapła
na świątyni. drugim włada jego zastępca, I
a trzeci spoczywa w tresorze gubernatora I
angielskiego.
,
.
Mądry Albion, dyplomatyczny AlblOn.
':<lie on at nadto dobrze, jakie znaczenie
ma ten niepozorny kluczyk. Za pomocą tego kluczyka Anglicy rozporządzają więk
szą potęgą i potrafią łatwiej .uh·z):m~ć
porządek, niż przy pomocy WOJsk. Jalne
mają na Cejlonie.
Przed skrzynią z zębem Buddy odbywa
się codziennie szereg nabożeństw. :Wstęp
do świątyni mają także EuropeJczycy.
Wolno też fotografować. Każdy wchodzą
cy zdejmuje obuwie.
Wszędzie w świątyni jest peln-o więk
szych i mniejszych posągów Buddy -ze
sziachetnych me·t a li, ze szl{ła i kości sloniow!'j, z drzewa i bronzu. z kryształu i
marmuru. Wszystko to wota pobotnych
pielgrzymów Na ścianach i stropie obrazy. alegoryczne przedstawienia nauk Buddy i sepn z jego życia. Inne ?br~z.v.przed
sta wia.;ą straszliwe męczarnIe, Jakle czekają ludzi na drugim świecie, gdy nie żYfł
podług nauki bóstwa. Okropne męczarme

nym katusz01'n. Okropnie musi by6 w piekle Buddy.
Adepci szkoły klaszt.ornej. których jedynym ubraniem jest przepaska przez blOdra, uderzają w bębny i jakiś niesamowity
gcmg, którego dźwięk drży w powietrzu
niezwykle długo. Jeden ze strażników
świętego zęba gra na flecie. Melodia jest
niesłychanie melancholij-na,
jak gdyby
skarżyła się i litowała nad ludźmi nieprawyroi, których czekają męczarnie na dru-
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:red. prof. K. Tymienieckiego. Cena tomu l. .... WARSZAWA, Wydawructwo . ZORZA",
Al. Jerozolimskie 17 m. 5. P. K. O. 501.
Oena I tomOw ,.DziejOw" w prenumeracie
15 .zł. Nauczyciele, mlodzież szkolna 100/. ustęp
stwa. Następne 2 tomy wyjdą we wrześniu rb.
Ng 50667 ts

gim świecie. Wszystko razem zlewa. się
w dziwna, monotonię: przytłumione odgłosy bębnów, niesamowite dźwięki gongów,
melancholijna skarga fletu, szmer modla,eych się i szelest licznych stóP. mijaja,cych

I

święta, skrzynię.
. Podo~y ~braz spotyka się we. WUJI!tklc1.l ś~Iątymach BUd.dy. BuddYŚCI od~a
czają SIę ~łębok9, . WIara, i pobo~nośclą,
która, tchnJe całe Ich postępowame.

laty matka, która rozpostartymi ramionami, jasna, w pOWłóczystej, promiennej szacie starała się zasłoni~
drogę, ku której szedł. Obraz ukochanej matki wywarł na nim wstrząsa
jące wraż1lnie, które nie chciało ulecieć z mózgu. Starał się zatrzeć wrażenia senne i wytłumaczyć sobie przyczynę ich powstania dzisiejszą. rozmowlh ale nie szło mu to jakoś.
W pół godziny później znajdował
się już na potężnym
dworcu w Los
Angeles. Jego ekspres stał na szynach,
gotowy do drogi.
Gierzyński zajął
miejsce w par,owozie i wprowadził parę do cylindrów.
Maszyna ciężko ruszyła z miejsca
i opuściła dworzec. Wzdłuż toru bły
szczały światła, bo zapadła już noc.
Zatrzasnęły się automatycznie drzwi
wagonów i ekspres wolno posuwał się,
pozostawiając za sobą rozgwar stacyjnych dzwonków i syren, specyficzny
huk i hałas wielkiej stacji. Jeszcze
chwila i nagle ruszył szalonym tempem dziewięćdziesięciu kilometrów na
godzinę. Tuż po przekroczeniu olbrzymiego mostu Des Diavolos rozcią.gnęła
się przed żelaznym potworem nie:r:mierzona przestrzeń prerii. Gierzyński
powiększył szybkość do stu dwudziestu kilometrów. Jego bystre oczy czujnie ślizgały się po mrocznej przestrzeni, połykanej błyskawicznie przez

KK.
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światła pociągu.

tV armii chińskiei są już nader liczne l~obiece torr:"acje b?jowe .. Ba~aliony

i pulki

niewieście używane są

glówme w obrome przeawlotmcze]
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NASZA NOWELKA

Zdarzenie wekspresie

- Więc pan jednak jest zdania, że
ietnienia duszy poza grobem nie udo~
wodni się niczym? Że człowiek wraz
ze śmier.cią. przestaje być czymś żyją.cym, czymś, co by w jakikolwiek sposób tłumaczyło jego istnienie?
cierpią wiarołomcy, nieszanujący kapła
- Tak, panie Lipiński! . Nie tylko
nów zostaja rozćwiartowani, złe żony rozże
nie wierzę w pozagrobowe i.stnienie
znęcający
się
nad
dziobane przez ptactwo.
zwierzętami
rozszarpywani przez nie- duszy, ale całą tę naukę katolicką.,
traktującą o życiu po śmierci człowiedźwiedzi, narl<omami poddawani są okrutka, uważam za bezsensowną. Według
mnie duszą człowieka jest po prostu
jego energia, jego umysł, z wyczerpadęby
niem których ginie człowiek.
Przed mniej więcej 80 laty podjeto
- Ależ są przecież fakty stwierpróbę zadrzewienia piasków solańskich
dzające w zupełności istnienie duszy.
na południe od B1ois. Zasadzono tam Czy nic panu nie mówią te historie
sosnę.
Po 15 latach pojawiły się na zalesionym obszarze dęby. których tam nikt o zjawiskach nadprzyrodzonych, te
nie sadził. Uczeni, dochodząc ·przyczyn fakty nagłych interwencyj umarłych
tego zjawiska, stwierdzili, te kiedyś. w świecie żyjącym? Na przykład takie
przed wiekami, cały ten obszar porośDJę nagłe przestrogi ukazujących się dusz,
ty był dębiną. Nasienia dębu przeleżały ostrzeganie przed katastrofami i pów ziemi, czekając sprzyjających warun- źniejs~a prawda...
kó\v rozwoju, które wytworzyły się z
- To tylko zwykła gra rozbujałej
chwilą zasilenia ziemi
przez igliwie sosny. W lasach szwajcarskich natomiast wyobraźni ludzi. Nie ma naj mniejszebuki wyparły dębinę, sosnę i brzozę. La- go sensu wierzyć w te "nadzwyczajne"
sy sosnoWe lub zagajniki brzozowe sa, w historie ludu o "strachach". "duchach"
Szwajcarii rzadkością, mimo, że kiedyś i tym podobnYCh zjawiskach. To halustanowiły główny trzon drzewostanu.
W
obszarze zaodrzańskim na dawnych sło crnacje, choroba przewrażliwienia nerwiańskich
ziemiach, od Odry po Labę. wów i na to trzeba zasięgnąć porady
Sosna już we wczesnych wiekach naszej lekarza. Strach ma wielkie ocz,,!
- Źle mnie pan zrozumiał, ' panie
ery zaczęła wypierać dęby i brzozy, POd-/
czas gdy w sosnowych lasach Rosji zna- Gierzyilski. Nie przytaczam na dowód
leźć można coraz częściej brzozę, k t6rej
tych zjawisk, których nie da się pot1).m nikt nie siał.
twierdzić konkretnymi faktami,
ale

Sosna wypiera

W7ftedI • buh tom I.

i brzozy

takie, gdzie o złudzeniu mowy być nie
może, bo zjawiska obserwowane były
ztiorowo: przez kilka osób ...
- Wszystko to wiełka, naiwna
bujda! Nie będę jej dłużej kwestionował, bo moglibyśmy się jeszcze pokłócić w zapale.
- Nie ma obawy! Zal mi jednak
pana i widzę, że tylko jedno może dać
panu przel.;onanie.
- No, no ... Cóż to takiego?
- Stwierdzenie na sobie. Ale o to
trudno ...
- Ma pan rację.
L~piński westchnął.
Ostatnia odpowiedź wzbudziła w nim politowanie
dla maszynisty Gierzyńskiego.
Od pół godziny już siedzieli w pokoju Lipińskiego i sprzeczali się z sobą, zająwszy się mimochodem sprawą
istnienia duszy i, jak dotąd, bez rezultatu.
Maszynista spojrzał na zegarek.
- Żegnam pana! Dziś . w nocy
akurat mam służbę, muszę zatem
wracać do domU i przespać się trochę.
Do widzenia!
.
Szary zmrok spowijał łagodnie
skromny pokój Gierzyńskiego, kiedy
budzik zaczął głośno dzwoni~
lVIaszvnista zerwał się szybko z po"łania wkładając na siebie ubranie.
Ręce mu drżały, miał bowiem dziwny
sen.
Oto śniła mu się zmarła przed kilku
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Browar i fabryka kwasu węglowego I
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Jorku zorek{(lf;/oll'ano najnowsze ll'zor1j
masek qn.7,OUJuch :;fJ T)()mocq rewii ba{p
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I

bawarskie ciemne-słod
kie przy użyciu
-. cókru
Pod względem zbyłu największy browar w województwie łódzkim.
l

VV maszynie płonęły tylko małe
lampki nad instrumentami mi~~i
czymi. Maszynista siedział SpokoJllle,
jak gdyby stopiony. w mroku.
Palacz otworzył drzwiczki kotła.
Jaskrawy bla!§k wyiskrzył się z komina lokomotywy.
- Prędzej, prędzej! -- mruczał
Gierzyński.
Jego oczy spojrzały na
wskazówkę szybkomierza:
140 kilometrów!... Na manometrze 18 atmosfer... Czterysta koni. ..
Palacz odstawił łopatę i również
spojrzał na tarcze zegarów pomiarowych. Zaczął myśleć, że g?yby ~er~z ...
coś nie w porządku, to z tej całej plęk
nej maszyny zostałaby góra żela~twa.••
a ze śpiących smacznie pasazerów
kupa mięsa...
.
, .
Nagle maszynista poclą.gną.ł dZWlgnię i przeraźliwy sygnał syren~ rozdarł powietrze. Palacz drgnął mespokojnie.
- Co się stało!?
- Na szynach przed nami jest
ja.kiś mglisty cień!...
.
Patrzyli obaj przez okno: ~lmny
dreszcz przeszedł im po grzblec.1e. ,
Palacz nie widział nic, ale Glerzynskiemu zdawało się, że cień ów zagradza mu drogę. O, takI Widzi go tak
hlisko( że zderzenie z Ul?iorną, .nie~a
mowitą przeszkodą. wydaJe mu SIę meuniknione.
Czy zmniejszyć szaloną szybkość
pociągu?
. '
Czuł, jak krew gwałtowme pulSUJe
w jeo-o żyłach, nieledwie ' je rozsadza.
Rozpiął . marynarkę, zerwał kołnie
rzyk. .. Ale co to?
Ciel1 który mu zagradzał drogę,
rozlał ~ię w 'smugę świetistą i w ja~Iwm bla~ku Gierz~·llski zohaczył wyI'ainie postać" swojej zmarłej matki.
Stała na szynach potężna, wyniosła
i rozpo~tartymi szeroko rękami zasła
niała mu drogę. Jest już przy nim,
tuż ... tuż ....
Chwycił
za dźwignię i nagłym,
gw.ałtownym ruchem ' zarzucił hamulce
ua koła. Zamknął dopływ pary.
,
Za chwilę ekspre!" stanął.
Przestra~zeni zgrz~' tem hamulców
pasażerowie, wyl''''ani nagle ze snu
biegali jak "zaleni.
- Co się stało? Co si<: "tało? ..
Giel'zyński
z palaczem
pobiegli
wzdłuż toru, tam, gdzie pokazała się
zjawa. Okrzyk grozy zamal'ł im na
ustach. Oto potężn~' mo~t Wilsona na
dopływie
Missisipi podmyt~r przez
spienione fale, zalamał się jal< "łaha
zapałka. Lewe przęsło z~in('ło tv nutach rzeki. w środku czerniała olbl'zy1nia wvrwa.
- Gdyby nie ona!... gd~· hy nie ona ...
To nagłe zatrzymanie pociągu uratowało go ... i uratowało pasażerów ...
Dreszcz przejął go na m~·ś l o niechybnej śmierci.

Następnego dnia l<tęczał Gierz~' li~ki
przed ołtarzem kościoła św Grzegorza
" . ~an Fl'anci~co i no 1"17 nirn"<:7\' od
I I, i 11.- 11 '"t
· n1l: ol ~ ;! ~ i ('
l
n.r.ZYSZTOF BERi:.JARD CABAN

•
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OTIĘDOWNIK, poniedzialek, dnia 18 Jjpca. 19~ będzie się

Niedziela pod znakiem sportów wodnych
Wyścig ślizgaczy

- Pol(az oryginalnych narł wodnych Konkurs "llus....acji Polskiej"

p o z n a ń. - Jutrzejsza niedziela
:?-tać będzie głównie pod znakiem sportów wodnych. Na tel'ellie Polski obok
rozgrywek piłkarskich o puchar Prezydenta, najpoważniejszą. imprezę. bę
dą pływackie mistrzostwa Polski, odbywające się w BieL'3ku.
Wreszcie spora liczDa sportowców

ski ej", przy czym. autorzy zamieszczonych opisów otrzymają. honorarium
autorskie.
Spośród imprez bardzo ciekawie zapowiada się wyścig motorówek. Od-

a,

Numer 1~

on w trzech kategoriach:
do 106 ccm, do 175 ccm, do 200 ccm,
oraz .." kategorii ślizgaczy.
Trasa wyścigu motorówek jest róż
na, zależnie od kategorii. Pierwsze
trzy pojadą na obwodzie 500 m długim,
zaś ślizgacze na trasie 2000-metrowej,
którą objadą pięciokrotnie (ogólna dłu
gość wyścigu wynosi 10 km).
Start
i meta wszystkich kategoryj znajdować się będzie przy ogrodzie Bractwa
I{urkowego. Pierwsze maszyny wyruszą, o godz. 15.
W przerwach między poszczególnymi wyścigami odbędą się pokazy, a
mianowicie: pokaz ratownictwa, pokaz
oryginalnych nart wodnych konstrukcji p. Wiśniewskiego oraz pokazy wioślarskie Stow. Młodych Marynarzy.

