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Starcie zbrojne na granicy sowiecko - mandżurskiej - Cierpliwość i opanowanie Japończyków wobec ciągłych prowokacyj władze sowieckie niesłusznie oceniają jako
słabość Japonii
T o k i o (P AT). Dowództwo armii
komunikuje:
W piątek okolo dziesięciu żołnie
rzy sowieckich -przekroczyło granicę
sowiecko-mandiurską.
na poludniozachód od Szacaoien (dwa km na pół
noc od wzgórza Czankuieng). Żołnie
rze rozpoczęli budowę umocnień polowrch. Japońsko-mandżurskie patrole
graniczne wyparły napastników, po
czym wycofały się na okoliczne wzgórza, aby nie dawać powodów do dalszych powikłań.
W pilltek w godzinach popołudnio
wych po nadejściu posiłków oddziały
sowieckie natarły na pl:\* ole japoń
sko-mandżurskie, które atak odparły.
\V zakończeniu komunikat stwierdza: "Japońsko-mandżurskie oddziały
stoją.
obecnie naprzeciw oddzialówBOwieckich ". .
T o k i o (P A T). Agencja Domei
stwierdza, że japOllskie koła oficjalne
oceniają. poważnie nowe .zajście graniczne, które .wydarzyło się na graniey japońsko-mandżurskiej w ub. pią.
koreańskiej

jowego załatwienia sporu granicznego
na tym odcinku na drodze rokowań
dyplomatycznych z Sowietami.
Najwidoczniej cierpliwość i opanowanie

I

JapOl'1czyków władze sowieckie ocenily, jako słabość Japonii, skoro oddział
sowiecki ponownie naruszył granicę z
Mandżurią·

oporozumienie Francji i Niemiec

B. prentier Flfuulin ośu'ioclcza, H 1JO'ł'o~umiell;e Fł'(HICji
z R~es~q Niemieck({ jest 'l'łwUiwe u' op«rciu o naj.ści~lejs~e
'U's[Jólcl~ialauie ~ Llnglią

p a
din

ryż.

udzielił

(ATE)

Były

premier

współpracownikowi

Flan-/
"La

Revue de France" WJ wiadu, w kfórym
omówił główne zagadnienia dqby bieżącej, specjalną u,,,agę
poświęcając

możliwości i
7,

potrzebie

porozumienia

RZ0SZą.

"CaJoksztalt życia politycznego i gow Europie twierdził
Flandin - stoi pod znakiem jednego

l "podal'Czego

W llr ARSZ7'A'l'i1Cll li . lBR1 ' KI S.JJIQT.OTÓIJl HO.JOlJ' YCH

pytania: pokój czy wojna?
Flandin zastanawiając się · nad
tym, czy ekspansja gospodarcza Niemiec w Europie środkowej i południo
wo-wschodniej nad Dunajem, nie na-

tek.
Sztab armii japońskiej, stwierdza
komunikat, wykazuje dużą. cierpliwość i opanowanie wobec faktu okupacji wzgórza Czankufeng.
JapOllczyCY szukali sposobu poko-

ruszająca niepodległości państw, poło
żonych na tym terytorium, poważnie
zagraża interesom jego kraju, stwierdził, "iż ekspansja ni~miecka zarówno
w Europie środkowe.i i wschodniej, jak
i po całym świecie jest dla interesów

Nowy kierownik
nadzoru prOkuratorskiego
War s z a w a.

Franc.ii i Anglii niekorzystna. Niemnie.i miQdzy tymi dwoma ewentualnościami trzeba wybr,ać.
"Pomiędzy Anglią i Francją. - koń
czy Flandin - nastąpiło zbliżenie zgod
ne z życzeniem tych państw oraz na
skutek wspólnych interesów obu krajów. W na.iściślejszym współdziałaniu
z Anglią możemy i musimy szukać
podstaw do porozumienia z Rzeszą.."

(Tel. wł.).
mianował

Minister
kierownikiem nadzoru prokuratorskiego przy
Min. Sprawiedliwości prokuratora Są.
du Najwyższego, Krzysztofa Bieńkow
skiego.
Dotychcz.asowy
kierownik,
prok. Krzyczyński, został mianowany
wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w
Wilnie. (w)
sprawiedliwości

Urodzin'! Mussolinieno

Oyrek tor biura surowców
War s z a w a. (Tel. wł.). Dyrekto·
rem biura surowców przy Min. P1'Zemysłu i Handlu został mi,anowany b.
dyrektor dep.artamentu tegoż Ministerstwa p. Kandel. (w)

. Zawieszone organizacje
War s z a w a. (Tel. wł . ). Władze
administracyjne zawiesiły
Związek
Zbliżenia Nal'odów Od"odzol1vch oraz
Komitet Przemysłu Filmowego dla Obrony Pallstwa wskutek braku wszelkiej działalności. (w)

75-lecie Forda
N o w y Jor k. (P A T) Ford obchodził uroczyście 75 roc~nicę urodzin. Z
tej okazji otl'z~- mał olbrzymią. ilość
podarunków i życzeń z kraju i zza
granicy.
M. in. towm'zr Rf\yO "Daimler Benz"
ofial'O\yulo .ilJbilatowi dokładny model
P;t'l \Ysz('go RamOl'hodl1 świata, 7.budowanego przez Karola Benza w T. 1855,
mogący się swobodnie poruszać tak
jak pierwowzór, który znajduje się
obecnie w muzeum w Monachium.

Dobyty z dna morskiego niemiecki
bojowy "Grosser Kurtilrst" (25600.
ton), zatopiony podczas wojny świato
wej pod Scapa Flow, przyholowany w
tych dniach dnem do góry dtl
szkockiej stoczni Rosyth celem rozbiórki na złom.

okręt

R z v m. (Tel. wł.)
urodzil; Mus soliniego
clerz Hitler przesłał

Tak

wygląda wnętrze "kuźni"
według

lotniczej w Meaulte we Francji,
najbardziej nowoczesnych metod.

produkującej

Ta 55 rocznicę
w piątek kanszefowi rządu
włoskiego depeszę utrzymaną. w niezwykle serdecznym tonie.

Rewolta na Krecie zlikwidowana

Opinia narodu greckiego

potępiła stłumiony

A t e n y. (P AT) Grecka Agencja Telegraficzna donosi:
Cała prasa jednomyślni e surowo
potępia stłumiony zamach na Krecie.
Dzhmniki podkreślają, że ten akt był
nie tylko głupi, lecz również i zbrodniczy, bowiem ;;amachu dokonano w
chwili, gdy Grecja w pelni entuzjazmu
przygotowuje się do święcenia drugiej
rocznicy historycznego dnia 4 sierpnia.
Bezsensowność jest tym bardziej widoczna, że kraj ca1y i ludność beleń'
ska wraz z mieszkailcami Krety dają

czyły się

do

zamach -

powstańców

Elementy komunistyczne

wzruszające
przywiązania

dowody wdzięczności i
do swego rządu narodowego. Dzienniki podkreśla.ią zgodnie,
iż rząd jest dostatecznie silny, by w oparciu o cały naród móc zapewnić porzą,dek i spokój w pailstwie.
'Vedług informacyj prasowych, nadchodzących z Kanei, elementy komunistyczne przyłącz y ły się do powstań
ców. W obecnej chwili na rogatkach
stoją. silne oddziały wojskowe, które
zatrzymu.ią

hezwzględnie

w s z~- s tkich

podejrzanych. Dzienniki donoszQ. rów-

przyłą-

'
nież, że powstańcy rozproszyli się z
chwilą. ukazania się pierwszych eskadr
letniczych. Ludność zaj~la wrogie sta-

nowisko wobec zamachowców.
'Według ostatnich wiadomości z Kanei, powstańcy zostali calkowicie rozbici. W piątek wieczorem doszło jeszcze do starcia z żandarmami.
W wyniku walki dwaj powstaJ1cY'
zostali zabici, a trzech żandarmów
rannych.
\Viększość
zamachowców
jest już ujęta i rozbrojona. O losie przewódców brak dotychc7.as wiadomości.

Strona ,2 -:

Lista 2ydów warszawskich
przebywających za granicą

poniedziałek ,

dnia 1 sierpnia 1938 -

Numer 174

Przed. przyjazdem lorda Runcimana
Dec1I(luj(~ce

rol(,ou'a,nia, W sprau'ie statutu rozpoc~nl( się
po p,,.~ybyci1ł. bry~ :1.1skiego dY1Jlouwty

,,, a r s z a w a. (Tel. wł.). Komisariat rządu m. 'W arszawy ogłosił listę
przebywających Z.a granicą 58 osób, a
to we Francji, Anglii, Palestynie i Ameryce.
Są to wszystko .Żydzi. (w'

'"Domu

ORĘDOWNIK,

P r ag a. (PAT). Odbylo się zebranie
Politycznego Komitetu Ministrów, a
po nim Rady Ministrów, poświęcone
m. i. przygotowaniom do przyjazdu
Runcimana oraz sprawie budżetu.
W związku z podawanymi przez

Upadłość
Książki Polskiej"

prorzqdową prasę czeską wiadomości ami o przebiegu i różnych fazach roko-

\V a r s z a w a. (Tel. wł.). Na posiedzeniu Sądu Hanclloweg-o ogłoszono
upadłość Domu Esią,iki Pol~kiej, mianując syndykiem maRy up,aMości adw.
ErncRta oraz BryzenmajRtra. (w)

waI1, z przedstawicielami Niemców sucleckich, w biuletynie biura tej partii.
ukazało się zaprzeczenie tej wiadomości. Biuletyn sLwierdza, że dotąd rokowania nie wyszły poza fazę nieobowiązujących rozmów, w czasie których je-

Orzeczenie w sprawie
dozorców domowych

Dalsze

dynie delegaci
Niemców sudeckich
przedstawiali zażalenia w sprawach administracyjnych.
\V związku z tym w koJach poinformowanych wyrażają pogląd, że ogłoszenie przez niektóre organa prasowe treści statutu uważać należy za swego rodzaju manewr. Dzięki niemu gotowy
już
projekt statutu staje się obecnie
ponownie jedynie materiałem do dyskusji, która tym razem poprowadzona bę
cIzie przy współudziale lorda Runciman

postępy wojsk naro
w Esłramadurze

owych

War s z a wa. (Tel. wł.). Zaczęło
orzeczenie nadzwyczajnej
komisji rozjemczej o warunkach pracy
dozorców domowych na terenie Warszawy.
k ' "
.
..
Minimum dla dozorcy domowego u- I
Odparte a,tn 't nc~er1('onych na fronCie Wa,lencJl
stalono na 50 zł mieRi~cznie. (w)
' S a l a m a n k a. Ostatni komunikat
Na froncie Walencji (rz. Ebro) odsztabu
gen.
Franko
donosi:
Na parto kilka ataków wojsk "czerwoWlę
Się
froncie Estramadury natarcie nasze nych". Lotnictwo powstańcze współI trwa i wojska posuwaję. się naprzód.
działając z piechotą bombardowało
Zręcznym manewrem okrążającym zokilka miejscowości, w których konWar s z a wa. (Tel. wł.). W naj- stała
calkowicie
zniszczona
linia centrowane były większ'e siły przeciw\
bliższym czasie zwiększony zostanie I wojsk nieprzyjacielskich i obsadzona
nika. Dwa okręty narodowo ostrzelipersonel konsulatu
litewskiego w I droga z Puerto Lano do Acedera.
wały SagunŁ
'Varsz.awie. Dotąd w konsulacie pra- ł
cowało 10 osób. Z powodu nawału pra-

obowiązywać

. k'
Z
sza
konsulat litewski

i

'

~;,~~~:;:':C~::k6:,,~:::i. ~;;:~~

300 WIZ dIa obywateh pOlskICh, udaJą-

I(hiórzy(y bronią sie sztucznymi powodziami

na Litwę. Niebawem ma nastą.pić mianowanie attache handlowego dla poselstwa litewskiego w Warszawie. (w)
cych

P'l

Wycieczka litewskich
sfer gospodarczych
War s z a wa. (Tel. wł.). Na dni
najbliższe
z.apowiedziany jest przyjazd wycieczki litewRkjch sfer gospodn.rczych celp.TYl nawiązania kontaktl,l
z polskimi Rfer~mi przemysłowymi
i handlowymi.
Wyciec7.ka zamier7.a równip9; zwiedzić G(l~'Tlię. (w)

Komunikat
poselstwa greckiego
War s z a w a. (Tel. wł.). Poselstwo
greckie w Warszawie ogłasza komunikat, iż na Krecie sytuacja została cał
kowicie opanowana
przywrócony
spokój.
Obecnie toczą się dochodzenia przeciwko winnym, któr7.y sprowokowali
(w)

wyobraża sobie
"rewolucję narodową"

Jak Z. M. P.

,.

f

.,

11"

H

k

pORtęp na rzece Jang-Tse ojest cofnięciem się Japończy
ków na innych frontach. , Chińczycy;
znowu wysadzili w powietrze tamy na.
Jang-Tse na tyłach japońskich\ mianowicie w trzech miej scach pod Dun-Lu.
Szybko postępują, ea powódź grozi zupełnym
przerwaniem
komunikacji
między głównymi punktami
oparcia
JapOllczyków.

płacony

Rewizyta wBudapeszcie
'v a r s z a w a.

'i:

(Tel. wł.) Rewizyta.
Pana Prezydenta w Budape s zcię ma .
nastąpić ,..". połowie pai,dziernika.
(w),

Angielskie wakacje
L o n cty n. (ATE) Premier Chamberlain wyjechał wieczorem do swej
rezydencji podmiejskiej Chequers, a w:
przyszłym tygodniu wyjedzie na kilka
t~Tgodni do Szkocji, by oddać się swej
uluhionej rozrywce wędkarstw,,!.,
l\linister spraw zagranicznych lord
Halifax wyjechał do 'swej rezydencji
w y orkshire.
Angi,elska Izba Gmin odroczYła się
na ferie letnie do dnia 1 listop~da.

Niepokoje w Palestynie

Jerozolima. (ATE) Sytuacja · w
całej Palestynie jest w dalszym ciągu
niezwykle naprężona. W okręgu· Tulkarem oddziały wojska i poHcH prze·
prowadzają rewizje. Znaleziono wielkie ilości broni i amunicji, w związku
z czym aresztowano 31 osób.
W pobliżu osiedla żydowskiego Ra..
mat Yohmam doszło do starć, podczas
których 2 Ar-abów zostało zabitych.

C1: . ,

Hiszpania narodowa
'ma dość amunicji

l

L i z b o n a (PAT). Korespondent
T o k i o.
Natarcie japońskie
Flotylla japońska na rzece Jang-Tse
r.zeki Jang-Tse ,y kierunku ostrzeliwała we czwartek pozycje chiń- wojenny "Diario de Lisbona" dQnosi
Hankau rozwija się pomyślnie. Na po- skie pod Kiu-Kiang oraz Czang-Su- z Hiszpanii narodowej, ż~ hiszpań~
łudniowym brzegu Jang-Tse i z TaiCzeng na zachód od Nan-Czang. Sa- ski m fabrykom amunicji· ·na,!(azan
Hu oddziały japOllskie posunęły się . moloty japOllskie zbombardo 'wały kilka zmniejszyć produkcję amunicji o 20
znacznie naprzód. W południowo-za- lotnisk chińskich. Wobec postępów pet, gdyż wojska posiadają w obecnej
chodniej części prowincji An-Hwei woj- ofensywy japoi]~kiej zarządzono ewa- chwili zapasy, przekraczające znaczska japońskie zajęły kilka miejsco.vo- kuację ludności cywilllej z miasta nie przewidywane zużycie.
ści oraz wkroczyły do prowincji HuHanl~au.
Meksykańskie
Peh. Inne oddziały japońskie zbliżają
się do Su-Sung i do łańcucha górskiego
M e ]{ s y k (PA T). Pomiędiy ' TamTa-Pieh.
pico a San Luis Potosi dokonano za...
machu na pociąg pasażerski. Na szy"
nach kolejowych podłożona bombę
oynamitową..
3 osoby zostały zabite.
\ę
19 rannych. Zamachowcy usiłowali
zdobyć pociąg szturmem, jednak zostali odparci przez żołnierzy stanowią'"
eych eskortę pociągu.
Przewódc,a bandytów, którzy, dokonali zamachu, Lobardo Tapia" został
zabity. Był on b. deputowanym zbli...
żonym do cedilistów. Tapia w wybuchu powstan:ila. gen. Cedillo oddał się
do dyspozycji wojsk federalnych, póź ...
niej jednak zdradził wojska rządowe i
na włal'iną rękę podją,ł akcję wywrotowzdłuż

I

porachunki

• ie wygrzeb"e

wą·

'v rozrzucanych na terenie Krakowa ulotkach, wydanych przez ozonowy

Związek 1Iłodej PolRki, kilkakrotnie
powtarza się hasło "Niech żyje rewolucja narodowa". Jak "ozonowcy" wyObrażają sobie ową j,rewolucję narodową" wyj~śnia uwag:!; mówiąca o
wyjeździe krakowskiego Z. M. P. na
warszawskie uroczy:"tości tejże organizacji, przy czym koszta podróży i
dwuq.niowego pObytu w Warszawie
z utrzymaniem wynoszą... 3 złote.
'
Rzecz)T wiście: bardzo to jest "rewolucyjne".

na drodze ku Hankau, lecz mu-

Ponadto

om,ys ny 'ł·o~?v.QJ o en~ywy Ja,ponsl~~eJ na
an a:" nnczycy łł'ysad~~h w pOWlCtt·~~ ta,mę "'fa '1:~ece .Tang-Tse na, tylach u'oJsk Japo'ł,sl~lch

się

zajścia.

,

stępy

I sioll za nie zapłacić wielkimi stratami.

Poszukiwania
zaginionego okrętu

Rząd poktóra po~
d.ejmie poszukiwania zaginionego o~
krętu szkolnego niemieckiego "Admi~
rał Ka:rpfanger".
Okręt ten
ostatnio
komuniko,val, ze zbliża się do cieśniny
MageIlana.

Buenos Aires (PAT).

stanowił wysłać ekspedycję,

Jak mucha w smole grzebie się
manej sytuacji -

nieszczęsny

"Ozon" W swej beznadziejnej
Niestety bez widoków ratunku

zakła

Obs rw lori mna Z[Z de Popialana
Nowa, ważna dla nauki i rozwoju lotnictwa polskiego placówka na wysokości 2000 m,

W okolicy miejscowości Palazia i Osopo w
Grecji od czuto ponownie kilka w~trZf1Sów por]·
ziemnych, \\'i l' le (Iomów ul egJo zni szczeniu. Ofiar
w ludziach dotychczas nie stwierdzono.

*

W kilku (lzielnicach Nowego Jorku odczuto

w piatek przed połl1dniem I~kkie wHtr7.11SY pod·

ziemne, któr e byJy naisilniei sze w dzielnicaC'h
Bronx i Qu ('pns. 'l'rzęs ienie zi emi nie wYI'z/ldzilo
poważniej s zych szkód.

*

\V pobliżu Dijon spad! samolot wojskowy z
wielkiej wysokości; spod jego szczątków wydobyto ciężko rannego pilota. Pod Blangy, samolot
szkolny przy lądowaniu rozbił się o drzewo. l'j·
lot, przywieziony do szpitala w BOUl'ges, zmar!.