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

M·st Z stwa pływackie Polski wBielsku

dzia.le 50 kolal'llJ' {ranCt1sklełi, bt)hrill!k!cłi i polskich. pi~kne zwyciestwo odniósł polski emigrant
Czeslaw M81'Cel!lk z Bully-Ies Mines w czasie 2
godz. 55:00. Dwaj inni kolarze polscy Wittek l
Maiorczyk zaj~1i 6 i 7 miejsca.

Piłka nożna
o

wejścIe do klall)' A ŁOZFN. W niedziel~
odbędą ~il: dalsze rozgrywki <> wejście do 16d~

kiej klasy A.

W Kaliszu gra Kaliski KS

I

piotrkowską Oon{!ordią, a w Pabianicaeh Kru-

sze - Emiler i Zjednoczeni. Ze wzgledu na
awant\lry, jakie miały miejsce na oetatnieh zawodach. rozgrywanych na boisku pllbianickim
nI. niedzielne Zllwody KE Zjednoczone Wyj etdża do Pal>ianic specjalny
delegat wydziału
gier i dyscypliny. Niezależne od tego KlD ukarane zostaJo grzywną pieniężna za niedopllnewanie porzlIdku w czasie zawodów.

Pływanie
Lódzki okrf:.gowy zwią~ek pływacki otrzl'mlll
od zwiazku pomorskiego propozycję rozegramIl
midzymiastowego spotkania Łód~ - Pomorze w
pierwszej polowie sierpnia. L02.P propozycję
przyjął.
Zawody odbeda się il:3r6wno w k<mlrnrencH kobiecej jak j mf:skiej. Dokładny termm
lIPotkanIa nie zostal jeszcze ustalony. Odbęd~.
się ono prawdopodobnie 7 sierpnia lub 14 mI'pnia 'fi' Bydgoszczy. Pływacy ł6tlzey Pnlewidujl! jeszcze drugi start nast/lpnego dnia w Grud:/:iądzu. W poniedziałek, 18. bm. ]'().zpoc.znie 8~
W Poznaniu. pięścial'Ski ob6z przygotowawczy
przed milldzypaństw. spotkaniu II Wiochami.
Nil obóz ten przeznaczony jest s Łodzi mietrs
Polski wagi średniej Pisarski % Geyera. Pisarski uda się na obóz w POJJiedzialek w godzinae.ll.
rannych. Ostatnio Pisarski odbywal jedynie trening kondycyjny. nie sparując zupeJ'nle, powtórzyły mu sie bowiem na lewym przedramienhl
czyraki, z kt6rych ostatni pękJ wcwraj. Do Poznania Pisarski jednak jedzie. ehcąc bTĆ w 0dpowiedniej kondycji fiz}"cz.nej i pod d:\lsz!\ sta-

I

Zdooywcy trzech pierwszych miejsc
B i e l s k () - ROl':poczęly się trzynaste z kolei mistrzostwa Polski w pły otrzymają nagrody, ufundowane przez
waniu. W ciQ.gu piątku przybyli na magistrat m. Bielska. Z ważniejszych
miejsce pływacy z różnych ważniej nagród wymienić należy: puchar min.
szych ośrodków. Na pływalni bielskiej
zapanowało naturalnie niezwykłe oży
wienie.
Jeśli chadzi o posl':czególne konkurencje, to są, one bardzo silnie obsadzone i zapowiadają się bardzo cieka.wie. Bardzo atrakcyjnie zapowiadają.
la opieką lekarską.
się skoki,
jakkolwiek z konkurencji
tej wycofał się Jędrysek. Na czolo wyRóżne
suwa się oczywiście wśród skoczków
Rząd jugosłowiański postanowił zrezygnować
.Maerz. któ'r y pHnie trenował pl'zez caz dotychc'za!<owego pOdatku 20 pct od kart wstę
ły pjątek i wykazywał doskonałą forpu na ?::lworly sportowe.
Na dłuższą wycieczkę kajakOWI! WYTUlIzl'li u
mę. Po trzyletniej przerwie znów skagranicę optatnio trzej czlonkowie K. W. M, a
kać będzie Bre.gula (Dąb), który pominnowi<'ie dr 'f. Kajkowski. St. Kosicki i Os.
M arek. 'l'ra~a wycieczki prowadzi do Pra';:.
dcbno znajduje się również w bardzo
stamtnd no 1\ieruiec i z powrotem do Poman) ••
dobrej formie. Ciekawie zapowiada się
~pol'towcy poznaiiscy. kt6rzy obecnie znajduj4
się na gl'anicl' c?:esko - niemieckiej wszędzie Sil
start K1:1d1ińskiej z Poznania (Un 'i a),
p,·zyjrI1Qwa.ni bardzo serrlef'znie.
w skokach pań. Zdaniem fachowców
Or/{lIllizncja spodu w TurcjI. Wielkie IIV'Omatlz('ni~ narodowe w Ankarze uchwalilo naw"
wodnych, głównie wioślarzy i kaja- zawodniczka poznańska największe
11. tawe w sprawie ol'ga nizilcji sportu w Turcii.
kowców-turystów, korzystając z trwa- możliwości i szanse posiada w skol{ach
1]:<t:lwa zobowiąznje władze państwowe oraz
Rlagistrl1ty w!'\zystkich miast do udzialu w Wfję.cej pogody, wyruszyła na szlaki wodz trampoliny.
dlltk:\f'h 11a rzecz sporh,.
Pod względem organizacyjnym nie
ne, by zebrać materiał do ciekawego
:t, przemówienia wygłoszonego w parlamencie
przez ministra spraw wewnętrznych, wynika, te
konkursu wodno-turystycznego, zorga- bardzo dopisała na miejscu sprawa
w
ciagu
ostatnich t"Zecll lat sportem opiekowanizowanego przez popularny tygodnik kwater dla zawodników. NoC'le~i bolo sic pl·zewninie stronnictwo ludowe. W T. ab.
wiem
wbrew
komunikatowi
PZP
postronnil'two
nabyło nowe te/'eny sportowe w 28
"Jlustracj~
Polską".
Warunki tego
miaQtof'h. na co wydano 415 ty"ięcy funtów t\lkonkursu, które można każdej chwili drożały o sto procent (do 2 zl). Nadto
Tec·kich. \Y ciągu najhliż"zych czterech lat wy. otrzymać w redakcji ..Ilustracji Pol- kwatery pozmieniano kilkakrotnie, w
datki na urządzenia dla sportów zimowych Wfnic~ć m/ljl\ 2 miliony funt6w.
skiej" (Św. Marcin 70), polegaj e na na- niejednych wypadkach nawet zawodSpecjalnĄ opieką otacza sIę w TUrcll. ...nicy muszą pieszo udawać się do Grup:.z zawodników i zowodnic7:ek lJ pa 'nictwo, jetdziectwo i teglarstwo. nwaźane 'IlIl
desłaniu opisu trzydniowej wycieczki
narodowe
sporty turedde od najdawlliPj szych
wodnej kajakiem, łodzią wioślarski swych kwater, odległych o 45 minut
stóp skQc~ni na p/?Ju'alni bielskiej
juź cusów.
lub żaglówkQ. Zwycięzców zaś czeka od pływalni.
W sobotę przed południem ·odhyły w. R. i O. P. dla mistrzyni na 100 m
nagroda w postaci motorka przyczepflego do kajaka czy łodzi marki "SM", się przedbip.gi. Po południu o I!odz. 16 dow., na.groda PUWF dla sztafety pań
Zawody strzeleckie .,.. Koninie. N li s t nelnlnamiot turystyczny, puchowy śpiwor nastąpiJo oficjalne otwarcie mistrzostw, 4-Xl00 dow., burmistna dra Pt"'lybyly ey p. w. w Konin1e odbyly Bi~ mię!l7;y posz{"zegóuwm\ urzędami zawody o misŁrwstwo.."
oraz materac gumowy. Ponadto naj- de których zgłosiły się ogółem 22 klu- dla najleps'lego skoczl{a itd. Ok)
strzelaniu. \V zawodach wzięli udział urzędni
lepsze opisy będą wydrukowane w by, prą czym na.,iliczniej reprezentocy starostwa, K. K. O., ur~du sk:u·oowe. .,
specjalnym numerze "Ilustracji Pol- wany jest okręg sląski, dalej idzie Narodowe zawody swzeleckie policji pn.llstw., zarządu wodociągowego i Poelw
Krakowie
odbylo
się na strzelnicy małoka'
okręg warszawski. poznań!'ki itd.
towego Przysposobienia Wojskowego, nadto 25
librowej uroczyste otwarcie 13 narodowych u±&Sb
Wyniki punktowane ~ę. indywi- worl6w strzel"ckich. Po przemówieniach. dokona- zawodników w konkureJl(~ji indywidualnej.
Pierwsze miejs e osiągnął Poli{!yjny Klub
pogwięcenia strzelnicy i wciągmęcia na mas?t
dualnie i drużynowo. W dotychczaso- no
[legi nal'odowej. Strzelania konkursowe trwać
Sportowy (276 P.) w składzie pp.: Radecki WaKolarstwo
wej punktacji drużynowej o puchar P. bl!dą 11 dni do 25 bm.
c/aw. Krasiiiski. Swa.t Julian. 2. K. K. O.
Prezydenta R. P. od r. 1935 prowadzi
(262 P.). 3. P. Z. W., 4. zespól Ilrl'Aldu pocztoDrJewiąły et81ł .. 'l'oa.r de II'I'anee" odbyl BlH:
Kolarstwo
wego (257 P.)
w sO!bote (po jedn()rlin.iCIW~ 'pm;erwł~, którlt r.a-, EKS Katowice - 650 p, AZS Wa.rszaW konkurendi indywidualnej pierwsze miejwodm.i<cy przebyl1 .w LuclJoo. Tran. o G1ul1l'~'Ó
Zwyclestwo kolarza polskiego we Franell. W
wa - 366 p., Hakoah Bielsko - 305 p., wielkim
sce zają/ Kaurzel Fr., 2. Radl?cki ViT a c1aw, S.
wyścigu kolarskim o nagrodę m. St. O200 km t>rO'Wad~lą8 lI'lI1o.wu JI'OIPl'\Ze!\ g'Ó!'J' <i WrSilGiszowiec
204
p.
mer na dystansie 100 km, rozegranym przy uKrasiński Jan.
kie PRel~ 00 Pet"P:ienlllll.. I na tJ1lll etapie
zanotowano ~ec wy~6w, ~u zaś ~.Wod-~"""""""IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"II"IIII""II"II"II"II""IIIIIIII"II.łll"lIlI"1I1I1I1I1I1I1I1I1m1l1l1l1l~1I.
n'i ików wycofaJo sio!! s PO'WOO'll dOl'llllllATeh K'IIiI'-1

Strzelanie

cz6w :ilołądJka.
.
NajI1ep;ie-j poj'al &M: IIIIOW'U 1I~ ~q W}<>oo
B8.'Jltali kt6ry tet pierwS:Zy dostał I!ię n& 1.074 m
wySOilm Col du Poo-t<rt, ooęj!ri C".remu u,zyskał !xlnif.iJkatę OOlł8a w W:r:wko8oi 1::16 mln. i ~.,.l
si'ę o 53 sek. do P'l'o<w8Jd7Jąeego nad:!..! '" ~3
klao;yfilkae.ii Beolg.a VOI"Wll.e<lke.
Do Pe;rp.i,gma,n p.ien-W61:Y p"yjeclllll jednak
Fxechau<ł: w 7 g.OOz. 08:1.'i, 2) M{)lllo. a) A. Mn.g ne.
7 god'z. 09:05, 4) B el"re<n dero, 5) L!'IWIie. 6) TaM
Schendel, 7) Marie, 8) SerTadel, ') LI.~,
10) Bu:rtaU. Na 11 miejscu. kłf!JSyt·łlwwano 11 ko·
laa·zy.
Ogólna klnsyfikacja: 1) VeJ"WaPdke '" ogól·
nym oza.s.ie 57 godlz. 28:311, 2) BaJ'ta1i 57 godz.
2'J:32, 3) Goa:,~mat 5'7 g. 33:48. 4\ ViserB 51 i'O'dz.
~4:21. 5) COSllO\l1 57 1'OOz. 37:44, 6) Vkl<cot 57 ~
38:48.

Rozrywki umysłowe
p9łl

kierowo Stacha Wichury

Rozwiązanie zadań z nr U3 -norędownika"l jeswZ>e takiego zainteresowania, jakie powinllo
K r z y Ż Ó w k a II y 111 b o w a: Poziomo: l)
kOS3ary,
rokowat', 6} robaki, 8) mogiła. 9)
rata, 10) ok a tor, l2} Czesi, 13) nektar, 15)
turnieje, 17\ POnl. 181 taraban. 20) dentysta.
2'1) rekiny, 23\ kawaler: Pionowo: 2) szarota. 3)
ryba, 4) rogi. !i) kołacze. 7) kilo, 8) motor,
9) rachunek. 1]) kazanie. 14) tartaki. 1.'5) turban. 16) jeden. 1i) postawa, 19) rany. 21 niantyka, 24) sikora.
U z u p e ł n I a n k a: 1) prze~troga. %) poziomka. 3) sgpakowaty, 4) kapitały 5) trzep~czka,
6) sskapina.
7) światGlpelk,
Ih kalarepa, 9)
manuskl'l'pt. 10) I) rcybisku!".
R e b u s i ki: 1) Hipolit. 2) przedsmak. 3)
egzaminator. 4i niepoznany. 5) wOd"" 61 haz3rrl. i) KwiJ'YMł. 8) Lozanna. 9) II..anada.
Nagrody za trafnie rozwiązan.e zadania
otrzymali 10 złotych gotówkl\: 1) .. Stała Cz:vłel
niczka'·. Bochnia: po 5 złotycb gotówką: 2) PaikCl'tówna Bn~in. Leszno: 3) C'lórska M~ria. 7,du.ł
ska Wola; 4) Chojecka Marychna, Pozllal,.
Dodatkowo prz}'ZJlallśmy 20 nagród pocie~7.e
uia w postal'i ksią:iek: 1) Janina Czekaj~ka Kraków: 21 ]i)u!feni\ls~ Leska. C7..eRtochown· 3)
Kaz;micrz ChuC'hl'ilcld. Poznnl): 4) Zygmunt 11,,~howi,'c. l'OZI1 li f;: 5) T;lfl~u~z P;lro~s'1. l:;!uj,ia: tli
HOlllnn KzymoTl('k. ,,'adowice: 7) H('na Al'tecka.
nl'llzin: 8) A lek~j)..n(ler }o'1'~ckowiak. .T lIrZa hko·
\YO: 9) Agnicszl<3 Jnckow~ka ..Tarocin; lU) Stani.
~lt1\Y DA.hrow"ki. Sompojno:
11) Karol KlIkncz.
.Ta,ieni(;e k. Hiel~ka: ll!) J,udwik Mlodziniak. Na·
1;10; lIII A. J(rllliczalc6wna. l{rohia: 14) Halil!a
~e)'ml1nnjlwllD, POZl\ań: 15) I-Ialina Rckowska.
1rfal'!(onin: lli\ .T. Gort .. !. Lódź: 17) Stani"lawa
,Taskól~ka. Kalisz: 18) P. KucllHrsld. Sosnowiec;
19) Wl. Pacial_, Mil'zt;>c; 20\ ,bnina Pajkowsl<a.
1.6,17..
WyżPj
wymh'nion,m oso.bom na,\rrody zoRfnnn p"zeslftne za 2 ty.110(l l11e. Zanllenl<nli w
Poznaniu zecl!cn siG zgll),i(' po nagrody o~o
hii<cie do redal.cii w godzinach od 1U10 - 13.ilO
(1nia 23 lub 25 lipca rb.