.

*

Marszałek Czang -:Kai - Szeg wydal okólnik
do UI,zę<lnik6w pal\stwowych Chin, w którym
zwraca \twagę na koniecznQść sk"omn ego trybu
życia. Okólnik zapowiada sank<'ie karne na opornych.

*

Howard 1I11gh",,,. który dokonaj rpkorclowl'go
lotu rlookoJo świ a ta, za mierza w najbliż s zym cza·
sie odbyć lot Nowy Jork - Rio de .T an eiro, tj.
okolo 5.000 mil w ciągu 23 godzin. Z Rio de Janeiro lotnik Hughes ma zamiar kontynuować swój
lot do Buenos Aires, a następnie Pl? przez Andy,
La Paz, Lim~, Mexico City powr6cić do Nowego
Jorku.

Ż a b i e. (PA T) Wspaniały gmach
obserwatorium meteorologiczno-astro.
nomicznego im. marsz. J. Piłsudskiego
został w piątek oddany do użytku.
Gmach pr7.eznuczony jest do badań
szlaków powietr,'nych Rzplitej.
Jest to gmach monumentalny. Umieszczony jest na szczycie góry Pop
Iwan na wysolwści ponad 2000 m, a
zbudowany z niezwykłym kunsztem
architektonicznym z górskiego kamienia, w nowoczesnym stylu doskonale
harmonizującym li: otoczeniem wysokogórskiego krajobrazu.
Na uroczystość otwarcia przybyła
licznie ludność huculska w barwnych strojaCh regionalnych. Wczesnym rankiem korowód sam{)chodów
odwiózł
uczestników uroczystości z
Żabiego do Pohorila, miejscowości położonej u stóp Popa Iwana. Stąd na
małych konikach huculskich po ucią
żlhvym
trzygodzinnym marszu, ale
przy przepiQknej pogodzie uczes tnicy

Rozwój lotnictwa bez dokładnego
dotarli do obserwatorium.
U wejścia powitał ich prez. zarządu poznania wyższych warstw powietrza
nie jest do pomyś'lenia. Wysoko wznie:
gł. LOPP gen. Berbecki, po czym kapelan LOPP l\.s. Paszkowski w asyście .sione szczyty górskie to jakby natuksiędza proboszcza z Żabiego Bole- ralne aerologiczne posterun~i badawcze.
sławskiego dokonał poświęcenia gmaObserwatorium na Popie Iwanie
chu i wygłosił okolicznościowe przezostało przekazane Państwowemu ' Inmówienie.
stytutOWi Meteorologicznemu.
Następnie gen. Berbecki podkreślił,
że celem nowego obserwatorium jest
Obserwatorium objęło już stałą
ochrona lotnictwa polskiego od nie- służbę i będzie zasilało PIM oraz lotspodzianek,
jakie
często
sprawia nictwo zarówno cywilne jak wojskowe
górska atmosfera, niespodzianek koń informacjami zdobytymi na podstawie
przeprowadzanych badań. '
. ,
czących się nieraz tragicznie. Najnowoc7.eśniejsze ap.araty nowej instytuKontakt nowego obserwatorium z~
cji służyć będą nie tylko dla celów światem odbywa ' się na razie drogą
badań atmo.sfery, ale również i
dla radiotelefoniczną, ze StaTIisławowem,
naukowych badań astronomicznych. ską.d wszelkie wiadomości przekazy~
Jest to drugIe poza I{asprowym \Vier- wane są. do centra.li i innych o,środ
chem, obserwatorium górskie.
ków badań rneteOlzologicznych. '
Po dalszych przemówieniach i akPodkreślić trzeba wydatną i ofiar-'
cie przecięcia wstęgi u wejścia, uczest- ną pomoc, jaką miejscowa ludność
nicy z"iedzili lokal i wpisali , się do huculska okazywała dla. dzieła budó:
l{sięgi pamiątkowej.
wy ob3erwatOl:itim na Popie Iwar},ie:

g

Z NASZEGO STANOWISKA

I IrWil! l~rlinil~Wini o~ini~
Gazeta i jej czytelQicy

Czytelnik niechaj wybaczy, że dzisiaj przy niedzieli umysł jego zaprząt
nąć chcemy na chwilę swoimi sprawami. Przy niedzieli w rodzinie llajla t~"ie.i zebrać się i pogwarzyć o tym i
owym. Mamy zaś prawo uważać się
za, jedną rodzinę z wielką rzeszą cz~-
telników "Orędownika", jako że wspóluie z nimi jednej służymy sprawie:
8 p r a \v j e n a r o d o 'v ej.
•
\Y służbie tej gazela prowadzi swego czy tel nika, uświadamiaj ąc go, rzucając hasła i programy.
Gazeta krocą Ha czele w walce o urzeczywistnienie haseł i programu, czytelnik za.';;
idzie 'za nią. TIzecz w tym, by masa
czytelników "OrędowJl ika" byJ a .nie
bezkształtnym,
niekarnym zbiorowiskiem ludzi, którzy gazetę swoją czytają, "bo ona im się podoba", ale s i ł ą
Dl o r a l n i e z o r g a n iz o w a n ą. Tylko wó'.... czas gazeta razem z masą czytelników swoich może stanowić czynnik rzeczywi stej i trwałej wagi w
kształtowaniu
stosunków politycznych, spolecznych, gospodarczych, kulturalnych i innych. \V przeciwnym
razie gazeta jest towarem, mnie.i lub
więcej "pokupnym,
mlliej lub więcej
,;lubianym".
.JeŚli ziemie zachodnie z l'oz.naniem
na czele oparły się w swoim czasie fali zniemczenia, a dawniei i 1.rl'az ,,il'lwazji ż)'dol', 's kicj, to sprawiła lo
właśnie kar n ość
i
z war t ość
o p i n J J P li b ! i c z n e j, skupionej
dokoła s\"o.ich
oz'ganów praso"·.I'ch,
głównie "Kuriera Poznazlskiego".
Je!'zcze niedawno temu zdarzyło s ię, że
pe\yjen bogaty kupiec-chrześcijanin
odnajął był w centrum
Poznania w
,"'oim domu lokale handlo"'e jakiejś
firlllie żrdo,YSkiej. \V "Kurierze Poznaóskim" znalazła się o tym pot<.'piająca wzmianka, która taki skutek '''~-
warła, że kupiec ów zaczął gwałtow
nie trll.cić klientelę i po kilku dniach
pnjszedł do redakcji z zawiadomieniem na piśmie, że Żydo'w} dał nawet
odstępne,
byle się tylko natrchmiast
wyniósł.
Klientela zaczęła powoli
wracać do niego.
Zwyciężyła
opinia
IJubliczna.
Nie każda gazeta w Polsce stanowi
współczynnik, organizujący i skupiający dokoła siebie
opinię publiczną.
O ile np. w takiej Anglii każdy poważ-

niejszy dziennik reprezentuje pewien
rzeczywist? autorytet zbiorowy, publiczny, o tne w Polsce dzienników i
czasopism tego typu jest znaczna
mniejszość.
\Viększość tzw. dzienników popularnych obliczona jest na doraźlle efekt~T
i materialne korzyści.
Wśród njch przeważają. dzienniki wydawane w j~zyku polskim p r z e z
Ż y d ó w, ś"'iaclomie i celowo ograniczające się clo dogaclzania wył,:!cznie
niewybrednym gustom s"'oich czytelników przez kaJ'mi enie i ch sensacją i
przeważnie niezc1l'o\\'ą "rozrywką" . Te
dzienniki stanowią. element d e z o rg a n i z o w a 11 i a opinii publicznej.
Punta klaków nic warla taka ,,0-

na

SOCjaliści
paskU żydowskim

Tak informuje "Polska Agencja Agrar,
)'la", Polska Partia Socjalistyc:r.na urządzi
ł" w And/',\'chowie wiec J)l'ote. tacyjny w
Spl'a" 'ie ordynacyj samol'zqdowych, na
którym uclul'alono hoj kot sklepów. których właścicielami są czlonkowie Slronnictwa. Narodowego, jako odpo'Niedź na
bojkot sklepów żydowskich.
Że socjaliści idą n3 jtllsku Ż~dów, WlIttiomo było od dawna. Przykład z Andl~
~owem potwierdza to w sposób j,askruwy.

różnych

Król Jeny VI W1'a::: z malżonką i laólou'ą-mat!;q, żegnający się z gośćmi, któ rych było okola f O000.

o·podróży Forsłera° do Londynu

"Szyfr polityczny" O masoń
skich osobistościach

Tradycyjuy garden-party w palac'U Buckiuylunn

'T

tak
likwidowano grzechy SB?

".

tyle orędowniczką ,,:r.asad demokratycznych", ile idącą na. pasku Żrdów.
Tu raczej tkwi sedno sprawy.

,~

~.,"-"""---~

dzienników i czasopism, jezatrudnia hlisko 450 ludzi w swoich
zakładach, nie mówiąc o przeszło tysiącu ludzi, zarobkujących przy nich
pośrednio, jeśli w wydawnictwie naszym nie ma ani grosza obcego kapitalu, a wśród pracowników ani jednego nie-Polaka czy nie-chrześcijanina,
_ . to jest tak dzięki temu przede
wszystkim, że za naszym wydawnict\vem stoi od Jat kilkudziesięciu stała
i trwała liczba prenumeratorów. Oni
to wraz z nami tworzą n i e z m i e nn i c rządr,ącą opinię publiczną·
l'oza ziemiami zachodnimi czy teln icy na ogół uie są jeszcze przyzwycza.ielli clo prenumerowania gazety;
\\'olą ją kupować raczej
z dnia na
dzielI, nie uświadamiając sobie, jak
,vi elki e znaczenie ogólne posiada zasada prenumero\"rania gazety. Nie uświ·aclamiają. sobie również tego faktu,
że kupowanie gazety z dnia na dzień
jest znacznie droższe, niż prenumerowanie jej z miesiąca na miesiąc.
I to są właśnie przyczyny, dla których czytelników "Orędownika" nawoh jemy coraz częściej do prenumeraty
jc)ko najkorzystniejszego dla nich, a
dla sprawy publicznej nie mniej poży
tecznego środka trwałego organizowa~ 01';""il1ii narodowej.

wobec wyborów

~le

Król Da.nii Krystian bawił się wyśmie
rI.'icie na przedstawieniu w cY1'ku k01Jenhaskim W1'az z kapitanem swe[Jo jachtu

śli

\Y ostatnim numerze "Neuer or_
warts", wychodzącego w Paryżu organu socjalistów niemieckich, poj.awił się
artykuł o podróży "Gauleiter,a" gdal'lski ego, Forstera, do Londynu.
Pismo informu.ie, że celem podróży
było uZ~T skanie od lorda Halifaxa, jako przewodniczącego tzw. "komitetu
trzech" dla spraw gd,ańs kich przy Lidze Narodów, zgody na zmi ,anę konżydzi
stytuc.ii \Volnego Miasta w sensie zasamorządowych
twierdz.ającym
obecny stan rzeczy w
Gdańsku.
Zmiana
konstytucji mi,a la
Dr M. Kleinbaum stwierdza w żargo
nowym "Hajncie", że w zbliżających się być dokonana bez Ligi Narodów już
20 czerw'ca, w 5 rocznicę rządów hitlewyborach samorządowych
. rowskich w Gdal'lsku. Przeszkodziła
"wszyscy Zydzi wystąpią w jednolitym jednak temu - według "Neuer Vorfroncie wyborc:r.ym, albo też powstł':r.~'mają warts" - Polska, która indagującego
się od udziału w wyborach w zależności od
ją. w tej sprawie p. Forstera odeslala
ogólnej sytuacji wyborczej. '-ty tych okrę
gach wyborczych, gdzie z powodu specy- do Ligi Narodów.
fiewej geografii wyl)orczej Żydzi nie będą
mieli szans przeprowad:r.enia własnych
pl'zedstawicieli, Żydzi będą musieli oddać
Czyżby
długo
swe glosy na PPS, która jest oheenie je,
dYllą orędowniczką zasad demokratvcznych."

pl11la publiczna", która stoi za żydow
skimi "Expressami". Ale jej rola dywersyjna, polegająca na r'ozproszkowywaniu polskiej zhiorowości, jest
znaczna i bardzo szkodliwa. I dlatego szkodnikiem jest zarówno ten Polak-chrześcijanin, który kupuje za 100
złotych towaru u Żyda, jak i ten, kto
kupuje za 10 groszy żydowski "Express".
Taj C111 n icą powollzenia i sily prasy
na ziemiach zachodnich jest to, że w
ViTielkopolsce czy na Pomorzu czytelnik swoją gazetę przewazl1le z miesiąca na 111 i esi ąc p r e n u m e r u j e, a
nie kupuje z dnia na dzim1. Jeśli nasze wydawnictwo wydaje dzisiaj sześć

Ogólne ździwienie wywołał ujawniony
przed kilku dniami fal,t dalszego istnienia
BBWR i jego sekretariatu. Nowe in formacje na ten lemat przynosi "Goniec "'arI sza wski":

I

I nych",
"Szerokie
którzy

grono działaczy .. sanacyj
dawni ej byli czynni w pracach BBWR, otrzyma lo w tych dniach listy na pa pierze firmowym. dobrze im znanym. a zatytułowanym: .,Sekretariat Generalny Bezpnrlyjnl'g'o Bloku W spół pracy
z.Rząd e m". Li sly le llwiarlaminły adl'eiO'a[ów o zmianie arlrrsu sekretariatu generalnego BBWR który przeniósł swą siedzibę na Aleje ujazdowskie 9. Opa(.rzone
były
podpisem sekretarza generalnego,
pos. Michała Brzęka-Osińskiego .
"Była. to wielka dla adresató,v niespodzianka. Płk SJalYek jako szef BBWn
przed trzema prz c;,zlo laty rozwiązał tę

wynikach podróży Forstera do
Londynu pismo niemieckie nie iufol'muje, zwraca tylko uwagę n.a to, że w
kwietniu 1939 r. 'w inny się odbyć w
Gd.al1sku wybory do "Volkst.agu", a usiłowani ,a zmi,any konstytucji gdal'tski ej mają m. i. t-on ceJ, by przedst.awicielom n,arodowości polskiej uniemoż
lhyić udział w "Volkstagu".
Doniesienie w piśmie niemieckich
emigrantów wymaga pewnego uzupeł
nienia. Otóż odnośnie wyniku rozmowy Forstera z 100' dem Halif,a xem donoszono w swoim cza sie, że angielski minister spr.aw zagranicznych i z tego tytul u przewodni czący "kom i tetu trzech"
Ligi Narodów dla spraw gdal'tskich
wsk.azał na \Varszawę, jako środowi
sko miarodajne dl.a decyzji o zmianach
ustrojowrch w \VoJnym Mieście.
organizację.

a diiałaczom kazał nawet
wszelkie dokumenty. Pamiętna byla odprawa, na której pIk Stawek wręcz
oświadczył. iż za wielu nie powolanych
wkradło się do BBWR i że zbyt wiele protekcjl i egoizmu w pracach się przeja-

spalić

wiało.

"Od tego czasu nic nie było słychać
o tej instytucji. Szczupłemu gronu osób
było wiadomo. iż dzia ła la komisja likwidacyjna BBWR, na której czele stal ostatni sekretarz genera lny pos. Brzęk-Osiński.
"Co ma znaczyć ta niespodzianka. Boć
listy są najform rtlniej wysłane przez sekretariat BBWR, a nie przez żadną znajdującą się w likwidacji instytpcję. Czy moze
to omyłka? C7.y może to' zapowiedź odbudowy tej instytucji?"
Trudno przypuszczać: by sekretariat
BBWR był idontycZlly z komisją likwidacyjną BB. CóŻ taka komisja może mieć
do likwidowania przez trzy lata? Likwj·
dacja grzechów BB nie powinna przecież
(l'\IUĆ aż lak dlug-o.
l

,,'Jutro Pracy" pisząc o masonerii daje
czyteln1kom t.aki - jak pisze - "szyfr
polityczny" do rOtZwią zan ia:

,I

powiedzmy 1927. Na uroczy~
w Prezydium (Rady Ministl'ÓW - red.) siedzi Kazimierz Barte!.
Na Nowym Świe.cie żyła "Partia Pracy"jej szefom był Zyndram Kościalkowski, .iej
organem była .. Epoka", ta sama eo i dziś,
tylko częściej wychodziła, a mieściła sję
na Boduena. Tylko cieniutkie drzwi oddz iE'lał~T ją od hmego biura, gdzie królował IVassercug-\Va sowski, ten sam wielkorząuca dzisiejszej Epoki. IV ówczesnei
"Epoce" królowali Grostern, Gielżyński i
Walewski, a na Nowym Świecie ś·p. Blę
dO\\'ski (głbwna sprężyna ówczesne.i Wolnej '-tVsze chnicy Polskiej). Antoni Bogucki,
inż. Gil'tler. Schweitzer, Makowski, Biegeleisen, śp. Pocz ętowski, Klott, no i rzecz
jasna grono lekarzy z Michałowiczem na.
czele. 'Vi elu tam było mieszańców. inowierców. bezwyznaniowców, wielu tE'Ż czy-o
stej krwi semitów.
"Dzisiai, .tak wiemy, "Partii Pracy" .iuż
nie ma. ale te same zespoły ludzkie trzymają się doś6 zgranie.
"Opieka społeczna. 'Vyż sza Szkoła
Dziennikarska. \Volna Wszechnica Polska."
,. B~-l 110k
sj~·m fotelu

Szyfr dosyć przc.irzyst)r. Nazwiska wymienionych w nim osób trzeba zestawić
z icbl dz,i siejszym stanolVi~kiem lub pozycją polityczną, pamiętając że .,Julro
Pracy" pisze o masonerii.

żydzi

austriaccy do Bei'ezy

War s z a wa. (T€l. wł.). Do BCl'ezy zeslani zostal i (hv,aj Żydd, obv""alcle pol SfY, którz y nielegalnie przekroczyli gr anicę w Austrii i uci.ekli do
Kr,a kowa. Są lo dwa. Żydzi: Dawi'cl i
Chral. (WJ

sfrona ! -
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SPRAWY GOSPODARCZE

Hi~un~OWiIO~~O~ir~a ~irt!lu ~rl~~lalnilleIO
Na milion 600 tys. wrzecion w Polsce 400 tys. jest nieczynnych - Czy dygnitarze Ministerstwa Przemysłu i Handlu wiedzą coś o tym?