41

Skrzynka listowa

Majchrzak -

~cid

w skokach

lAtI:i

~'ermin nutl~yłania rozwillzaJl z numeru Ul
upływa z fłnieru 2.'l łip('8 rb. a nie jak mylnie
{>Oilano 15 lipca rb.
Zyta Kob~'Jllńska. Lódź. Dziękuie Zfl uznanie, Il czy na~rod3 bęrlzie? Okaż!' przyszłość.
RIIrawe bl'UkI1J~cych odcinków powie:ści - oddałeU} w Administracji.
Stanislaw Olu"ilskł. L6dz. W miare zwięk
szenia się liczby nadsyłających rozwiąznnic. ilość
nair6d zostanie zwiekszona. Na razie nie widat'

brć WŚl'ud czylelnik6w. Trudno, nal\'Tody rO'hdziela los, więc może sie zdarzyć że leden wygra dwa razy. a drugi ani ra2.. Widocznie miałby rzadko spotykane szcZ<lście. Dotychczas, zdaje mi się. nilrt jeszcze dw6ch IHlgr6d nie wygra!.
.. Nunczyciel ze Słłl}lC)'''. Może Pan przysylać
rozwilp:8.nia cbociaż nie jest Pan abonentem, a
tylko czytelnikiem .. Orędownika", 1.I1Powanego
w kiosku.
Józef Cbmielccki. OZj)rkllw. Umieszczamy
równit;>ż zadania łatwiejsze. lrd:vż celem naszym
jest nie tylko dać rozrywkę ,.Zawodowym" 8zaradzistom. lecz i zachęcić innych do tego rorlzaju zabUl y.
Teodor Sroczy6ski. Stramnica. Wysłanie nagród zostało opóźnione, gdyż i ja poszedłem .. z
łopata". 1'I'z;·puszczam. źe już odebrał Pan na-

g"orh~'!

1!'ranciszka }[atuszewska, Konarzyce. Współ
czuje Pani w s1I1un1ym polożeniu i równocześnie
Z:l7Jlaczam. że nasz Dzjnł rozrywek służy innvm
celom niż PRni przypuszcza. Nagrody. które 'Ios
wrznaCZ3. maj", być tylko zachętą dla rozwią
zującyrIt. Kto hy flię chciał utrzymywać tylko
z ro~wi."zn\'Rnia zagadek. musiałby wnet gryzć
ktHlllenJe.

~tlłni"law
Ratajczak. Robakowo.
Prosl'Al
(lrz(>('zy [H" odpowiedź do p. Fr. Matuszewskiej.
Euzebia GrobehUl, SORnowiec. Rozwiaz3nia
11I11ie"zez:lIl1Y w Dziale rozrywek po upływie
termultl narlsyłnnia rozwiązali. \Vtedy można
prawdzić t.·a.f.n');;,~ Rwoich odpowiedzi.
Helena 'Y'sl1lcwska ••Taroem. W losowaniu
biol'Q udz.ial ci. którzy nadsyłają dwa trafne
rozwiązania. NadRyłanie rozwiazania jednego zadania .ie"t hezcelowe.
EmilkIl "·allerówna, Rawicz. Co mam zrohie z t y m zlIaczki"m?
Janka Fraczkiewiez,
Skarżysko-Kamienne.
.Jak widze. lo nagracie zużvłabyś na dobry cel
ł.ecz ji! Jo~ wyznacza, nie ja. Zapamiętaj sobie:
ze dob"a 1'011;0 hasla narorlowe głosi i bez nagrod;-! 1 ",ip,·ze. że tak hęllziE'~z .ohiln zfłwsze!
Helena Nowacka. Łódź. U nas jedno jest
"murowane": zaWl'ze ktoś, dostaje n8~l'odę. A
:6!l Pani nie dostała tym razem, to wiaoczl1le 101!
81e pomyli!!
Maria Gralalr. Ł6df. .,Do trzech razy l!Iz-tuka" znane to znanie. l tl1 znalazło swe zastoso~~nje! Rozwiązania trzykroć Pani przysłała, i
Juz.1.erlną z nagród .. wvlo"ownła".
łJ.el"na Pasznk. No"'emiast.o nad Warta. Staramy 8'6, ahl' Czytelnif'Y mipJj 10 rlni CZH$U na
"ozwiązanip zadr.JI i prz" ,lanie icu. Czy Pani uważ~ .. że to za mało. c~a:>u '! ~. listu widzę, że
Pan. Jest wytrawna lUZ sZJlradzlstką! Może i w
.. OI"(~r1ownik\l" powiedzie sic Pani jak dawniej
\\' .. K!Mach".
Anna Borysławska. Lód1. Aby nie robić kosz-

pros~ ksiażkę dać chętnym
życzeniu Pani stanie się zadość

tów,

do czytania. a

w

najbliższym

czasie. Znaczek zwrOce synowi w nowym Toku
akademick~m .• Dziekuję za UZJlallie i lącl'Al wyrazy pownzama.
JadwIll'a Gainl~wsltn, Ł6df. Adres jest <ło
bry, nie od niego Zilleży ll:tgroda. lecz od SZCZlt'
śc.ia. Oczywii5cie. nie trzeba tracić nadziei.
\V. Milczy6ski. PMnań. Bardzo cies~ sie te
PąnA. . z3inleresowa! ~asz .. Dzial rozrywek!' i
!)zJękuląC za Ż'l'czellla l pozdrowienia lącl'Al wzaJemne.
B:h'lia Dzierżyńska, Poznall. Staraj się r~
~ązyw!lć wszystkie zarlania. Ja równie~ my§1e,
ze będz.esz przysyłałll cZeściej rozwiązania, przy
tym llau('zy"Z sie wiele. a może i nagroda przypadnie Ci kiedyś.
.Heul'):k Ma~ci~iak. PobiedzisTra. Bardzo dzię
~UJę za z)"czema I pozdrowienia. R6wnocześnie
zYCZ!) Panu. aby los uśmiechnął aie do Pan el nie
tylko na chwilę przez otrzymanie nn"rody lecz
aby Pan znalazJ slalą pracę i żeby nastały lepS;>le czasr! CZy Pan zadOWOlony z tej pierwszej
nagrod~:. JI.!oże innym razem hęilzie lepsza!
Marian Szudra t Leszno. Prz~·słane zadanie
°rl~larll!m do teczkI. pr.zy okaz.ii wykorzystam je.
D
zlek.llJąc 7.a Pozdrowlenia !ll('Ze wZ3jemne.
\VltolJl Zaczka. PO?-D.ań .. nozwią7.nnia mog~
przesy!ac ta);: abonenCI Jak • czytelnicy .,Oręd:
I W~ZYscy blMa udział w lo"o'Vanill.
Qlka Kl'ajewska, Grabów. Chociaż rozwią
zama były trafne i braly udział w losowaniu
Jedllak t.ym I'azem .nie unulo się z nagroda! NiE;
tr:>.;eha Się tym zraza"!
Z!>yszko ~roczJ'fu!ki. Tarnopol. OiesZę "je. te
T.~-.9Im _Rodz1COl;n .l T!lbie podobal się .,Oredow~lIk .. l"o. I!- n3J!vlęteJ mnJ!> raduie WIadomość,
ze mtel'ewJ~~!I SIl! speC'.inlnie Działem rozrywek.
\~ PI;ZpZ!OI'Cl b,,:lzle1l'!Y nawali także zada.nia
li U.dll!eJ8ze. Rozwlązal1l3 możesz podpi~"w a ć nazWlsklell: 11ądv. też p"~udonimelll. Dzi~kuj~ za
j;>0'id ''DWlema, lączlI~ me !DJ1iej serdp<'zne. OczekUJe dal zych rozwl.1zan I willdomo><ci
_Zosi!, Slowi~~wna•. l'arn4lw. Z pier\VRZych listow me domy.sblem S'll wieku. wobec tego przepra~zall1 I~ole~kę. Zlot katowicki był imponu~Cy. ~foze .za rok. łub zn dwa bęuzie zlot w
omamu ... WH:C zapewne Koleżanka przyjedzie.
.Jak rozwl,Ja ~lę ruch nat;odowy \V Tarnowie? A
czy Kolez:mka P!OP31l'I1.le "Orędownik"? Dlacz('go.,tak !1'1a1q (}"nbp.1'7.Y~Y!1\ ro?;wią7.:lnin z Tarno.w~. )hl\'kllJf' za mIle pozdrowienia łncząc kole~(!nskH' .. Czołcm!"
.
~olesJllw Perno\ Luck. Najdog()dniej~zy dlli
mmc l<.po~ób przysYll1l1ia rozwiltzań .iest
kt6ry Ilml~SZC"am w .. Oredowniku". :Można jednak
przyslac .tez ry~unkowe rozwiązania. Jeśii hęrlą
b.arązo ~Iekne I pomYRłowe. to może i znajdzie
!lIt) Jakas d~datkowa nagroda. W której obef'Tlie
~estes klaSIe?
Może hyś napisał rllIJ*'7.1' 1i~(
. {asz .wak:lc.ie. i w~e)e wolnego (,7.a~u. " !l'. ru~i';
l'<prawl~:>; p'·ZYJelllnOsc . Poz,ll'owienit;> ~('rdcczlle
Zl'Il'<,!'lalll.
Z~gmu~t Cholewa. Zakopane. CZy Pallskie
rOZWlIlzallla były dobre, na pewno ju"ż sil? Pan
pr.zekonal. przeg111dając rozwiązania ~ Oręd ..
N.ech."Pan. s,?róbuję coli u.ł~żyć .do .. Dzia!u rozrywek . Jezell bedzle odpowledme, to umie 'zc~

ten.

Numer 162

na

w

firmie
Łódź,

'liT

wiosnę

~••

(5trona l '

C

r... PINGWIN chł~dzi, PINGWIN słodzi, "l

NajtaD1ej

naj piękniejsze

ORĘDOWNIK, ponledz1ałeK, O'I'lla To upca 1938 -

'!I

~PINGWIN każdemu dogodzi.

bławaty

"DRZEWO" )

i lato

~ZIDEI
U
~
~

Niniejszym

podaję do łaskawej wiadomości l że otworzyłem
pod

Piotrkowska 286, tel. 260-53

Centrala

Poloslde Biuro dla Handlu I Przeuyalu

"Handel Polski"
Lódź,

ul. Piotrkowska Dr 101
dostarcza zamiejscowym kupcom, straganiarzom: towary
galanteryjne, spodnie, ubraDia robocze I dzleclnuł, farłu'
chy, wszelkie płócienka bawełnlanł, relztk~, dewocIoDalla
i wszelkie inne towary. Zamówienia chociatby najmniejsze
wykonUjemy natychmiast.
(eny fabrycLne.
N 11309

.ROWEBY

firmą

Tłuszczów

w Poznaniu. ul. Wroniecka 12, tel. 41-31

burtową sprzedaż
sDlalcu i tłuszczów jadalnych
Stanisław

na którycb zdobywają sukcesy w wYści
gacb naj wybitniejsi kolarze, to rowery

Podłogowe

deski

8zpundowane i heblowane,
listwy podłogowe. wyłogi,
listwy profilowe, kantówkę,
belki, szalówkę i łaty, oraz
deski obrzynane po cenie
najniżej 8&alkulowanej
poleea

Leon Żurowski
Tartak ł Obr6bka Drzewna
POZNAŃ, Raczyliskich S/8
przy pl.

Bernardyń.klm•

Telefon nr. 10· 87

Górski

PI: 6817-26,67

~B~DZ~A, Łódź
BAŁUCKi

Hart· Detal.

RYNEK 9 TEL. 773-99
o 10249
Źqd"ć wUfdsie,

p O N' C Z O C H. 1?