Anglia na 18 milionów mieszkm1eów posiada obecnie ponad 40 milionów wrzecion bawelnianych, Niemcy
na 75 milionów mieszkańców mają
12 milionó,,' wrzecion, Polska na 3:3
miliony mieszkańców p03iada tylko
1.600.000 wrzecion.
Pewnie, że nie możemy się mierzyć
z tymi kolosami, któro niebywale ro~
winęły
swój przemysł bawełniany.
Ale rumieniec wstydu wywołuje fakt,
że mała Czechosłowacja
ze swoimi
15 milionami mie zkańców posiada
aż ... 4 miliony wrzecion.
Gdy bQc1zieri1y chcieli szukać przyczrn tego stanu rzeczy i badać, dlac;>:ego największy nasz przemysł krajowy - M'łókiennictwo, stoi na szarym
kOllCU, . od razu natrafimy na żydow
skę. spekulację.
Jest przekle11stwem
naszego życia gospodarczego opanowanie go przez żrdowskicll przybłę
dów kombinatorów, macherów, spekulantó\\', światowych
w~Tzutków,
którzy sw~ rabunkową, spekulancką
robot~ przyczrniaj~ się (lo dewastacji
i niszczenia naszego przemysłu.
WLÓKIENNICTWO DOMENĄ.
SPEKULAC,.I żYDOWSKIEJ
Przemysł
wlókienniczv
stanowi
· prawie jttż wrłąCZl1l;t dOllienę żydow
skiej spekulacji, nie liczącej się z interesami ogólnogo"podarczymi, ani z
zaga(lnienicm obrony kraju.
I tu leży właśnie przycz~" na smut· nego faktu, że pod wzglQdem ilości
wrzecion stoimy na szarym końcu.
. Jednak te f.600.000 wrzecion trzeba pomniejs z yć o 400 tys. wrzecion,
które sto.ią bezczynnie-, gdyż są tak
przestarzałe . i zdewaslowane, że nie

przędzalnik "paprać"
przerabi.aniem
:;Ul'OWCÓW krajowych, kiedy nie może
podołać przeróbce bawełny?

opłaca się ich uruchamiać ..Jednak figurują. one w spisie, gdyż w ten sposób
otrzymuje się na nie przydział baweł
ny, którą. pł'Zerabia się na czynnych.
Jest więc w tym nowy moment ży

dowsldej spekulacji. Po co inwestować
w nowych wrzecionach, kiedy
na stare otl'zymuje się również baweł
nę? Zyskuje się w ten sposób na ~.d
ministracji, na robociźnie.
KIEDY CHŁOP JEST BEZ KOSZULI .••
Tymczasem w przemyśle przetwórczym wytworzyła się taka s~'tuacja, że
ciągle jest brak przędzy, przędzalnie
pracują, na dwie,
nawet trzy zmiany.
Oczywiście stwarza to dobrą, koniunktUl'l~ dla przędzalników, mogę. Gobie
dowolnie dyktować ceny i robić ma-

F ABRYKANTÓW TRZEBA WZI4,Ć
W RYZY
Kiedyś
w chwilach krytycznych,
gdy transport ba\yełny nie przyjdzie
do Gdyni z krajów zamorskich, bo
droga będzie zagrożona i gdy trzeba
będzie na gwałt radzić sobie surowcami l<rajowymi, okaże się, że przędzal
nie nie mają żadnego doświadczenia
i będą dopiero musiały marnować
drogi czas i cenny surowiec na ekspe-

kapitały

.ią.tki.

Chłop nie może sobie pozwolić na
kupno koszuli, ręcznika, nie mówiąc
już o chustce do nosa... Toteż, gdy
spożycie wyrobów bawełnianych w
Europie przeciętnie wynosi 6 kg na
głowę, u nas zaś tylko 2 kg. Jesteśmy
bardzo biedni i nie ma nadziei, b~rśmy
kiedyś podnieśli naszą, stopę życiową,
jeśli w dalszym cil;tgu przędzalnictwo
będzie terenem żydowskiej spekulacji.
Mała ilość wrzecion pociąga za sobą
również niski stan 7.atrudnienia
r<>boŁników w całym przemyśle włókien-

niczym. Gd\'b,'śmv h"llw ilość wrzecion podwoi'li," ju'ż 'moglib~'śn1Y w
dwójnasób zwiększyć iloŚĆ załJ'11dnion~"ch robotników,
co sprowadziłoby
dalsze ożywienie sily nabywczej ludności i przycz~"niłoby się do zwiększenia chłonności rynku wewnętrznego.
Dopóki nie ruszymy z miejsca
sprawy powiększenia liczby wrzecion,
nie będziemy mogli rozwiązać problemu \"lóJ.: ien zastępczych. Po co ma się

rymenty i próby.
'V interesie szerokich mas konsumentów - w interesie robotników
przemysłn bawełnianego i w interesie
państwa rząd powinien wykorzystać
rozległe możliwości, jakie ma do dyspozycji, .aby zmusić przemysł baweł
niany do inwestycyj w przędzalniach.
Na razie należałOby zmusić przemysł do zainstalowania
łOO.OOO
nowych i nowoczesnych wrzecion w
miejsce 400.000 wrzecion przestanałych, nie nadających się w ogóle .do
eksploatacji i z tego powodu od niepamiQtnych czasów nie czynnych.
'Vystarczy
wstrzymać
przydział
bawełny
na te "fikcyjne" wrzeciona,
a natychmiast zacznie się ich usu\\'anie i nabywanie nowych. '''tedy niejednemu przędzalnikowi opłaci się
zainteresować bliżej kwestią przerObu
krajowych włókien zastępczych.
Czy
dygnitarze z Ministerstwa
Przemysłu i Handlu w ogóle wiedzą,
że z pnydziału bawełny korzysta 400
tysięcy wrzecion nieczynnych,
jako,
, że kwalifikują. się od dwudziestu lat
na szmelc?

Zwrot ceł przv eksporcie zboża i mąk\
PIENIJ).DZE, KTÓRE WINNY
POZOSTAĆ W KRAJU
donosiliśmy, w sferach
rozważa się obecnie kwestię
zmniejszenia przywozu luks~sowych fut~r

Jak niedawno

rządowych

i skór -

których przywozImy coroczme
3 tysiące ton.
Skóry te - to niewątpliwie zbytek; ale
nawet i na nim wycisnęła swój ślad nasza
polska bit'da, bo wprawdzie od roku 19Zę
do 1937 ilo' ć przywożonych skór wynosI
stale 3 tysiące ton - wartość jednak ich
wydatnie zmalała z 65 milionów zł w r?ku
1928 do 28 miln. zl w r. 1932 - by podmeść
się do 37 miln. zł w roku zeszlym co
. jest oznaką mijania kryzysu w tzw. "sfe·
rach posiadających " .
Czy jest to jedyny dział przywozu, w
którym należaloby zastosować oszczędno·
.

ści?

- Nie. Mały Rocznik Statystyczny w
tabeli handlu zawiera inne jeszcze dane,
tyczące przywozu. \V roku zeszłym przy·
wieźliśmy fil3 tysiące ton żelastwa za 8~
milionów złotych! 60 tys. ton owoców l
jagód za 35 mil n. złotych! - i wreszcie
24 tys. ton szmat za 29 (slownie: dwadz.ieścia dziewięć) milionów zlotych!
To JU:!:
chyba SZCZY! naszej rozrzutności. A cyfry
te "bynajmnit'j nie ·maleją. przeciwnie, od
roku 1928 przywozimy więcej żelastwa
szmat!
W innych krajach (Niemcy, Włochy)
państwo zmu!'.za obywatela do gromadze·
nia takich materiałów jak żelastwo i szma·
ty' materiały te 7.bicra się co jakiś czas po
do~nch pry\\'utnych i odsyla clo fabryk.
Sn,flzimy, Ze u nas maina by dokonać
tego samt'go. I należy dokonnć.
Kas nie stać na wywożenie corocznie
prze!';zło stu milionów zlotych na materiały, których poddosta !kiem posia~amy u
siebie! Pieniądze te w1I1ny pozostac w kra·
· ju. (l. \\'elm.)

Notowania giełd
zbożowo-towarowych
B y d g o s z C z, ao. 7. Żyto nowe 1~-1~.7~;
pszenica I s t. 23.7;;- 26,2:;, II st. 24,7;>-!l.).2.J;
jęczmień I gat. 16,2;)-16.50, 11 gat. 16-16.25;
otre ~ IY żytnie 12,25-12,75;
otreby pszenne .m.
11,50- 12, ~J'. 12- 12,50, gr. 13- 13,50; _mąka zytnia 65'/. 33- 3350: mąka pszenna 60". 89.7540,75.
90
•
K a t o w i c f' 30. 7. Żyto j9,!}0-~ ; pszenl'
ca cz. 21\,:'0 - :17: iPc1n. 26-26.;,0. 7t b. 2.;':;O- ?(j;
jęczmiet', Jll'zpm. 17,.iO- 1R. pa ,l. 16,.10 - 17. ow\t>s
jt>dn. :W.:;0- 21. zb. 19,30-20: otrc!2 Y żytnie 10; 10,50; otrp.by p~zenne g!". 1?-1~,50. śr. 10 ..,0:),l, m. 10-10,-'>0; maka zybua 6ij", 31,25-31.75;
,.~ ps2ell'M. 65'/, 3s--38.50. ,

Minister skarbu wydał w porozumieniu z ministrami przemysłu i handlu oraz rolnictwa i reform rolnych
rozporządzenie w spraWie Z\\TOtU cła
przy wywozie za granicę zbóż, strączkowych, na3ion oleistych, produktów
przemiału,
gl'ochu polerowanego i

4) za 100 kg

słodu.