Obrączki ślubne i wsztllką biżuterię
zegary, zegarki i platery poleca

~~~:~:~

w różnych gatunkacn oraz skarpetki, tenis6wki I L. P
poleca P. T. Kupcom

EDWARD

"T
S"""man~ ~kl·
.'..~.,
~

./115128

GŁOWACKI, Łódź, ŁÓdź, nI. Gł6wna 41

SKLAD MEBLI
Ignacego Sącińskiego
został przeniesiony
z ut. Rzgowskie.i 52 na ul.

BednarsklJ ,

(przy Rzgowskiej). poleca meble
~vr~z;~~~~~~ch:odzaiu po rf'i~\~1

. tel. 132-24
D~I~402~5~;--;;:;~-=-~u~I:.~P~ł~o~t~r~k~o~w~s!k~a~n~r::..~1~O~2::'_ _ _ _ _ _ _~~~~!i!!~!i!!~~~~~~!i!!~T~~~~~~~~~!i!!~~W~W~~W~W~~W~W~.W'WW
ng 12954/5
' I' ,
F AĘBDRZYLKI Ai
Lód:!,
ul.
Pomorska
81,
łel.194-88
Wszelkie
zamówienia
wykonujemy
w'aśc. Czesław Qugnacki
. . O
kk·
P
"""'"111""""""11"""""""1111111111111111111"11111111 poleca wszelkiego rodzaiu pędzle sohdOle. eny on urenoy]ne
SZCZOTEK
(b. kierownik firmy H. Scbutz)
i szczotki niedoścignionej jakości. H U R T
n15ł7ł
DETAL

"S A LV E"

.......................................i.\.......

.. ....

..

~~ ~.;r. ~~

10O.OOOróż
najpiękniejszych odmian w pelnym rozkwicie.

Do obejrzenia

zapraszają

OGRODY W/OZEWSKIE
spółka

z o. o.

Dojazd tramwajem _Pabianickim do przystanku
Widzew.Zdiary, skąd l km.
Samochodem objazd przez PabIanice do majątku
WIdzew.
• 15454
Tel.: PABIANICE 341. Adres: PABIANICE,
skrzynka pocztowa 340

•••••••••••••••••••••••••••••
U usuw.aią pie~i, I.,szai~, prys.zcze itp
Krnm, - pudnr1'1 °l MydłO
o
o
,. JUSTENO" Dr farm. SI. TRAWHOW~KlfJ wŁodzi
~

UdellkatntaJą J upiększaJą cerę·
LAB
RAT RI U M
D 15ł73

~

POTRZEBNY

CHRZEŚCIJANSKI

D~MRtAW~l Hl

luntatillallady ~~~~~!i~ !I.~!!~atb .'\8 'oznania

Łód L, Rzgow'•ka 97,tel. 11l-02
Wysyła na

m ateriały bawełniane,
wełniane
i jedwabne;
galanterię:
bieliznę
damska i męską. krawaty
kapelus?e

.WWWWWWWWWWW.WW.W• • •

C Z ł ow1 ek - Fe D om en II

FAU.

bryczny

watowe, flanelowe i t. p.

1.6di, Zgierska S6

Proszę za!I'~"oć próbki.

KRAWATY

fabryka Krawatów" TK A

1

o

różnych

ORANŻADE _ .LEMONIADĘ
Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, katne
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jeJno slo\\'o,
i, \Y, z, a - każde sIanowi 1 sI owo, Jedno ogło·
szenie nie może prukraczać 100 słów w tym
5 nagłówkowych .
C%tj'±

WĄSIK

Rgnek)

_
10207

D

M O D NE POLECA
Lódz', ulica
tOZ

PtYN - PRZY POCENIU PACH
PROSZEK-PRZY POCENIU NOG

DIMOL
smakach owoców

południowych

KWAS OWOCOWY
OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

drobnych:

ł.ódi, Andrzeja 3

firmy

N 12278

B. FICE !~!L~!· ,~!~!~!~i~~~k~~~,~!L!t~~~:~

DROBNE

l·łamowy

M. KOŁODZIEJSKI,

Zarząd Miejski w Lodzl pOSZUkuje
w dzielnicy Wio
dzewskiej lub w pablitu tej dzielnicy lokalu o powierzchni użytkowej około 300 m kwadr" składającego się z
jednej sali, 2 pokoi dużych i " pokoi mniejszych, umywalni i pomieszczenia na opał.
'"
Oferty na odpowiadające powyższym wymogom lokale należy sldadać w biurze Wydziału Gospodarczego, ul.
:: Zawadzka 11, III ptr., pokój 53, wraz z planami i szcze110 gółowymi warunkami najmu w terminie do dnia 25 sierc: pnia 1938 roku.

147-21

Wszelkie wyroby galalitowe.

orzeźwiające

(Bałucki

M.

GOTOWE

Kolekcje i cenniki wysyłamy za uprzedni m porozumieniem.
N 1512ł

Pijcie napoje

poń·

Lekar. dus. ludz.kich - Jasnowidz Prof. Dżaml: l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Po dłuż~zym pobYCie zagraniCa powróci! do Polski
znany i ceniony Jasnowidz Prof. Diami wprawiając
w podziw i zachwyt każdego, nawet największego
niedowiarka,
kt6ry
zwraca
przepowiednie
przy(l" Pl'ołrkowska
szło'ci. W spra
wach:
loteriisię po
kradzieży
spadk6w
odnalezienia
- choroby
zakopanych skarbów
Próbną kolekcję różnych serii wysyłamy za
zaginionych os6b, nal~ży tylko podać date urodzEinia,
a Prof. Dżami o ile wedle badań jego wygrana ma
załiczeniem od zł 30.-. Prosimy zamówić
nastąpić prześle każdemu szczęśliwy numer losu
1 20
l przekonać się o jakości naszego towaru
loterii klasowej, gwarantując wygraną. Jako długoletni członek n 1
Związku Metapsychików w Chicago i Londyni~/, przez które t('ź - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nadany mu zostal tytul Pierwszego Mistrza wiedzy 'l'ajemnej,
daje rekojmię dokladnych odgadnień. Załączyć należy 1,- zł
••
znaczkami na porto imię i nazwisko, datę urodzenia pod adresem:
.ukale - blazkl - komplety spódnic~ki. Galanterię mę.ką
Jasnowidz Prof. Dżami, Kraków. ul. 'Przędnicza 42/3. Skrytkjl 169.
Bezpłatnych horoskoP6w me wysyła Się.
ng 10301 /2
i damską oraz laski i paruole

J. Siemiński i S. Śniady
łelef.

męskIe.

RESZTKI

ortU towary bławatne poleca
Ul wielki!,! wyborze skład fa-

czocby,skarpetki,kołdry

poleca

212 -

H URT

~b!ługa r6żnyc~ m~·

obeznany z
8l1yn precyzYJnych. ReflektUJe Się
na kandydat6w w wieku od 24
do 36 lat. Oferty szczegółowe
pod
.. ślusarz , maszynowY"
do
administracii
Orędownika" w
Łodzi. ul. Piotrkowska 91.

w każdej ilośoi:

Fa bryka guzików i klamer
Łódź, Wólczań.ka

R. KUK

1I'łaśo.

ł

(oddalenie od Poznania autostradą około U klm)
poleca wszelki materiał stolarski, budowlaay, deski,
łaty, belki, kantówkę itd. Przyjmuje !lię zamówienia
podlu? listy i ządanyct. rozmiarów n8 całe budowle.
Dostaw dokonuje się na miejsca budowli. Dllt obrób·
.d drzewa istnieją .naszyny stolarskie. Wyk:nuj~ się
r6wnieZ na Za"danie ws r,elkie prace :'!tolarskie do bu·
d0Wli •.iak drzwi, okna, schody itd.
P 5680·26,66

ŚLUSARZ

milimetr 30 groszy.

Znak oferty

naprzykład:

z 18923, n 2745, d 1790
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przedświą·
teczne przyjmuje się do godz. 9.25.

I
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1[~~~~~Y~~!=~~lI fl!..!!E~~I!Z e_liI[" O~!!!:!S
]l7.~garmi6trz
Bi~pl~9~ Are!lniegoll;a~~e~dz:~!?o~~;md·ł~~.~1~to b('z(l7.irtny ~~~~!~~ wicl'u _
\\ZI·~LU .. Z.!lP,I·owadzt:'~Y'" 1~ll cre.! wZI'OSlu .. kUPiec., 2. obre. ll1'tere: wlagciciel ~kl3tlu ko'lonialllc~o _
•

',.mZ
...., ,I .•..',.M!l'·OI.S,l ..."'Cnm
_ inl n'.n
". .~. PII1 'Dlo
prze,II\~;o\\'l'1I1
II III !e~ r·ie powia·
towyui. :c;"z:,' w\)j"ko ,illlnaz.jum
cena 13 ()OO \I plnty ~ O(jO zaraz
6PI'Zer]31D.
Zgi",ż,'nJlI Oredownik. 1''':l.1I3fj 11 I.; I~.)
Z

Spo'lnl'ka(czki)

•.

DZIecko
.

.

se!ll
z IllcIlIchomoBcl4
szul,a gona ,SY.
rnu,o - elektl
o~e('hm<'7.nymIC·
. l
tej drodze
panuy CośkolWiek
'motocyklowy
w powIatowym
- gcie z braku odpowiedni('h zna·
jomo!ici po,mn niehiedną pannę
w celu matrymonialnym. Poważne i 8zczególowe oferty OrędowRzemieślnik
nik, Poznnti ng 15575
kawaler, lat 27. poszukuje towa.
Panna
I'zyszki
życia,
GoLOwka I
. . .
założenia interesu pożądana, Po. at 33. przystoJna z !llaJątkle!D,
ważne oferty fotografią kiero- pozna pana na Btałeb posad2.!e,
wać Le.ch. Częstochowa. roste c~l('m ożenku~ Oferty rędowmk,
restante,
zd 58 U51 f or.nsń zd 51927

gr.tliwkll 2-3 !l'~. p"zyjmie wła- In~J~ce Sl~ ll'ro<l~IĆ malzeilsl.wo tówka.
Cel matrymonilllny.
,, ~icici \Yytwól'll: Wyrob6w Me- zdrowe orlda wla~lI('. Oferty Ore- Oferty Oredownikl. Poznań
talowych. O(<,,·t\ Oredownik _ uownik P"znań zd 58 (;:)8
zd 56 ;152
l'('wall zil :i/i ~3t

Kilka

Detektyw

Oko St. Hynek 71{72 dy~kretne
W)'~WI(!t lanie za27d 58 681
ogroilelI,l pietrowy. Obornikach. tYSll~CY p06tuk.ujo solidny kawa· wilych spraw.
dwa II1lCszkallia 3 pokqiowe - leI'. GwaranCJR reall)ogć. Oferwplaty Il.OOO.- Z:;.!oszenla Boro- ty Orc:downik, Poznan zd 58561 •
..
WI<:!Z FranciRzck. unorniki.
. . 6.
Of:ENKI
..
zd 57715
5000,- zł
•
Kamienica
na pierwszl\ hipoteke poszukuje
Kawaler
Krawcowa
czvn~zo" a powodu wyjaw,n ko- wlaściciel niezadłużonei nieru- :ij! 25 "z,'inik karta rzemi('ś!ni- l)r~Y6tojona mioozkamem pomxa
rZ Y-st nc kupno. Zgloszenia AJ1:en- i'bomości wartości przeszło 20000 CZ·l. 1,,'1.11' r nnia cośkol\\'i~k gO- pana ..P9'Sadzie. cel matrymonialŁa.skawe zgloszeni,3. Orędownik , !rjwk!!
('pleJn OŻ('llkll.
(Herb ny. Oferty Or('downik. Poznaj]
bura Orędownika. środa..
n "541-1
. PoznaJi zd58239
l)r~rh\l'"iJ,. 1";.1"11 zoJ 3."(;::1
w 38547

Do m .

oh~(,I'wacje -

Wdowiec

dobrze
m.ieszka. ' pros]J'
k CI.'uj-)cego
<.
l b
n!a m , Bole a t zoI<V' . papny
u
\\ owy, erly 5_l~2\i30 ozn.
zr g

I I

-

Kawaler
rr-emieślnik
lat 31. rzym-kat.
clemnoblonchn na posadzie szuka
z braku znajomości
solidnej
panny do lat 26. w celu matrymonialnYl1l. Oferty z fotografii'
do Orędownika. Poznań
zd 57 (Hl

wl'miemik. lat 57. po~lub! starszl\
k
panne lub wdowe. od lat 40 Blo!ldyn a
wlasna nieruchom~cią lub gO- lat 24 wypraWIl. parcelą wyjdzie
tówkl) LaRka\\'(' o,,,rb' Oredow-~a mili.. Ofe.rk' Qręd<l>w.n.i!k Ponik. Agell!ul'a Dllk.
zd 5787:J zn"ll'J 38fi(),
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A
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oda "cze
~
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arzędaicze

ewtl. Z żnlwamL Informacji udzieli
ST, GUTSCBE, Poznań, Plac Wolności 11.
Telefon 58·15.
pg 59;5213-28.213

.dobrym
.
. panom kup~!e~!m WJ'8Ttko- ł
.. ~ 'f ń
k

~tani". Zdoszenia do arlminislra. wo.
'Vytwórnia ". a cza
cji Orędown ika n 15 475. (Podae Oborniki - łNI\CJ5wO;;~a.

Icen~.)

5 km od Poznania, 11 km od tramwaju. stacja k o - "
lejowa w miejscu
d

...

l~

-

-

rec~~~~j~~dO tnr1lłe1.

oddam
St. Gallls. WrzeSnia.

n 14&86

Skład

,zz mieukaniem ZlIraz do WynA,ieIl'ia 'w miasteczku ruehliwl. ulLca
iZJ:doszenia Orędownik. Gniezno
·1862.
n 14 5i4

1

"Buchalt~ne

\Vykłady'. Wa.r"!l48. gW~.I'a11!tuJą
wi clodziE'dzinowf! salllodZJelność
natychJl1ia~to"y warszlat Pl'ąc:j'!

'Vsp6lczesne

R. Barcikowski S. A.

Poznań

Wit. ł\owogrodzka

Młynarz
Podróżujący
Poszukuję
kawaler poszukuje pOł!lI.dy "'ko krt:6r,. przyimd~ dodlltk~ . .
wipbzl'g'o lokalu w mieście po, Zam icjscowym kOl'p·pondencYJrue kierownik lub samodzielny. obe- !>tel>8two nil ka we potrzebny. 1\ iatowY'lll nn konfp,kcię mE!>l'koznany z wszelkiwi na.inowocze~- Oferty "Par". ']'OI'U(1 _ "Kawt
'1' 799
c1ams'ką z miPR?kaniem luh bez .
niejszymi urządzeniami. 18.letnlą
P 5 !}80-64.108
1·:r1. Wagner, JJorgowo 3. l'o!'zta
praktyką. trzeŹWY. dobrymi ref e"rem.
n l~ HS
rcnejami. or.. rty Kurier Poznań
Pomocnik
Emeryt
ski zelg 58072
Sprzedam
sta.rszy samotny szu!';a t?TIY.- dom d!Y'h<Jd 8000.- i dom pie- •
18. DZIERtA WY
Ogloszenia do :JO slów dla pO@ZU- - - - - - - - - - - - - - - - bll\ehs:r!l'!d. mlodszy. ~y
zaraz,
POdaniem
cenT Dzieeicbowdówki. panny bezuzlctne,J. P,IlĆ ky'lrn)ą .nowoczesną. Oredo,~ni,k, '_.~_ _ _ _ _ _ _IIIIII__• • kującyeb posn,ly w tej rubryce
Szofer • kawaler
",1011. Jarocin. Rynek.
n 15447
dziesią1ce wlasnym domkIem.
I nblullIce.
n 1.) ;J,)o
obliczamy po iednej trzeciej cenie
Oferty Orędownik. Poznań
drobnych.
PO wojsku poszukuje posady na
Młynarz
_ _ _ _-'zd ;;8309_ _ _ __
majątku
wraz
z
obowillzkllmi
powspólnik .motor em gazowym poKotlarz
W Zdrojowisliu
lowego - stróża. Zglo szenia poste
t!·zebny. MI'\'n nowy. gospod~r
Wil'n iec poczta "'Ioe! awrk
l'cstallte 101. PCJczta Jablonrra_k. miedz~any na montaż po1;rrA!bnT.
rzl' riotrko\\'~kim. - Ogromna (l) Sltdb(ł domo1f~a
Panna
willa Z31esie z przySzlo;Ś(o. Oft' rty Orędownik
Nowego 'l'olDy gla.
zd 03 c96 Oferty 'pod: .. Samodzielny" do
niezale-żnll posiada
sklad IIPO- ośmiopokOjowa
Biura Oglo"zel\. Bydgoszez. placem na rlogodnych warulI- Poznań zel ;;. i~7
Żyv;czy. mieszkaniem. p rowi'ncji . kach do sprzedania.
Dworcowa 54.
7l 151108
N
13
;!;;1
Panienka
pozna pana na Rlnnowisku. Of<,l'skromna. llC7.Clwa. religijnIl. ko- pOtltmkuje Fryzjerka
ty Orp.downik. Poznań zd 58 308
poSa(h
na
prowincji.
Cegielni
c'hająca dzieci, s,zu-ka pwady lub
Pomocnik
dziprżawy poszukuj~.
inne 7,3jecie od siel·pnia. Zg-IO<l'-e- Ofert,. Orędownik. Poznań
fr")er&l<i potrzebny za rlls. BoDla
zd 58 200
Oferty pod .. Cegielnia" dCJ .. Par" nia Agenlura Orę-dO'wni,ka. J a..ow&ki. Koióm.in. KrotOo8.z"ńekL
kupca posiaclają('ego sklad żeJar.a
llycJgoszcz.
p 5\).0-63,35 rocin.
n 15 416
Poszukuję
ng 15 4.'3f,/1
zamożnego lat 28. Rzukam kandycz,teropokojowego
mqeszkania.
kuCzeladnik
datki na Ź{)nll 10000.sprawa
b) Inni
pt1!lklł1'sld z dobrymi świa.deciwaZegarmistrzowsld
poważna. D)-skrecja 7,apewni'Ona. chnia, slużbowy i wygodami. oPiekarnia
gródkiem e,,-yslym domu od 1-1(0 w micś(' ie pf)\\,;a towym. dobrze
Oferty Orędownik. Poznań
~i !!znka p~a(ll'. Jan \Vornke - ~moon i,k.· samodzielny potr7.Ml-'IY.
p;Jy.dzi"rnika. Ofe,-ty Oredown ik. z3prowaclzon,1. gl6wnr. ulica. zazd 58161
Gęblce.
powiat
9za~nków.
jrrączk
ipwiez. Skariy~ko Kam ..
Szofel'
Lóclź. pod "Rorlzi,na Katolicka". raz do wyel7.ierila"it'nia. Oferty
J\ 1\5 1>71
n 10406
l'Hsu{!"kkl\'o M.
szuka
~arly CZHwone ])r3"'"0 Jan 15468
O:·edownik. P oznań n 115 439
Przystojna
zdy. mj"j,sco wość obojętna. Of"r·
trzydziestoletnia panna.. J)O!!:l.i(
tv Or~dowllik Udż pod .. KlpByły
Dwóch
rowca,i.
.
.
n 1~ 463
10.000 zI gotówka. po;ma kawa- 1IC,.11. . . .K.U.p.N.A
.......
in~nlrł>ot- rolniet.wa. h odo"," n - mlodM;TCh cl'..eladnikó.... 111 1.1 ulera lub wrlowca nakhl'lniej ze
znaJący parcelaCJę .. s~a,:,szy !la· . ~kieh i pomocnik szklarski })Osfer kupieckich wzt;lędnie sam')·
motny, poszukUJe JakleJkolwlpk trzebni natv('hmia"t 7. u1n;ym~
Pierwszorzędny
Rządca
dzil'lnych. Urzcdnipy nicwyklupracy. poc..zta La s k. ,,~rzynka nil'l11 lub ·hp?. Cz.-:ść podróży
ez<,ni. Poważne oferty z foto· -klad delikate~ów lub cukrów,
ruhnowany. uczci,,·y. 18lt ~ .Ix>- pocztowa 1". C. Ql.newskl,
7.\\'rÓ~. J:wkiewicz.. Grodno _
grafią ilo biura G Brych. Kato- czekOladoy.
naty. poszuku.i!" p",ady za depudOorze prO~PCI'IJ.lacy
~d 57 461
Bóźnicza 4.
zd 58 374
;"·ice. Mlyóska 22.
n 153U3 kUllip.
ferty Orędownik <.~nie·
tat. SzczaniE'cki. Ż~rków.
1.1\01864.
.
n 11.j7S
.JI~ 154:::1
Cholewkarka
Czeladnik
Samodzielnej
(fiugoletnia praktyka .. szuka !łt!l- kr.'II'i~i. ~tall\ pracę. I)()t~,..
krawczyni
lej poudy. Zg-los?,elllft Agen('Ja Hadr,!-yńskl. J aroclll. Mar&r;. P ll:
z g"'i1\dectwem czeladniczym po-I
Kuriera PoznańsklE'go Krotoszyn. ~Url<'klt'I:O ?i\.
n 15 -4h
szukuje krawiec damski. Pozna.n 15;:'77
niak. lat 29. celcm otworzenia
Pisarz
picrwszorzcdnego. jedyncgo za·I._. . . .~. . .~'9!IIf'I. . .!I'I''!II1fJI
podw6T'1JOWY potrzebn}" JUltyehklrd,u. kra":iec~wa .damskiego, w _.:tt{.~II~'.lif.~IL t4ł
mia6t. wymagana zna;omość rl!..KRA OWE
Dll escle WOJ ewodzklm 100 t y SltlCY 1I_.III:I.:!-~~~.:_jJ.~.ła;lI.r.;•.-::.ct~t.:••:.c~~;J,&-.:.,.1I;'J I
chunkowości Izby Roln .. leczenie
mi!,szkruiców:. na kresaeh wschoPonicdzialck 18 Ii])ell .
inwentarza. Nadesl~<' odpisy
18 Ii[lca.
dmch z kapltaJem 1.000 - 3.00U
, .
Katowice - 5.15 audycja po15.15 !<C!.eni~s'Y' - ~Ielol1:.e 1.11: dwóch !Hl.prowadzonych. kaueja . świ 1Ii1 ect w, warunki MajętnOc!ć
zl do Ia.t 25. Cel matrymoruialry
fI.15 aud. poranne; 7.15 muzyka
Soziny
poc:r.ta
Bojanowo,
P~.
I'anna
«>IYl.v):
6.211
mllzyka
(plydowe.
la.2a
!lcrl,"
h07,mall_OScl
gwarllncia.
Łóclź.
RzgowskR
52.
Iłzal<,żniam od oliższego pOZllaJlla. poranna w w ... konllniu orkiE'slry
.
clg 253f... 363
.on- ;::::':-=~:":,,:,,.
In "7
n 15469
lDuzyczlle.
16.00 '''raclaw
Zgloszenia wraz?" fotografią pro- l1ozglośni Lwoi,,~kiej' 11.57 Hgnal ty z \Y 3rszlI\\,r): 13.ilO wiallr>llIO"r'l. (f'rt
rozrywkowy.
'Yierł~ń - _ h~rll___________
_
H.E) kicro~'.;tć. Kraków. Skr .. p~- eza,u: 12.03 audycja' poludn'iowa: h;pż<l!'I';
14.00 111l17.yk~ ohiadowa
k I kk 171- 't r I
'1
-a ('. -a.
• a" e! 10 an - " u·
Przedstawiciel
Galwanizator
cm.owa 2.>" porl_ .. Bez ryzyka . 1~.15 .. ~Ioje wakacje" _ powir"" (t 'h.·l.,·) q; Kl'n,kr",'''\: 15.0S .. Had:o- 7y
7.) ku t~necznn. Rzym I{ onc-prt
n 1.> 307
::ltarc<:,o Doktora dla dzicpi: 1;;.30 fonizacja krnju"; lJ.lt1 g;('lda zho- k\\'31·telu wio-kiego. 17.30 Bndll' wprov,nrlzony w oranży kolonia!- potrzebny. który samlldziel,nie !mil.
i mosiąd7.owanie mamuz)'ka lekka (plyty): 1.5Ai) win- ilI'Wll i towarowa w Katow;c:1('h; peszt _ ~luzyka jn zzl),,·~. HI.OU nej ob'zyma wyl(lczno~ć gprzpoa- niklowa.nie
~owych artyknlów w aparat:!cb
d(}mf>!ici go~pn-dal'czP; 16.00 kOllrert lii.ao gawplla oliteralurze pol- Lyon _ Kon('ert populal'ny. Ko. ży • nrlyklllu pien,,"z!'j potrzphy b€'hnowych.
Do zglO'i7.enia do-lą
,Idej:
17.00
..
~oja
w
gospo,larI.rnhaga
_
Ulubione
lDl'louil'.
_
na
Poznali
i
województwo
..
Ofer.
rozrywkl'''y w wykonaniu ol·kic·
;\"wa jllgnslo- h Lód", .. Knrier Pozna{,.kl" por! cz,'e odpisy ś",iaclE'ctw i wysokO!Eit'
.try Marynarki Wojennej z GtI)'Ili _t,w ie domo\\,ym" - pogadanka; HUJ " ' ierlc(l _
wYm~gali
'pod
.. GnlwanizHtor" do
II l=i liO
Jeżeli
, Pl'zez 'rorul!): 16,45 przez ilU' 1y- 17.10 .zrn ?p'pól m:11Hlolini-tów wiali-ka mllzyka fortep:ar.o"a. _ .:wlasn~; rnehnnek".
()~Nl()wnka Pn"nait n li iM
prać m;oodlem .. Potpga". Mydl~r· hie arah<k'l felieton (z Krllku- p .. 1 rl~"l'. Bmnllll .. la Krzyżnw,ki ... • ]0.00 ])roitwich _ .. 'rhe I>unga.
Piekarski
nia. JJÓdź. Br~~ili.s ka S3. tel~ron \\'a;: 17.00 muzyka tancr-zlln w gO; 17.50 r'hw;jka sllOlC'C'zna; 17.ijj) l.-w·"llIh". aud. muzyczna. 19.30 Roznosiciel
263·77,
n 13 1:18 wykonaniu Malcj O'rkies-try P. R.; -PMt; 21.00 Wind. Ol'kan: .. Opo- Szlokholm _ Mu zyka rO?I·ywko- lllb
"'iadania"
oJci.nek
prozy
(z
wn.
20.00
JlerolUiinsler
_
Koncert
czellldnik
rlobry fal'howi~ JIO18.00 pogadanka 9Porto,,-a; 18.10
~rOz3 rtlw;"ki . 211.10 Wiedeii _ .. Z
rozn~lcielka
trz!"hny. Agentura Or~rlownikllMngiel
kOIlCClI·t solistów. 'V yk'H1awey: Kr3J;owa).
Krak6w - 8.no muzyka lpkka oppr nit'llIil'C'kich". koncert 'V iI" no I!nzl't potrzpbna. ZsrloRzenia Piaski powiat .G~~tYń
~pr:r,pdam z mie~zkalńem lub be,;. Krystyna Wyrouek - Roe<llerowa
Lódź. riwna 4;;.
n 15 46ti - fortcpian jakomp.. Z,lzi"llI'" (pln)' ); 14.00 llluzrka obiadowa dCli.kiej Orki",try i'nnfonip711pj Orędownik. I.6d:!.. Piotrkowska Ol ______n~.::1.::,,_4:.:c.,:.:-~_ _ _ _'::'
(ph
tv): 15.05 krnk()lnki d7.ie-nni,k 7. udzialelll chllrll opery oraz soJ:nI.; 457
l: oC'sncr - sk I'zypce (z Toru n i,,):
-P Cil· t'OIVY: l5.lII lok,tlne wiadolllo- <,tdw. (\V Pl'og-nl1nie: Krelllzer.
Radio. mechanik
Bryczka
19.00 audych żolnien:ka: 19.20 po· "ei gt)spoda I'l'ZP: 15.30 .. Czy wip- (;rii~z. L.ortz:ng. (';01'0"1',,<. \\' n!!·
Potrzebny
młodszy . znolny potrzebny. Ole".
(rpsorka) za T'/ 1;:;0.- do ~pru !radanka aktualna: 19.3~ .. Ro,17,illa
('ie
.;;1"
.....
:
H.Oll
..
T
o
i
owo";
17.10
'-.!,r
I
n.
8Łrau<s):
20.30
Pa.rl~
P'l'T
!<!u~arz;
_
ma"zynista.
clo
młocki
ty
z.
war~r~"6'W Ur~
d:mia.. Łódź. ul. ł·,pcz,yckl. 52.
::ltrauesów" - koncert rozrywkr,- gor" z~-I'ó\ manllrolini"tów z Kato- Kon~'el'~ sym~.~n.('~ny Po~w\P.eoI\Y zhoża. maszyną parow!\ _ na- (loWTlIkporlaniem
Poznal'\ n 1:) "'-~
n 15 467,
wy w wykonaniu orkiestry Roz,
--_--:.::..:
I,chmia"t. " '"elewski. 1,~CZYS!l.\
•
glośni Poznaliskiej pod drr. En - \\'ic: 17.50 kom. i <POI·t; 21.00 WI. p.aml!'CI G: I ,e:"t' . R. ~arl'" .,O[)owiallania" - odcinek K~ncert s~ mf .. i!.1.10 MedIOlan - Ozorkowska 2:>.
zd 1)8 :).,1
Komitet
Do
g-eniusza Haabcgoo ?; udzinlpOl Orkan:
prozy.
..l'
anran
la
tul1pe"
opt.
Vamey'a
,
.
l
'mi
do
sprzedania skoJ.ep z bmcbami i \~ndy DobroezYli"k iej - sopl·nn.
L6tlź 13.45 litwOry Piotra 21.20 Londyn Hr'!!. - KnncPr\ orko
1lrt d
"k
Bu.do'KY Kosclo a p.rZYJ e
gIlIanteną. 'Viadomość na miej- \Vlodzimiprza Rad1ióskiego te· C zajkowskiego
(plyty): - 14.19 ~ymfoniel.'lPj. 21.30 Rzym - Knn
DUO szy pomocnI
konca roku sp~zeda",ców obFUscu Łódź Balucki Rynek 7.
. nor i chóru pod Iiicr. Mariana lórlzka gielrla: - 14.20 koncert i:y. cel·t ~Ylllf. W progr.: Weber (Ell' fryzjerski potrzebny od zaar:z
t'ów .. Z!t'lo~?;~!,lIa sub. Kom,tet,
nI;) 464
.