Przy wywozie za granicę standaryzowanych zbóż, strączkowych, nasion
oleistych, gorczycy i maku, produktów
przemiału, grochu polerowanego i sło-I
du, wytworzonych w kraju, przyznaj o
się zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone zza granicy i zużyte do wytworzenia tych towarów nawozy, materia.ły pomocnicze. narzędzia i maszyny,
według nastopujących norm:
1) za 100 kg pszenicy, żyta, jęczmienia, OW3a i gryki (tatarki) - 4 zl;
2) za 100 kg grochu, fasoli, bobu,
soczewicy, wyki, peluszki, bobiku oraz
mieszanek wyki i peluszki z owsem
lub jęczmieniem - 4 zł;
za 100 kg nasion oleistych: gorczycy i maku - 4 zł;

3,

mąki:

pszennej,

jęczmiennej, wykazującej po

żytniej

spale-

oiu:
a) do 0,8 pct popiołu - 7 zł;
b) powyżei 0,8 pct do 2,5 pct popiołu - 5,50 zł;
c) powyżej 2,5 pct do 3,6 pct popiołu 3,25 zł;
5) za 100 kg grochu polerowanego
również w połówkaCh 5,50 zł;
7) za 100 kg słodu - 6 zł.
'Varunkiem przyznania zwrotu cła
jest uZY3kanie w tym celu przez zainteresowanego zaświadczenia eksportowego tllinisterstwa Przemysłu i Handlu.
Do odprawy wywozowej za z""rotem cła towarów są uprawnione
wszystkie urzędy celne kolejowe, morskie oraz rzeczne, położone na polskim
obszarze celnym. Na dowód prz~' zna
nia zwrotu cła ul'ząd celny, dokonywający odpraw.\· wywozo\vej, wj'3tawi
po stwierdzeniu wywozu towaru za
granicę kwit wywozowy na pod tawie
zaś\\'iadc'zenia eksportowego Minister-

3
stwa Przemysłu i Handlu.
Kwity wywozowe opiewają na oka..ziciela. Są one ważne w ciągu miesią.
ca od daty ich wystawienia i służą. do
otrzyman ia w gotówce przyznanego
zwrotu cła. Kwity wywozowe będą. realizowane przez dyrekcje ceł, k~óI:ym
podlegaj:}. urzędy celne, wysta~vIaJą.ce
te kwit\' z tym jednak zastrzezemem,
że w d~~'el(ch ceł w Warszawie będą.
real izowane również kwity wywozowe,
wy.~tawione przez ur~ędy celne, poło
żone w okr<;,gu dyre~Ji ceł w Gdansku.
Minister przemysłu i handlu w porozumieniu z ministrami skarbu ora~
rolnictwa i reform rolnYCh ustala 1
ogłasza w Dzienniku Urzędo\:'ym ,.. Monitor Polski" wykaz orgamzacYJ, za.
których pośrednictwem będą. wydawa.ne zaś\viadczenia eksportowe, wy~ta~
wiane przez l\'Iinisterstwo prz~mY3łu
i Handlu oraz warunki uzyskal1la tych
zaświadczeń .
. .
Rozporządzenie to wchodzi w zy~Ie
z dniem 1 sierpnia 1938 r. i oboWJą.
zuje do odwołania z tym, ~e ·rozporzą.
dzenie od\volujące zostal1le og!oszone
przynajmniej na sześć ~ygodl11 przed
terminem wejścia w ŻyCIe.

*

Sprzedaż zboża i mąki na eksp?rt
zostanie skoncentrowana w PolskIm
Biurze Eksportu Zboża w Gda~sku,
przy czym sprawy eksportu mąkI n~:
leżeć będą do wyłącznej kompetenCjI
powołanego w tym celu. ~o składu ~a
rządu Biura przedstawlclela młynow
eksportowych.
Uprawnienia do ko.rzystuIl;ia z,e
zwrotu ceł przy eksporcIe mąk~ pr~)
sługiwać bQdą młynom.. odp~nvladaH
c~Tm przepisanym kwalIfIkacjom technicznym i handlowo-eksporto~ym ..
Koncentracja eksportu mąkI ma ~a
pewnić najlepsze możliv,:e wykorzyst~
nie osiągalnych za gramcą c~n, moz liwiając wzajemną. konkurenCję naszych eksporterów na rynkach zagranicznvch. Oddanie agend ~ksportu
mąki'w ręce facho\vego czyn?lka mły
narskiego stanowi gwara~cJę. sp~a~v
ności obsługi i wyzyskama Istm~Ją
c\ech możliwości ' eksport~wych, Jak
rÓwnież słusznej repartyCjI eksportowanej mąki mi<;,dzy eksporterów, w
myśl ich życzell.

.u

Nowe paliWO

płynne?

-.

Pur·yż. (PAn B. !.otni~-pH?t Jean
Giovanelli ośwjadcz~'ł pl'asIe, ze PQ.40
latach -pracy udało m.u się ost9-tec~me
wytworzyĆ nowe Tlul1\Yo 'Płynne Jako
pochodn~ c1est~' lacji roślin.

Nowe to paliWO ma by~ boga~e w
kalorie o właściwościach memal lde~
tycznych z benzyną. J.e-go ~~n~ ma SIę
kallwlować nie wyże], amzeh benzyny pochodzenia mineral!lego. Surowcem są. zioła, produ~cJa których z
hektara wynosi 40 do 00 ton. Po p~e
róbce z roślin tych osiągną.ć mozna
około 4 ton pali\\'a plynneg.o.

KRONIKA GOSPODARCZA
(k) Polski Komitet tYWD~ściowy. powstanie w łych dniach. Jak SIę do\nad~·
jem?, wszys ' kie prace \Yokól .powoła~la
do życia Polsk; ~ "" Kcmltet·, l"'wnoścl~'
wego zostaly już zakończone. Ut\,orze?~a
Komitett: ha' :,tn wic. d ' ,.. ' f nrowlza·.
cyjnego należy oczeld" ać \V na j'b liiszych
dniach. Czlonl\ami '-')mitetu b , ą poszcze'
gólne i'nstytucje i organizacje ~ospGdarcze,
a charakter jego prac J:~dzie nauk wy.

Im mniej wyjazdów za granicę
- tym wiięcej pieniędzy
na surowce.

lydowskie "kombina(je" dewizowe
3 miliony

grzywny! - Firmy żydowskie notorycznie łamią przepisy dewizowe
Trzeba wydobyć handel zagraniczny z rąk żydowskich
.

złotYCh

Ostatnio jedna z wielkich firm zatrzy milony złotych grzywny
za niedozwolone operacje dewizowe.
Samej grzywny: 3 miliony! Hównocześnie prasa warszawska notuje, iż
obchodzenie przepisów dewizowych
przez firmy żydowski!} jest tak powszechne, że zagraniczni eksporterzy
uwa7..aję. wystawianie fikcyjnych rachunków na Polskę za rzecz... zwyczajowo przyjętą.. Manipulacje odnopłaciła

śne przedstawiają się następują.co:

Importer żydowski kupuje jakiś towar np. za 9.000 funtów szterlingów.
Otrzymuje fakturę na 10.000 funtów
i prosi Komisję Dewizową o przydział
walut na tę kw~tę. Otrzymuje je i
przekazuje legalme do Londynu. Po
paru dniach otrzymuje z Londynu

"prywatny" list, zaWiadamiający go,
kwota 1.000 funtów stoi do jego dyspozycji. A teraz - ciąg dalszy.
Dajmy na to, że znajomy żydowskiego importera chce jechać do Stanów Zjednoczonych i bez pozwolenia
dewizowego przewieli.ć tam 1,000 funtów.
'Vobec tego kupuje oel niego
że

wl'ipomnianą. wierzytelność 10nclYllską,
płacąc cenę nieco wyższą za "wygodę",
t. zn. za to, że nie potrzebuje zabiegać
o pozwolenie, którego by zresztą nie
otrzymał.
Wprawdzie izby przemysłowo-handlowe s:}. powołane do kontrolowania

I

rachunków importerów, mimo wszystko jedna~ - zdaniem rzecz.ozna,~ców
- przez SIeć reglamentacYJną. cI~gle
jeszcze przesiąkają. setki tysięcy zło-

I

tych. Tak np. wiele giełd towarowych
notuje nie ceny rzeczywiste, jak to czynią giełdy pieniężne, ale ceny podstawowe, od których odlicza się rabaty
wzgl. prowizje dla hurtowników. Izba,
badając rachunek importera, porównuje go z notowaniom giełdowym i zapewne niet'az bywa wprowadzana w
błą.d przez zatajenie faktu tajnej prowizji.
Wszystko to świadczy o konieczności wydobYCia handlu zagranicznego
z rąk żydowskich. Reglamentację dewizową i importową można skutecznie
wykonywać tylko wówczas, gdy element kupiecl{i jest uczciwy i myśli po
obywat.elsku.
T a~omiast udział żydóW
utrudma, a CZęŚCIOWO nawet unIemożliwia twórczą. politykę gospodaI'cz~

~umel' 17! - 0;n~DOI'.:\m:. poniedziałek. dnia 1 sie-rpnia 1938 -
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Ostatnie chwile mordercy, który już raz był skazany na

"l(,.ólolca Nocy"

śmierć

p o z n a ń. - \V nocy o godz. 23 na
Straceniec do ostatnieJ chwili za-I
O godz. 23,55 dr Górzyllski stwieroziedzińcu więziennym przy ul. MIYń-1 chowywal się spokojnie. Pojednał się dził zgon straconego. Zwłoki jego zdję

.