Obsta (z Poznania); W przel'wie ezel;; 15.:łO U,teralu,ra przez mi· ryanthe). RehubNt ( .. Ke{\okoó· po~ada stal~. Zimmer. GdYJlla 4. Z a\Ylercle. "ld5!~~
"iuchowi.. ko - anegdota z życia kroron dla wszy<tkich . .Rtara czonu"). LII :\IJi. D ehussy
Sme· Leszczynki 11.
n 11 !:1I0
zd c I.
Jana Sb'au_sa: - 20A5 dziE'nnik I .. " I J K
Meble
"O talia. 22.00 Bn<la,,~szt. - KnncHt
)n~1I
•
•
l'a"-l.e\\'~ Io<'go : 17 .U
S
F
k"
używane. łóżka metalowe. wt61. \\ ieczo",,:v: 20.55 pogadanka aktu- pogarlanka aktnnlna: 17.10 j!'ra ze- orkiE'<;try opero\\'ej. 22.15 ,złokryzjers
I
31.
ROZRYWKA
krzesła. meole kuchenne. dodatki aln1l: 21.00 Hur\j'cja dla wsi: ...Jak •. p"l mandoli.niRliilv z Katowic ; holm - Utl\'ory ~lpndel~~ohna w pomocnik j1otrzel\lly zaraz. POSll_ _ _ _ _ _ _ _ __
do haftowania, sprze.dam tanio z paszy zielonej otrzymać pa:;ze
bvle zaraz. Lódź. PIOtrkowska treściwą" - pogad3n,ka: - 21.10 17.~(l o wszy .. tkim po tros~ku: - w~·k. soJi.~tó\\'. 22.25 Droitwirh - dll. s1ala. Dobrzak. Krotoszyn _
17.55
SPOl·t:
21.00
..
Życie
m.
J..o~[lJz)'kł'a
ka
ll1eralna.
2?00
fliI\'er·
Rynkowa.
n
15
576
~
Unłcllm
121 .m. 23. od 12-4.
n 15 461 koneert rozry,,"kowy \V wykonaniu IIzi" - .. W Swi<,t1icy tlla dzicci _11m
- n,0zmaitoscl muzYf'ZlIe
jedyny
środek
orkiestry pnd drr. A rlama Herma·
KOlonia - ~lllz~'ka Ipkt,a. 2·1.110 A
i
dziala Ikuteeznif
na (z Krakowa): 21.45 spo:·t: - oezI'obotnych" - felieton.
Do
Sztlltgart i Frankrurt .. Car j
genc
usuw~ be~ b61l'
BPnedania 10 mórg ziemi ~ bu- 22.00 tra nsm. koncertu z BlIrln"'torek. 19 IIPCR.
dE''::la'' op. LOI·tz'nga. na<tennie pooróżuil1cy potrzebni do Sl'rzestwardnienia
d:vnkaIIIJi. Łódź. 11'ab!'ycz!la 21. - pesztu w wykonaniu ol'kiestry
Katowice.., 5.15 audycja po- konliert r. plyt, WiNl~ń i Wroclaw 1;~:;sk:;~oio~or~ił.aeI1(t~~~chp~
sk6ry.
m. 6, od 4 do 8 ,ncczor.
sym fonicz:nej pod dyr. pror. Er·
oncect sexletu I orkiestry.
gwaranrją owocu.ia lin knżrlej
Odciski
n 13 460
110 Dohnanri'cgo; 23.00 ostatnie r:luna (plyty): 6.20 muzl'ka (ply- ty z ''I''ar:'Zaw~'\: 13.50 wiadomo"'torck. 19 lipca.
r:lphie. Prowizja 20%. '1'I'coll'lska
W~zystkicb apt ..
wiadomOŚCI.
oki
bie7.:jce;
14.00
muzyka
ohint1oi\l
ileiczyee.
pow
.
Bielsk
_
Iodlaka,..h
i clrnj!'4!Leworamienną
Wtorek, 19 lipca.
"'a (pl.yt)' z.KI·::tko\\'a): 15.10 goie!·
u.n Tl(.!l~I!iI!B'sw·l' - Mnclollie
.ta· ski.
7.cl 4!/ 7:16 riach·. •.
Pil 521\7/8-17.21
maszynę ka ma~znicza sprzed-am.
d:l zhozlł\yn l (o",nl'owa w Kn tol\'l- ~lP.czne. n.~a CI' ID , 01.m3Ilo·
Wiadomość Orerlowl1ik. Łódź
6.15 aud. pr>rannc; 7.15 muzyka ('"ch; 17.00.Z życiu Zaglcb ia Da· -;f!1 muzycznI'. 16.00 Wroclf!w n 151;;9
J'loranna w wykonan.iu orkipstry bl'o,,·.kiego": a) .. Górnicy w gó- h?-nl'el;t popula'l:n,_7, ud~. ~O~I~t6.w.
11 0~g l ośni Poznaóskiej: 11.57 Sl'- r:l('h" png-adanka. b\ .. Co ~Iy- '! ledcn - ~luz;rl'a rozn" kO"II.
Peleryny
g-nal CZ3"U: 12.03 aud:vcj3 polu- chn(o IV l\'oj",,·',,17.l\yie kielpckim'!" lc.OO _Pr:.a.l!~ - J\.{)·nt'Pl·t popul~r
P?li!"Yine nie pr7.cmakalne. malo dniowa; 15.15 .. Leoniszki" - tr. z _ kmnika: 17.15 .. Z nlbulllu .pen- r ':,.11.1.) Itzym - KO~l~'er~ t:~~.
IIzyv-' ane okazyjnie sprzedaje K. kolonii wYPoc7.ynkowcj dla rlzieci kCl'n": 21.00 pllgoarlanka aktualna: 17.~i> BII"~l)eszt - Mai sze I "".iGajewski Łódź. A ndrzeia 35.
(z W ilna): 16.35 aktunlno~ci fina n- 22.00 "pOd: 22.05 konc<"r' \vieezo.r- ce. 18.00 :Sztokholm.
~fpl odlP
n15453
.
sO\yo·g-o,;;.podarcze; 15.45 wiadolUo- I1V. \V,k.: ~t;ln. Miku.zew.ki operetkowe. 1.8.10 nlh'er~1I11} 1.;;ci gospodal'cze; 16.00 drohne u· (~krz.). C"li'l1A Nadi (Rnprnn). EI11- ~lu7.,b cygall"ka.18.30 D.roll\vleh
Sklep spożywczy
t\y~~y i ~ie~ni _~i1\VRrllll Gl·i".g,~: m'l Wohri~kn-(hmi('ka (mezzMo- ~I.uzykn lt·k~n: 19.00 LIPSk> .
IIJ)MlM~m
\ViudoI11 OŚć :
Kielce. \,} kona \\ ey. OlI, !est.ra m3nr!o!rl)1 pl·nn). ,,'Iorlz. O,"mi('ki (n kOI11~.). \\ 1~-k lP J?"'~l1l lu:I;!\\'e. H~ J R~S
Nowy Fólwurk nr 1.
n 15 401 "t!JW I?C>ll dYl'. Dlonlz!'go DI~h!"p- \\' Pl'zPl'\y:r: .. 1·,lconr,rR przecl\\' - ._on3t~ fl!lnC!l.,kl~. 1~.t}.1 Hy~"
-..;.;:;.:.:.;~:..:..:...:.:c·::":'':':''''':':''''-'-_ _ _ _ _ wlcza I 'Vanlla Hendrrch - "PIC" ~1 3ry .. ;·l'{H·c" _ ozkic lite-raeki.
- hOll('c :t ~YI11I. 1!l:.~0 Sztokholm
. \\"1 ) 164- M t
11
- • •
K Onl'E'l·t orko z ud'alem sol. _
Interes
lZ
I ~a ;
• '! ,. 0. OCy, cm po
Krak6w - 8.00 mnzykll lekka (skrzypce) 19.45 KolOnia _ •. Prz .....
'---'-.
k'
11'
P
olsce
oPO\\'IarI3I11C;
1'(.00
mur
I
t
I
tą)'
14
00
muzyka
o
g
•
.
. '. ' - !rody Sowizdrzala". pOPIllat Rym!.
7.yka taneczna; '" przerwie: 1'1'0- l? r a za p y
zlJU7NWy.z .w:n:p.la.na ma I. W4\r
do wrdwjrza w;elll 'I " Oferty O ę- llram na iutro; 18.00 P3~ikonik i ka<!l>wll, ,([llyty): - 15.10 lokalne n. :-:;Ir au.~n. 20.00 Paris P'l"r _
downrk. Ioznall 7.d u1669
jcgv piosenka _ pO:;t31Innka; 18.10 \\'larlomosC'1 .zo.podarcze: - 17.0~ tlul,jo~e mr'lo<!ie. 20.10 Berlin _
.• 1l1!IZ)'kn .0rPl·!l\~·:l (pl~ty): 17.5a .. Don Ce~nr" opt. Dpllingrra. _
.
. .
•.
y
Skład tapet
koncert s mfon: czn 1, ~ 1':1 Z.~I~llel1- W ln' !"n~,,:,rl, hl~x.:1~!,: ~1.0~. p.~f"; l~n~llil!~w. - Konr:e,rt popularny.
.
•.
d,
ca (przez L\\ó\\): ll al!"I11I.J". z ""n"n nl,tu.1In,l, ~2.00 ~POIt. 2~.Oa [\.rOleWlec _
.. ~Ple",acv non-mł!P!Z"4~m. duzrm mlescle. ~8- )[uzr cznE'!l'O Ol;\'llI"ka \\ 3 1;;1 (')')n.r- kOllr~rt ,,·iPP.ZOrBY. " .rkonawcy: hel',r')'" np. "'ngnera {akt Tll\.
dZleścla laotr ~ro\\oadz3ny: 'fOp6~1 g-o dla nauezrcl!Jl~tw~ I'; z k." I O!rul· ~tal1l~la,,: ~I ·kll .. zew~kl (~kl·ZJ. - 20.30 Lyon _. KOlll'ert mUZ)'ki.lIno nnk'!,lalc.;\c·ych I ~emll1al'll!'" ); ;1.'1- ('plin~ ~adi . ('o[)ranl.
T~mma drl~kiej /. okazji wizyty :l'I'Y kl'óchor.oba. _ . 'i,lty
re 0\\01.
znan n 1.:. flfl"
C7,-~·';'.E;l<I~I(·h '" LI!':ll.111 .I\.:'Z~:1:1.!'-1 \\:"hrl-k~-OI'I.l~I(·k.: (m7.<ol')·.) ... lew,kipjL ,,,. J<;i[[ci ._ PKoncert
!1,IPcl"n;. -19.10 o-I:1Lnl ,1;,1 ;'.'<:1a \\ I.od. O!m«·I~1 (nl,ol~lP.\. ;\ pl?r- "ymf. z 1I1l7.lal(,11I sf>lrstkl fM!.).
Gospodarstwo
l_ad. qza~klrf:!0 PUPI~ w (: Imll . l·\\',e:. F:Zkl(' 1r1."I':t('I~.I: •. Elen",".l'a BCl'CIIuiinsler ..lTPl'nnny" op. Vel'.
sprz('(!:nn 28 mól·g. Żywy. ma;t- I\.l'7.f'!Tl lrnteekll11. (z .. ~,~.1l10t ~~"l'p- prZC"l\\, ~r'lol')' "cnce - W):;:1. la- rlipgo. 21.110 Mcdiollln _ .. Li,nda 1wy ir.wcntarz. dom nqwYb Sl~' go Dlctlukl\ o \\ olrnlu l: 19._" po- rlCll-z Peip<,r.
('ham,luix" op. D onizettipgo.
dem tysipcl'.
ZgIMZPJ1I1\
roz- 1(adallka aktualna; - 19)15 .. \\')'-1
ł.6tlź - 1:1.4~ utwory F. Rchtl- Lllkscmburl! _
.. :\' irrille"
op.
dzik. Lugi. poc:l.la \\'Ieszczyn.
"'cza,~'" -:- koncC'rt rO?"!'l'\~'kowl' \'; hPl'la (plvtv) ' 14.1~ IÓl17,ka giel,Ja' Gouno,b. 21.30 Droitwich _ Amen n no
o~!·a:. )Y lkt.ora ~unz)'n<k 'r~o: ) \ 14.20 mu'z)'''''; nhi>1llowa (plr.IY); n·kall .. kip pie"'lli lud.w . 22.00[).ze""e JI .. :.PlZCl11lnn3 1~1.lt.rl l1 17.00 l"'l1pk "\Yllcr","" ,. L odzl - BuC"tIH!Szl _ K Olwert ol·k. wojSprzedam
- ~kecz \\ lktora Blluz)'n-kll·gO; 1"O~. gr~,pn"'\l'"z:l: 11.15 melodie z ~kl}wpj. 22.13 Rzlokholm _ Muz.
pk'karni;;: wmz ze sklepem. kolo- 20.4~ dziennik wieczorllY: 20.ó.; P?-I poiskkh filml'\\, 111.\\'iekown:h - rozl'ywku\\ n. 22.20 h:openha~a _
nialnym w clobl'ym punkCie ])(J- Iradallka nktualna: 21.00 "Ud),('l~ ('lll·tl'\: 17.:l!> W'(,l·"7.e ~łar ian:t Ni- KOl1t''' I·t muzyki lekkie'. 22.30 _
wiatowpgo Olia~ta w \VoL .Łódz jia "'si: Skrzynka r olnicza; 21.10 ;:n1.d~i<'!!,1) - rec'Y!': 17.GO pI>I'all- ,\' ro('luw
KOlll'l'rt k"artrt11
kim.
Zglo"zpnla Ol'ędowll1k - .. Yh·n t ~<'I11t>"'I' wolny st~,n" -lek·I":k 'lIMtn",)': 21.fH/ ;:yr)t:' 1,,,1(11- '1II.\(,7.k. Z nrlu.inlelJl "oli,trh\': 2:\.(10
Puznań 11 1.j 3, ~
ka audycja mllz.\·!'l,110-,<lo\Yna (1. 11':1111(,: 22.00 'PO~I: 22.0 .. konl 'l' l'j KOIH'IIIHI\!R - Ml17.~ k;l \r·kk:l. lIilRozbitkowIe.
K lltow'eJ; 21.20 <pnrt: 22.00 kOli" rn",) "'k IWY. \\ )"koll;l"''')": Ork. \('1"11111 l - n (17.1 11:1 iln~r·i I11IlZn'Z'
Sprzedam
r','n \Y \\')·k. ol'kiestr)' Huz!!'lo"lI: ~to"l1rZ.\·<7.PIl'a :\1 llZ Y,.7.l1 ego .. ~lpl- III'. 24.0(1 Frankrurt i ~1.tnl!lIrt - 'Vątpię. żeby nam szybko pospIeszone z pomocą, bo
dlugolp(lli'ł. c1obr7,c zapro.W1\dZOnll \" ;le('5kiej pod d)·r. \\' :a h:s l >1\Yn la" pl(. \\' ili:w;a ~zrklnnca i Do- K.n'·Pl·\ Illuzyki nj'·ll1iel'idt'j. - ludzie na brzegu myślą napewno, ze nie cbcemy, by nam
palarni!' k1I\Y" i kaRzarnl~ w pel- f-'zczepali'kiego z urlz. St311l"lawa lesia w Hl'Zl'ZIIl<I~1 gW1:I!'1. n- \\'icc1l'ił i 'Yroclaw - Koncert przeszkadzano,
(~I)
11~1ll hir.g\l. ·Z.::lo_szenia vrprlm,-· ['arii -:- b..ary lnn.<7: W ilna); 23.00 ~on: .pan;~,I~1C,~lt ł\ela Konnn-Ko· kameralny. n:l-tępnie mu zyka lu·
nik. UllIewo 1 '6J.
n 14;;77 osla t 111 e w ladomo>!cl.
II otk .e".l w\\ na.
<lowa i melodie rouywkowe.
'("The Humorist", Londyn).
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O!!'łoszenia
l-lamowy milimetr lub jego miejsc@! ko~ztuie: w zwyrzajnych na atronle fI-la--,:=-:---:-...,..-::-;~ mowej 15 ·groszy. na stronie redakcyjneJ (4-lamowej)
przy końcu cześcl
II)

redakcyjnej 30 ~roszy. b) na stronie czwllrt~j 50 groszy. c) nil stronie rlru~iei 60 groszy.
na stronie wiadomości miejscowych 1.- zł. Drobne oitlonenia (najwyżej 100 słów . . . tym

I

rj)

~ naglówkowycbl slowo naglówlrowe drukiem tłustym. 15 groszy. każrle rial<ze ~Iowo 10 grony.

/

Ogloszenia większe wśród drobnych poczynając od ostatniej strony. 1·ltmo",y milimetr 30 gro·
iZY. Ogłoszenia skomplikowane. ~ zastrzeże"iem miej<ca od poszCz ególllpgO wypadku 20'/,
'1' O g l oszem:!
. d o b'lezqcego wy d
"
d I) gNzrny
l'
10 ,.,.
"O
... " 'y"a
.. ń
na rlwyz".
ania 'prZYJmlllE'my
a,,~
nieclzielnych I świątecznych do godziny U.'rj rano. Za bleny rlrukarskie. któl'e nie znieksztalc~jl\