skiej kat Palac z Warszawy wraz z pl)-

z Bogiem.
to z szubienicy i po umieszczeniu w
W drodze n~ szubienicę towarzyszył ł trumnie przewi.eziono do Zakladu MesmlerCl na oZ-letnim Ludwiku Lesmew-I mu kapelan wIęzienny ks. Spachacz.
dycyny SądoweJ.
skim, rodem z Lubas~yna (powiat Zlotów), jako na mordercy 36-letniej Broni·
l}1ocni~iem ~Cukie~skim wy.konal ~~rok

sławy

Czecll.o,,:iczówny,
sia;;;try jego. towarzysza
WIęzlennego na sw. Krzyzu,
Przeszlość straconego morderc~', który już raz by! skazany na śmierć za
morder'slwo i ułaskawiono go, a który
prawie połowę swego życia przesiedział
w murach wi~ziennych. tworzy już od.
wczesnej jego młodości nierozerwalny
splot przestępstw.
Leśnie\),rski, jako kilkuletni chlopiec
przybył z Lubaszyna do Chodzieży,
gdzie jego ojciec był ogrodnikiem na
probostwie. Już w czasie nauki szkolnej
budziły się w nim przeslępcze instynkty.
. Częslo uciekał z lel,cyj i okradał swoich
~\·spólto\\"arzyszy. Po opuszczeniu szkoJy poświc;cił się zawodowi ogrodniczemu. \Vó\yczas został skazany na 9 miesięcy
więzienia za czyny
niem oralne.
Slużbę wojsko,,"ą ouh,ywal w Inowrocławiu. g-dzie za ldlka kradzie%y i wlamania odsiadywał dwukrotnie karę jednego roku więzienia i 2 lat twierdzy w
Szpandawie. Również za kradzież wyrzucono go z pracy ogrodniczej na probostwie w l'jściIJ.
Przez pe\\"ien czas Leśniewski włó
CZyj się pod przybranym nazwiskiem,
aż' wreszcje otrzyma! posadę \.... pe\\' llej
majętności
pod Gnieznem. \Vkrótce
jednaK s\\radl konie z bryczką. za co zasl'l,dzono go na ;) lat wir,zienia. które odsiadywał w zakładzie karnym \V Koronowie.
\V czasie \""oiny światowe.i Leśniew
!;ki pracował na ro'" w okolicy Gola11czy i Wągrowca. Tutaj zabił pewnego
.t:ospodarza, za co skazano go na kar!;'
śmierci i w drodze la:::ki zamieniono ją
na 20 lat więzienia. Karę tę morderca
oc1siac1,",nl w n'ięzieniach: na św. Krzy·
iu. w Rawiczu i ostatnio w \VągroIVCl1,
skąd "-ypuszczono go w dniu 18 marca
vb. roku.
Po zwolnieniu z więzienia Le§niew~ki przywędrował do Chodzieży, gdzie
od pewnego leśniczego wyłudził rower
i browninfr. a w dniu 25 marca ub roku w \Vielki Czwartek w godzinach
przedpołudniowych. korzystają.c z nie·
zabudo\\'ań Czechowiczów w Bogdano·
"'ie pod Golailcz& i tam zabił ich córkę.
Po zrauO\nmiu pól funta kiełbasy i ma·
~la zbrodniarz zbiegł. Po dwóch tygodniach ujęła go policja w Osowle pod
Obornikami.
Za zbrodnię drugiego zabójstwa
skazał go Są,d Okręgowy \V Bydgoszczy
na karę dożywotniego więzienia. przy
czym w apelacji zaostrzono karę ogla
szając wyrok śmierci.

Zwłoki

noworodka w wodzie

M y s ł o w i c e, 30. 7. - 'WczorajS7.ego popołudllia załoga przeje-żdża
jącego Cz,arną Przemszę. galaru 7. wę
glem, zdążającego z M~-słowic w kierunku OświQcimia, wyłowHa z wody
przy moście,
łączącym
My.~łowice
z Modrzejowem, zwloki 7-miesięczne-
go noworodka, znaJdujące się w star
nie zupełnego rozkładu.
O makabryczn "m tvm orlkrvciu
pO"'iadomiono poiic.ię, która wdroży
ła dochodzenia. (AJS).

Węgiel zasypał

Qórnika

M i c h a l k o w i c e, 30. 7.
W
podziemiach kopalni ,,~fichał" w ~fi
chalkowicach "'~- rlarzył się wczoraj
ciQżki w~' padek gómi czr.
Skutkiem llie~poc1ziewanego oberwania :::ię "'ęgla, został rrzys~'panr
~órnik :26-1elni
Hieronim Paszek z
Przełajki.

I\oleclzy w~ doh~- I i go ~porl 7.walów,
.iednak odnió,,1 011 pO\\' ażne okaleczenia kręf!osh.rpa i w sta nip' groźn~' m
prze,,·ie7.iono ~o do !"-7.pitala Spółki
Brackil?j w Siemianowicach. (AJS).

Samobójstwo
artystki kabaretowej

B y d g o s z c z. (T~l. w.) Art) stka
kabaretowa JaLl\\ iga Zmijewska. lal 21:,
rodem z \Yal'szawy, czasowo 7,atrudniona w Bydgoszczy, rzuciła się dziś
rano o godz. 5 z okna II piętra na hruk.
\V stanie heznadzif'im"m przC',,,il?ziollo j;.~ do szpitala mirf"ki('go. (ii

Nacl-ągnęll·

fi· rmę

\V a r s z a w a. (Tel. wł.). Do wladz
prokuratorskich wpłrn~ła skarga fabryki materiałów \Yłókienniczych w
l'vlanchestel'ze przeciwko dn'om kupcom warszawskim, właścicielom duwgo sldepu hurtowego sukna przy ulicy
Senatorskiej JO, o przywłaszczenie
materiałów
wlókiennicz)'ch, sprowadzonych z Anglii na przeszło 70.000 zł.
Na zamówienie składu sukna spro-

ang,-elską

wadzono z Anglii wiQkszy transport
towarów, za które właściciele przedsiębiOl'stwa nie regulowali należności.
Prowadzący dochodzenia prokurator zarzaclził aresztowanie Stanisława
Rajchera, który zosta.ł o aclzony na
Pawiaku.
Jednocześnie
wpłynęła
do Sądu
Handlowego skarga i wniosek o ogło
szenie upadłości tej firmy. (w)

Przedziwny kwiat posępnego kaktus4
Cereus grandiflorus - znanego z palmiarni w poznańskim Parku Wilso1Ul:'
- Nic podobnego. Zwykła, a może 1Ulwet nie.zwykla, w katdym razie mło
dziutka piękność z miasta nad Lemanem, o,świetlająca dla efektu pochodll~
sw!,! urodę, UJ kostiumie nimfy jezio"tl
lJodczas nocnej ceremonii wyboru "Królowej Nocy". Oby uroda jej trwało,
znacznie dlużej, niż kwiatu nas:,c(Jo
kaktusa, pyszniącego się nim tylko podczas dwu lub trzech nocy.

'1
1

e~r~h~~~
!!6~.~~2r~~o~o~i~!!
6 Sierpnia 2,
tel. 118·33.
Lódź,

Przyjmuje 9-12 i 3-9,

w

nieJzielę:

9-12.

n 1501111

Zgon angielskiej
"czerwonej" hrabiny

TV londYliski771 ::u'icr;:'Y7/cu urod;:,ilo sir: sloniątko, które znana gwiazda (ilmo·
ma/Da Grone Fiels ochrzcila kielis;:,kiel1z szampana.

Wykrycie "biura wvnaimu 'a'ek"

.1((1.; lWIIł!J ..,fou·; Ż!/d:::i "łl{'nlłliali się Olf slu.~b!l 'l('ojslwu:ej
~T((ul.(( ~łI;e1.·s.~t(fle(flli(f ko/sei ",. celu .~u·olllieu;(l :::e sluf:by u'oj-

skou'ej
'Wa r s 7, [t w a. (Tel. \\'1.). "'ladze.
śledcze d okoli a!.,· szereg:u aresztowań
z powodu \\'.,·kl'.,·cia biura wynajmu
kalek. AresztowalJie na s ti;lpilo na tle
spra\\'~' s~' l1a głośnego all"'okata ż~r_
dowskiego w \\'a1'sza\\'ie Izydora Szulmana.
Szulman sta\\'iał ~i(' l'ilka razy do
poboru i twierdził, że jest chan' na
ocz~r.
Zwoln ien ia nie mógł uz~'skać.
Popi ero nagle otrzrmał kategorię "C".
l(iedy jedllak z .~losit ~i(' ]10 książeczkę
\\'o.i~kową. \\'~· cla.iący te ksią7.eczki urzędnik

zobaczył

różnicę

pomiędzy

jedno oko. t~ ' l11czaseJ1l mial on dwoje oczu zdrowych. Okazało si('. że Szulman w.,' naj<)t odpowie-dniego kalekę,
któ/'.\' wyst~po\\'ał za niego przed komisją·

Przy te.i

sposobności
że
p/'zed nic

warto przypomnieć,
tak dawnym
czasem na Górze Kalwarii w szkole
taJl11ucl~ - "t6w
wykryto naukę wszelkiego rodzaju zniekształcania kości,
które daje z\\'olnienie ze służby wojskowej. (w)

opisem, poclan~-m w ];:siążeczce a sa- Dr med. A. M ~ L K E
mym IZ~' clorem Szulmanem.
, specjalista chorób serca, krwi i płuc
Mianowicie w ksią.żeczce b~' lo za- Łódź, al. 'lV'ólczaJiska 62 - pny;mu;e
znaczone, że Szulman jest ślem' na 5-7, telefon 24-299 - elektro.kardiografia

L o n d y n. (ATE) Na zamku Easton
zmarla w i8 roku życia hrabina Warwiek, która była jedną z najwybitniejszych osobistości wśród arystokracji
angielskiej za czasów panowania Edwarda VII. Hrabina Warwiek wstąpiła
przed kilkunastu laty do Labour Party
i w 1923 roku kandydowała do Izby
Gmin z ramienia socjalistów; nie uzyskala ona jednak mandatu, a jej zwycięsl,im kontrkandydatem był były minister spraw zagr. Eden, zresztą .i ej
krewny. Lady Warwick urządziła w
swym pałacu dom wypoczynkowy dla
działaczy socjalistycznych.