'r".f\j ogloszenill. arlministracj. nie odpowiarla. Ogloszenia Jrzyjmujpmy tylko 7.a oplata z góry.
Naklad i clIcionki: Drukllrnł, Pol~kll S. A ... Po"-'n,niu. - Konto r. K. O.

Prenumerata poczt!!

mlesi~eznie %.34. kwartalnietygodniu)
T.- zł
w"dań w tygonniu). _ Przpz
miesiecznie 2.35 oru o"pow.

~gentury wlasne (7 wydań

(fi

Vf

doplata za or1no.~z~nle d? domu:. ggzempła.rz poiedY(ICzy codzienny 10 gro~zy. niedzielny Iii gr.
Adres reclakc.11 I ail!l1.lnl~t!~c:.Jl centralnE'l: I'o?nań. ~w .. Marcin 70. 'relefony: ~0.72. H-i6.
.
.3~·07. 4·1-01. a.)·.!\. 3~-2.): po godz. 19 oraz w nledl.lele i ~wieta 1"lko' 40-7" Re Jaklo
"'tPowlpII7.1Hlny: :Ian ~I:t?-QI, Z Poznan ia. :l.a wiadomOŚCI i. arlykuly z ·m. łJCJd7.i~·ndp~~iarl;
L\' I,ar!ys!~~v l\1 apm.ą it. !.odz. ~} P!~trkCJ"".kR 91. Za o)!'loszpnlll. i I.rklamy o,lpo"iarla AnloJd
C-liiI''' lC~
z oznanla. - ~i1'11\"kO[l156w
nlez;lm6wl.on .....
h nreda
. · "y'
pal1ków
sJ)owodo"~I"'ch
;"yżqzą pl'zpqzkńrl
'akl'
.•. tCl1\
'1 nIe
'kó Z\\'I
' . ara
. '. - \ VFa7-1!'
orlpowi~dR za dost.i.pzenie' I'i~'m;' ~ pr~;-lumel'~lO~~y '~i:le~l~'j ra.1 w, 11:;-. wyrlRWntrtwII nie
st.rczCJnyph ,umer(\w luh od."ko'low:\niR.'
.a prawa omllC'anla sie niprloP!>l,nRń 200119. Pocztow' e konto r" .. r~ehnnknwp: Po;m~ń 11. nl1mf'r brt(lt.k O~.
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Hanuś ... - jękną.ł. Na miłość
&ga! Co się z tobą. dzieje! Powiedz.
Musiałem ci wyrzą.dzić jakąś straszną.
krzywdę, jeżeli tak się mnie lękasz?

-

Pięknie

staram

zastQ.pić

ei la.n-

POa:ONUS

Podniosła D&

niego oczy s wyrzu-

tem.

- Daruj I - szepnął. Czym ja. ei to
wszystkO nagrodzę?
- Nie myśl o tym... szepnęła
cichutko, spuszczają.c oczy.
- Tak? Żeby. ci robić więcej takich
przykrości ?
- To niechcą.cy

tylko, bo je.steś za.
dObry, aby ...
- Dobry? - Ha, hal - zaśmiał się
z goryczą.. Najpierw cały czas po-

teresował

dal.

Nieporuszony tkwił w miejscu, pa.za nią.. - Zdawało mu
jej krok, oddala ją od
niego o tysią.ce mil, - że kopie COl'az
to głębszą. przepaść, & sercu :w.daje
śmiert.elne rany za coś, czego pojąć
nie mógł. Gdy zatrzymała się przv
fu,l'tce, by ją. otworzyć, przcniknął go
dziwny chłód i zawołał:
- 'Hanuś!
Zwróciła się ku niemu z wyrazem
hiemej udręki.
Podbiegł do niej, chcial rzucić się
do jej nóg, błagać, by nie odchodziła.
\Vyznać swą. miłość ... żebrać o nadzieje bodajby... wreszcie litości... - Ale
"Traz jej oczu, Jaki teraz doJrza.1, powstrzymał go. \Y jedne'; sekundzie
udszył burzę. rwą.cych się na usta
słów i wzruszył do głębi. Pochylił
sil} tylko nad nią. i zapytał łagodnie:
- Czy to miało znaczyć, że myliłem się, są.dzę.c tak o sobie?
- Tak ... - szepnęła.
- I naprawdę jesteś pewna, że nie
sprawiłem ci żadnej "przykro~ci?
trząc z bólem
się, że każdy

Poruszyła przecząco główką..

Dziękuję ci rzekł z tkliwo~cią
i ują.wszy jej rękę - podniósł do ust,
,pooom dodał ze smutkiem.
- Lecz jeśli nie dawniej, to teraz
zraniłem cię tymi niesłusznymi przypus7.czeniami, prnwda?
.
Rączka jej tylkO :redTŻała lekko w
jego dłoni.
Uścisnął ją. lekko i patrząc na jej
spuszczoną.
główkę z niewysłowioną
czułościQ. przez chwilę, po czym podją.ł
znowu:

-

Hanuś ...
stępuje

-

jękną.!

-

na

miłość

że onie.~mie!am się i nanieufnością..
potem, jak
cham zarzucam cię posądzeniami o
winy niepopełnione. To jest... urwał i odwrócił twarz.

tak,

pelniam

a

Staszku... nie, nie... nie mów
tak ... Tyś był zawsze najlepszy ... Ja
tylko jestem taka ... - sżepnęła gorą
co i z prośbą.
Przerwał jej gwałtownie:
- Ach! - Nie pognębiaj mnie jeszcze więcej obwi nianiem siebie ..
OszczQdź mi tego przynajmniej ...
powstrzymał się i dodał z pokorą: I przebacz mi jeśli możesz.
Popatrzyła na niego ze współczu
ciem i powiedziała z powagą dojrzałej
kobiety:
- Nie mam ci co przebaczać, Staszku ... Nie mdlałam o tobie źlo i nie
gniewa~am się ani na chwilę, wierz
mi.

ADAM NA WICZ

Za cul>ze winy
Powieść

sensacy j na

13)
Wiem, pracowała na chlp,b i ja
też chcę ... ja._
- Czy możesz powiedzieć Anno, że
zależność dała ci się odczuć kiedykolwiek?
- Nigdyl ni.gdy! I też nie mówiłam
w tej myśli! Owszem, jesteś zbyt nawet dobry, zbyt szlachetny, lecz wlaś
nie to skłania mnie do zarabiania na
własne utrzymanie! Ty pracujesz tak
ciężko, bez wytchnienia, a ja używam
owoców twej pracy. Czemu i ja nie
miałabrm coś zarobić? Pt'acowałahym

z toba raz cm.

Scrce Andrzeja uderzyło mocniej.
Anna chciała pracować z nim razem!
C7.y jednak byłahy s7.czQśliwa? Czy on
ma. prawo zatrz~'l11ać ją, dla siebie, zachować dla siebie nade wszystko U"h/lchan::,. istotQ? Pr7.Ccież i ona kochała
gol Inną wprawdzie miłością, ale z
czasem potrafi zdobrć sobie jej serce!
Ach, gdrby nie ta nagła zmiana, gdynie to nowe a tak zupełnie innc
t~'c ie, otwierające si~ przed nią., jakie
szczęście nlógłby zapewnić sobie w
rm:~·~złości! Od dawnaiuż łudził si~
.,~dzicją Ż<, po dzic~iQciu lalach mo-

'N

Powlókł się do domu. Wsze<ll do
izby pobladły, ale opanowany i widząc, że stary wytrząsa fajkę, sięgnę.ł
ręką. do kieszeni i położył przed nim
paczkę tytoniu.
- Skądeś gc wyrwał? zapytał
uradowany stary.
- Z miasta. Dla stryjenki też eoś
mam. - Położył jej na kolanach ta,..
bliczkę czekOlady.
- Oj ty, ty ...
- ... nic dobrego - skończył z wesołym błyskiem oczu i siadł na miejscu Hani, biorąc do rąk jej zeszyt.
- Kiedy ona to rysowała? - zain-

To czemu się mnie lękagz T znowu.
- Nie lękam ... szepnęła, spuszcza.jąc oczy.
- W każdym razie jesteś coraz wię
cej nieśmiała. i zamknięta w sobie.
Uczuła
występują.cy
rumieniec i
ręka. jej zaczęła manewrować około
zamknięcia furtki.
- Dlaczego? - szepnął gorą.co, starają.c się zajrzeć w jej oczy.
- Nie wiem... odszepnęła, odwracają.c twarzyczkę i w następnej
chwili znajdowała się po drugiej stro-

zapytał

ka, co!

. Czekał, drżąc niemal, jak i on&.
Gdyby mógł widzieć w tym mroku
bladość jej twarzyczki, nie męczyłby
jej, a. zatrw()żył mocno. Ale nieświadomie znęcał się dalej:
- Powiedz, wyrządziłem ei co?
Chciałbym wiedzieć, by ...
Podniosła rękę do zdławionej kur('zem krtani z nieopisanym wysiłkiem
zaprzeczyła nieswoim głosem:
- Nie ...
- Nie? - Nie' - powtórzył, starajllc się cośkolwiek wyczytać z jej
twarzy.
-'Nie...
I nie mogę.c znieść jego badawczego spojrzenia, oddaliła się powolnym
krokiem ku furtce, wiodącej do ogródka, zapatrzona z jakimś tragizmem w

MICHAŁ

zołu i poświQcenia się dla niej wolno
mu bQdzie wytworne usłać gniazdeczko i złotą. swą w nim umieścić ptaszynę, że wolno mu będzie kochać i
uwielbiać ję. jawnie i że w zamian za
to otrzyma jej miłość. Myśl ta dodawała mu siły i odwagi i jak gwiazda
przewodnia błyszczała na tle smutnego sierocego życia. Dziś wszystko się
7.mieniło, dziś musi się wyrzec osobistego szczęścia i oddać ulcochaną
dzicwczynę stryjowi, który dotąd nic
o niej nie chciał wiedzieć! Przed dziesieciu laty rzucił ję. na łaskę obcych
ludzi, a dziś zabiera, jak swoją. włas
ność!
Zerwał się z kanapki i począ.ł chodzić
po pokoju. Siłą woli potrafH
przytłumić walke w seJ·cu. Nie mógł
przecież b~' ć tak nikczemny, aby żądać
tego, czego miłością swoją chociaż

głęboką

i gorącę. zdObyć nie mógł. Żą
za długoletnią opiekę - jej ~erca,
którego mu dobrowolnie nie oddała,
10 h~'łaby podłość, na jakę. szlachetna
du::;za Andrzeja wzdrygała się mimowoli.
Anna, §ledzą.ca go uważnio i wzru::izona wYrazem bólu i smutJ;;u widni,,flać

Boga!. .. Co

się

z

Tobą.

dzieje?

nie furtki.
- Nie n·iesz?
- Nie wiem ... naprawdę ... - potwierdziła z wysiłkiem i pomknęła ku
werandzie.
Stał, goniąc ją b<>lesnymi oczyma,
a kiedy znikła w głębi domu - pochylił ciężko głowę·
Po chwili wyprostował się i potrząsnął nią.
- Tak, nic innego ... Przeczl.l1a, że
ją kocham i odsunęła się, nie mogąc
mi być wzajemną. - rzekł do siebie.
Popatrzył w zachmurzone niebo.
- I stąd ,,·niosek, że pO"' inicnem
~ilczeć .... milczeć, choćby ~ni. s~r.ce pękało z bo~u. aby oszczędzIć .lej l tamtym dWOJgu starusz~w~ k.łopot';l ze
:b~ ..: Tak, ~u~zą ,":Idz:eć l c~uc .:'"C
~le. ona blata, 0l1l S) na... mc
ceJ.
Westc~ną.ł eię~ko.. .
- Boze, dodaJ mI Slłl

się żywo,

przypatrując

SIę

ostatniemu rysunkowi.
- A teraz. .
Bajeczne! Jaka ~wno~ć linii,
subtelność wykOllczenia, wyraz ... Ależ
oua ma naprawdę talent! - entuzjazmował się.
.
- Do wsz~Tstkiego ona taka, że aJJ
dziw - uśmiechnął się stary z dumą·
Sia.szek popatrzył na nich uważnie,
po czym rzekł:
- Czy stryjostwu nigdy nie przyszło na mrśl kształcić jej?
- Ba, llieraz, ale trudno było myśleć o tym dawniej, a teraz zapóźno.
Zresztą .. ·
- Jak to zapóźno?
- Dziewczyna dorosła prawie ...
- Ależ to 'najodpowiedniejszy wiekl
- zaprzeczył gorąco. - Moi drodzy,
wyśl ijmy ją. do jakieś szkoły, niech
rozwinie swoje zdolności. Ona. tak ma.rzy o tym, a przecie nas stać na to,
l)rawda?
Starzy patrzyli na niego zdziwieni.
- Co ci dziś przyszło do głowy?
_ Wcale nie dziś. - Myślałem o
tym stale i czckałem tylko odpowiedniej chwili. Obecnie zdecydowałem
się i .luż upatrzył~m dla niej miejsce
w szkole rękod7.iclniCzej · w \Varszawie, która daje prawie średnie wykształcenie" poza tym artystyczne i
praktycznie przygotowuje do życia..
\Vymarzona szkoła dla takich, jak
]-Iania. - Za dwa lata będzie wzorem
światlej gospodyni _ Polki.
_ Może i dobrze byłoby, takich
nam teraz trzeba - poparła go po_
ważnie ::;tryjenka.
_ O! o! o! I ona! Trzeba! Ciekawym, jal<byś obyła się bez niej - zaoponQwał zapalczywie stary.
_ I o tym pomyślałem, stryju ko• chan)T. Kobieta do pomocy stryjcnce
iuż zgodzona.
.
(Cię.g dalszy nastę.pi)'.

"IQ-I

ją.cego na jego twarzy, zbliżyła się do
niego i drobną. rączkę wsunęła mu
pod ramię.
- Andrzeju! gniewasz się na mnie?
- szepnQła słodko i przycisnęła siQ do
jego ramienia. - Cofam już to, co powiedziałem, zapomnij, o tym, proszę!
Tylko nie gniewaj się już na mniel
- \Vięc nie czuje::;z siQ tu szcz~śli
wą, Anno?
- Naturalniel Trudno mi jednak
czasem oprzeć się jakiejś tęsknocie i
niezadowoleniu! Smutno mi tutaj, jesteśmy zawsze same, ty tak rzadko
przyjeżdżasz!
Andrzeju
gdybyśmy
mieszkali razem, gdybyś mnie zechciał zabrać z sobą, wtedy czułab~' m
siQ zupełnie szczęśliwa. Powiedz mi,
czemu. ty nigdy nic chccsz się na to
zgodzić?
.
- Cicho, dziecko drogie - szepnął
drżącymi ustami. Moje życio wę
drowne nie byłOby stosowne dla ciebie.
•
- Dlaczego? \Vszak moja matka
jeździła też po świecie i była sarna!
- Tak, ale była inna, niż tyl Posiadała dwa puklerze moralne, które
zasłaniały ją od wszelkiego niebczpieczellstwa: ciebie i wiell\Q. miłość w sercu!
- Miłość dla mego ojca? Powiedz
mi o nim - poprosiła Anna żywo nigdy mi jeszcze o nim nic nie mówiłeś!
•
- Nie umiałbym cię też w niczym
objaśnić r7.e), I \\"ylllijnjQco. - Po-

wicdz mi jednak, Andziu droga, czy
nie możesz być szczęśliwa bez :rebaw
i maję.tku?
- Owszem, b~'lebrś ty zawsze był
przy mnie - odrzekła, uśmiechając
siQ i patrząc mu w oczy z taką. swobodą dziecięcą, że nie można było
wątpić o jej nieznajomośCi uczuć Andrzeja.
Aklor nag-Ie ::;zorstkim ruchem uwolnił swe ramię od zaplecionych rą.
czek dzie"'cz~cia i odsunął nią. lekko
od siebie. Chwilę jeszcze, a wymówił
by ~lo\\ ' a, nie dające siC odwołać i mo_
gące
zmienić
całą.
ich przyszłość.
Twarda szkoła życia nauczyła go jednak tak silnego panowania nad sobą..
że zaraz l)otem u~miechną.l się i rzekł
~poko.ini :
- Pragniesz więc b)'ć uwielbiana
i podziwiana, chcesz mieć majątek 1.
Dla tak łndnej dziewczyny jak ty, nie
.ie~t nic niemożliwe, zresztą jakaś dobra wieszczka wysłuchała ciebie, bo
oto w tC'j chwili te wymarzone bogactwa cz<>knją już na ciebie! Potrz-ebuje::;z tj"lko wyciQgnąć rękę, a same
przyjcla do cichie!
'ie żartuj ze mnie!
- Nie iartujQ, jeżeli chcesz, możesz
je mieć natychmiast!
.
- Andrzeju, czy odziedzicz-yłeś jaki
mają.tek?

- Ja? Nie! To wszystko t,,·oją bQdzie własnością.!
Anna zbladla.
'CiQ~ clal::;zy na::;taoi)

)
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SPRAWY

Chustka

-

·ORĘDOWNIK, niedziel!!'. iłnia

KOBIEC~

trójkątna

17 lipca. 19:f8 --

przyg

z płótna

którą

przecinamy z jednej strony i haftujemy z brzegu w kwiaty lub punkty jedwabiem do prania,
odda nam wielką
przysługę w podróży w czasie
pięknych
słonecznych dni latowych.
Prosimy przyjrzeć się naszej rycinie
dokładnie. a przekonamy się jak ładnie

Dziś zjadł rybkę,

Nume.r 16! '

, Sow· drza

łbach płochych sowizdrzałów
Pełno głupiCh wciąż kawałów,
Stąd powstaje duto biedy

lecz nie syty Czuje dalsze apetyty.
Głodny i stąd gniewny wielce,
Na chłopców wyszczerza kielce.

We

Dzik trafiony ciężkim kijem
Wrył się w trawę całym ryjem,
A że bardzo źle się czuje -

Bestia krzywdę strasznie czuje
I zniewagi nie daruje.

Jak szalony dokazuje .••

Pod sosenka,

Nie wiadomo jak i kiedy.

Nie należy drażnić byka
A tym mniej, głodnego dzika.
Rżnęli w dzika ryj patykiem
I las cały rozbrzmiał kwikiem.

wygląda taka chustka tr«łjka,tna, Jako normalna szarfa, otaczaja,ca biodra, lub jako
narzutka spięta metalowa, spinką i zwia,zana z tyłlI, a nawet jako chusteczka na
głowę, osłaniaja,ca w bajeczny sposób fryzurę·

Zawsze to sarno, a jednak trzy razy
innego - oto nowy pomysł mody!

coś

Lak na płótnie
nalety do tych kontrastów. w których się
lubUje moda latowa.
Naturalnie nie nalety przy tym myśleć tylko o czarnym laku, lecz o najróż·

niejszych kolorach jak niebieskim. zielonym, czerwonym itp. Również kolor sukni nie koniecZDie musi być biały; przeciwnie uważamy, że kolory pastelowe są
o wiele efektowniejsze.
Bardzo pięknie i niezwykle wygląda
płócienny płaszcz przybrany skóra, lakową w kolorach i odpowiednimi guzikami.
Przyznać musimy, że morla nasza bardzo
jest pomysłowa, stwarzając bajeczne efekty naj prostszymi środkami.
Dzięki tej prostocie dostępną jest nie
tylko wybrańcom, ale i ogólewi.

Zamierzając jakąś chryję.
ziemię ryje.

Z sosna, co się wali z trzaskiem.
w dół z okropnym wrzaskiem.
Taki to płochości skutek:
Łzy i rozpacz, ból i smutek.

Znów ich los w opiekę bierze:
Drzewo zgniotło mściwe zwierzę.
Stąd nauka: Weźmiesz kijem
. To się zaraz nie mścij ryjem!

Lecą

Nie wesoło im na sośnie,
Wiszą, coraz bardziej skośnie,
Za jedną malutką chwilę
Dzik rozszarpie ich -

i tyle.

Dzik wydobył się spod sosny,
Wydał jeden kwik żałosny.
YO czym zamknął swe powieki
I wszedł w świński raj daleki.

Rady i przepisy
Zimne zupy
Zimna zupa w okresie UJM/ÓW to nie tylko
smaczny. chlodny napój, zdrowy i intensywny
posiiek, ale także potrawa, która moin'l sobie

Zatknięty na mocny
Smaży się dzikowy

kijek
ryjek.
A z niego zapaszek leci
Tłuszczu i palonej szczeci.
Zupa z czarnych jagód: Proporcja: 2 litl7
czarnych jagód, 2 szklanki czerwonego wina owocowego. albo dwie szklanki śmietanr. kwaś
nej. 20 dg cukru pukru, cynamon, gotdzlki.
Wsypać w~'myte jagody w rondel. zalać li·
trem wody. dodać cukier, gotować 10 minut.
Przecedzi<.' sok przez sito, jagody przefasować,
wymieszać.
Zaprawić zupę winem czerwonym,
dodać dfa podniesienia smaku trochę cynamonu
i goździków. zagotować. "' lać do wazy, ustawić
wazę w lodzie. Podawać doskonale zamrożoną
z drobnrmi grzaneczkami ze słodkiej bułeczki.
"'amiast wirla można dodać 2 szklanki młodej.
wyborowej kwa"nej Śmiotany. nie gotuj ac z nią
zupy i nie dodajac korzeni. Doskonałym dodatk.iem do zup owocowych jest też groszek ptysIOwy.

Na zdjęciu tym widzimy dwa sposoby cedZ0nia sokó\y: jeden prymitywny, polegająCY na użyciu odwróconego
stołeczka,
drugi noowczesny przy pomocy specjalnego przyrządu - sita
przygotować wcześnie

cić'

czas
ludnie i
gorlzin.
.. maC"llne

rano, a tym samym skróPl'Zygotowywania obiadu w upalne popalenia ognia pod kotliną przez kilka
oto kilka mnieJ znan7ch przepisów na
zimne ZUlW:

Groszek ptysiowy: Proporc.ja: Szklanka wody. '1. szklanki mĄki. 'I. szklanki masla, szczypta
soli. 3 jajka.
Zagotować wode z mnslem WSypując szcZYJ,>tę
.oli. Sypać na ogniu ow.ianą mąkę. mieszaJąc
bpznstannie, aby sie gl'udki nie wytworzy/y.
Podgl·7.ewal' chwilę . dopóki masa nie zacznie odstawać od rondla.
"'ylożyć ciasto na mil'cczkę. wystudzić.
W
('hlodne whijać po jednym trzy całe jaja. \l'lyrabiać 1(i minut tyżką drewnianą.
Wysmarować blache maRłem, puszczać nil. niĄ
pr7.ez szprycke (używaną do garnirowania tort<Jw z kremami ma~lanemi) mnl(,llkip. kuleczki.
\V braku szprycki maczać ręce w sklarowanym
maśle i formować maleńkię kulec~j wielkości
dutpgo ziarna grochu. Piec na -'ot7 kalor w
średnim piec1l
'

W czasie gdy siĘ skwiercząc. smaty
Smaczny kawał świńskiej twarzy,
Chłopcy marza, w miękkiej trawie
O tak upragnionej strawie.
Zupa migdałowa: 2 litry mleka, 71' , dg migdaw tym 3-4 gorzkie. 7' f.·dk rodzynków, 8-10
dk cukru. 1/8 kg ryżu.
.
Ryż ugotować na sypko osobno bez soli. Migdały zemleć w maszyncę. włożyć w mleko, gotować kilka minut, włożyć rodzynki. na wydaniu dodać ryż.
.
Można podawać zimną lub gorącą, zamiast
ryżu dać kluseczki, marengi itp.
Zupa mleczna z owocami: 2 litry mleka albo,
11', litra mleka i 'i, litra śmietanki, kawałek
wanilii, 6-8 żółtek, szklanka cukru-pudru, '1, kg
poziomek, m alin itp.
żóltka ubić z cukrem. dolać po trochu mleko,
rozmieszać, postawić na ogniu i ciągle mieszając, zagrzać aż zgęstnieje. ale nie zagotować.
Przecedzić, oziehić. wsypać surowe. przebrane
owoce. Jeżeli zamiast poziomek dajemy truskawki, każdą jagodę przeciąć na dwoje.
Chłodnik czekoladowy: Dwa litry mleka lub
lepiej mleko pól na pól ze śmietanką, 4 żółtka.
10-15 dk cukru, 20 rJk czekolady.
Utrze!' czekolade na tarce. rozgotować w czę
ści mleka.
Żółtka ubić z cukrem. dorlać czekoladę, rozPT-owadzić mlekiem. z31'(rzaĆ starannie
mieszając, nie zagotować. Oziębić. W chwili siadania do stolu włożyć do każdego talerza z zupą
łyżkę lodów śmietankowych lub kawowych.
Podać biszkopty. marengi itp.
Chłodnik kawowy: Przygotować jak czekoladowy. tylko zamiast czekolady wziać' 4 czubate
łyżki dobrej mielonej ka wy, zaparzyć' szklanką
mleka, odcisntlć, przecedzić, dodać do c:al"ści.
Kłaść po łyżce lodów śmietankowych-. ·
Podać biszkopty. sucharki itp .
łów

Łotrów dławią głodu kleszcze
A tu podniebienie łechcze
Zapach ryjka przez świat gnany,
Zapach dawno nie wąchany.

Zupa ndladująca czekoladową: 'I. szklanki
dobrej, pszennej mąki, wanilia lub cynamon, 9
szklanek mleka, 2-3 jaja, '/,_1 szkl:l.llka cukru.
Truskawkowy ponrz mrożony: Proporcja na
4-5 9sób. Dodatki: 2 paczki galaretki poziomkoweJ .. Luba", 2 szklanki cukru 6 szklanek wody, tru~ka'Yki. świeże lub konfitury truskawkowe, duzy. kIeliszek araku, duży kieliszek likieru
Marasąumo.

Sposób .przyrządzania: Zrobić gl\laretke we-

dług. przepiSU, podanf>go na paczce, biorąc jPrlnak

zamIaęt dwóch szklanek wody trzy szklanki
na kazdą paczkę i podwajając i1oś!! cukru. Styg~ąca .galaretk.e wla~ do Jlla.zynki do 10c16~·. ob-

lozone.l lodem I solą I zammzil-. kr<~cąc , jak zwykle lod,r. Gdy masa, za.cz)lie gęstnieć. W)TjąĆ 10patke.srodkowl}, wlac kH"h~zek araku. drugi marl;isqUJn!l, wymieszać od dna. Naktadać w nblskie
Iqehszkl od szampana lub w wy~okie szklaneczki, Z\yane szamRankami. "l"a wierzrh położyć po
ladneJ. utarzaneJ ": cukrze-purlrze truRkawce lub
po tru,skawce k0!lfIturowej i natYchmia ~ t pOrla(',
aby Się pOJJCZ me rozpui<cił. Doltrzc j,,~t dodać
do p~c2!u ną dokręceniu trzy ~Ui"Ov;e ltinlka, kt6re zbIJaJąc SIę razcm z mas;1. nadają jej lekkośi:.
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PASY

PĘDNE,

PŁACHTY ŻNIWNE

ARTYKUI,Y TECHNICZNE
'
w znanycb od roku 18itl naJwyż~zycb
jakościacb dastarcza
Z. MAZURKIEWICZ Sp. z o. O. PoznaA,.
111. Kantaka 8,'11. Telefon 3J-22.
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