Samooskarżenie · .

w sprawie afery "Caro H
'v z,'viązku z głośną aferą osławio
nej spółki "Caro", postawiono pewne
zarzuty dr Krzetuskiemu, b. radnemu
miejsl(iemu w Krakowie i b. członko
wi rady nadzorczej "Caro".
Obecn ie dr Krzetu3ki · złożył do prokuratora Sądu Okręgowego w Krakowie doniesienie na siebie, domaga.iąc
się wytoczenia przeciw niemu śledz
twa w zwiazku z z·a rzutami. \V ten
sposób dr I{rzetuski chce oczyścić się
wobec opinii publicznej.
.S2!!2!S

Zawrolna kariera gracza

Legl?nctarną wprost postacią stał się
BI'igg·Karrer, który Dl ia! reputację naj·
szczę ś liwszego IZracza na świecie. Niedawno temu zakollczy\ S,yój żywot w sposób
tragiczny.
KróU'O przed wojną świat po raz pierwszy dowiedział się o nim. Dyl on bohaterem wielkiego procesu w Lo:; Angeles, który \\"zhurlzil wiell,ą seTlsację w całych Stanach. Kilkunastu angielskiell i amerykal'!·
skiclI przemysłowców i kupców oskarżalo
go, że przy grze posluguje się rzekomo
sztuką fal,iL'o\\' ską i IV ten sposób c1oprowaelzll do l'llill~' swoich partnerów. BriggKanN w~' grał h~1 IV ó\\'czas IV przeciągu
czterech llOCY iW t~·;;. rio larów. Ka rozprR'
wie ohrcni byli rzeCZ07.!la\\'cy, klórzy zagrali z nim :;z(,J'eg partij Jla próhQ. Brigg·
KarJ'el' pl'zrgry\\"al IV ó\\'czas każdą grę.
Kiedy iednakże gra s zla na serio, Karrer
począł \\'~' gnT \\ać z precyzja,. wprowadzająca, \\'sz~' stJ,ich w lIajwyższe zdumienie.
Brigg-I\arrrr zostal uwolniony. I';:ilka
miesięcy po t~' m wydal .Iohn Fabino, jcdna
z ofiur gry hUIT!'r;], j, siqżk ę , dającą życiorys sławne g o gl"\Cza. Żona Jego rozwiodła
się z nim i wr~zla za KOl I'rera. Ma!że(lstwo
to jednakże nie trwa lo długo. Bt'igg-Kar-,
rer dał żonie oopr awę w wysokości 200
In. dolaró\\'. kfÓI'f' l\ilka clni po tym wyiral w ci,\gu jcduC'J llUCy II" Sun 1<'1'al1ci8co.

Z książki dowiedziano się, te Brigg-Kar-\IUkSUSQWYCh. Partnerów, którzy chcieli
re1' był synem Hinduski i pewnego Angli- sprowokować szczQście, znajdo,,·al on
ka. Ojciec jego był kupcem w Kaidszu na zawsze. Ale wszyscy oni albo zostali zrujwyspie Korea. Już jako chłopiec Kaner nowani albo tct przegrywali do niego 0cieszył się ogromnym powodzeniem w grze
gromne sumy, o ile zawczasu nie wycofali
i wygrywał wielkie sumy. Chcąc się go się z gry.
pozbyć, towarzystwa, utrzymujące kasyna
\V roku 1929 Brigg-I\:arrcr poślubił tangry wykonały zamach na dom rodziców cerkI') indyjską i zaczął prowadzić życie zuchłopca, wysadzając go w powietrze. Ciężpełnie w zaciszu. W Ameryce pojawiła się
ko ranny chłopiec ledwie uszedł z życiem. pogołska, że zapadł on na manię prześla
Po jego wyzdrowieniu rodzice wyprowa- dowCZIł. Istotnie też Brigg-I\arrer zaangadzili się z Korei. Posiadali oni dostalecz- tował 8 b~'lych dclekty\\'ów angielskich,
ny majątek. żehy móc prowadzić życie wy- którzy go pilnowali. \V ub. roku żona jego
godne. Chlopca oddano w t-.'owym Jorku sprowl1oziJa d,,"óch sla,,·nych lekarzy ano
clo zllakomitego zakładu wychowawc7.ego. lI'ielskich, którzy zbadali stan umysłowy
\Vkrólce jednak wieść o zawsze wygrywa- . jej mę7.a . Stwierdzili oni, że jest chory na.
jącym chlopcu rozl"8zła się także w Nollm)' ~,;le i nieulrczalny.
\\ · ~' m JorkIl.
\Vszyscy próbowali z(lohyć
\V początku lipca rb. Brigg-Karl'er w
sobil"" zględy mlodego człowi€'ka. Rnrlzice napad:r;ie s7.aJu tak ci~iko s ię poranił. te
\Hcszcie czuli się zmuszeni uciec z nim elo krótko po t~'m zmarł. Pozostawił on koloTnelii, ojczyzny jego matki. Przrz S7.ereg salny majątek. (kk)
lat bylo o nim głucho. N.aslępni r znowu
rozpoczął on swój pochód 'iwycięski. Szczę
ście pozostało mu \\·ierne. Dosz}o do leg?,
że dyrekcje l,asyn gry zamwrzaly SIę
PASY f'F;DNE. PLACH'l'Y ZNIWNE.
w'spóJnie ubezpieczy.ć przed. tym szcz ę ścia
ARTYI~ULY TlilCHNICZNE
rzem. UbezpJCczeme to me przyszlo do
\lir ,manycb od roku 18;8
..
kulku. natomiast szereg k a ,;yn zaczął
jakościacb dastarcza
placić Karl'erowi re~ularnie renty. byleby
Z. MAZURKII<:;WICZ :Sp.
PozDaft • •
tylko nie pojawiflI się w ka"~' nach ~IT
nI. Kantaka 819. Telefon aJ·!!2.
•
D1'igg-l\a1'l'e1' grywal te1'Uz na stalkach

1

····························
naJwyż~zycb
I
zo. o.

.....,

Strona II -

Jeszcze

dziś,

ORĘDOW~TR'. poniedzialC'K, dnia 1 sie,rpnia 1938 -

a najdalej jutro zaprenumeruj

"Orędownik"

~,"

NUml?T 17ł

n& sierpie:a!

Prenumerata miesięczna kosztuje z odnoszeniem gazety do domu
Kto

wykaże

się

kwitami

zapłaconej

prenumeraty, otrzyma w pierwszych dniach

2,50 zł

września,

BEZPŁ .\. TlW 1\ K811\ŻKĘ zawierającą niezwykle ~iekawą powieść
I(RO IKA ZGIERZA
Pożar.
W czwartek, 28. bm. we wsi
StruJlliiJ.JlY pod Zgiel'7.elll wybucl1ł pożnr
w zagrodzie Adama Binkowskiego. Spło
nęła stodola 7. tegorocznym zbiorem
6 mies. więzienia za uszkodzenie ciała.
Sąd Grodzki w ZgiC'l'w Rknzał Rudolfa
Knopczy l'lskirgo oraz jego syna Aleksandra na karę po G mies. więzienia za cięż
kie uszkorlzenip. ciala swemu sąsiauowi.
Znów wypadek pryszczycy. W Zgierzu
stwierdzono pryszczyrę u bydła przy al.
AleksanrJrowskif'j, Zarząd ~[jejski przystąpił niezwłocznie do energicznej akcji w
celu zapobieżenia szerzeniu się tej choroby. Społeczellstwo przestrzega się przed
spożywaniem mleka w stanie surowym.

KRONIKA SIERADZA
Pielgrzymka na Jasną Górę.
Pielgrzymka parafialna z Sieradza na Jasną
Górę wyrusza pieszo w dniu 23 sit'rpnia
pod prze\\'odnictwenl jellnc'go z kapłanów.
Pomiar miasta. W najbliższych dniach
będzie dokonany pomiar
miasta wobec
czego Zarząrl ~liejski zwraca się z apelem
do właścicieli nieruchomości o ułatwienie
pom iurów omz zastosowanie się do zarzą

tÓ~1 [entrum mi~~lyniro~oweIO ~ek[iintwi
Sekciarstwo jawną ekspozyturą masonerii - Jeden z przemysłowców łódzkch .,bi- '
skupem" baptystów

Ł ó d ź, 30 lipca
Z Ameryki, \\'yl~gal'lli. w:;~elaldeg,o
sekciarstwa, w czasie wOjny l po wOJnie wyroiły się na świat oały najprzedziwniejszego typu i autol'amentu sekty. Kie ominęly one i Pol ki. Najpotężniejszą. bOdaj twierdzą. sekciarstwa różnego kalibru jest Łódź sama i okręg
łódzki.
Istniejące

i działające

łódzkim sekty

w

okrOg"u

rozporządzają )arc1zo

znacznymi
funduszami,
posiadają
własne nieruchomo8ci., wyposażone są

postaci loży "Adama Mickiewicza", 0środkiem dyspozrcji, w którym mię
dzynarodówki maj~ dużo do powiedzenia.
Poczynania sekt, opartych w swych
założeniach na mglistYCh i zgoła cudacznych założeniach, wpływają ujemnie na poziom i spoistość spoleczellstwa. Sączą. one w jego świadomość zasady, które destrukcyjnie oddziaływuję. na nasze pojQcia moralne
i kulturalne. Czy działalność sekciarska, która faktyr~J';e osłabia siły spo-

I

dzeń.

Dar straży pożarnej dla Armii. Zgodnie z uch",al::l, powziętą na zjeździe straży pożal'llych, pow. siel'adzkiego, wszystkie o(f\(lzinł~' slra'Ży pożal'nyc]l z tego po\\ iat1l zloż~"ly po 70 zł na kupno karahinu
m:J5zynO\\ ego dla ]lulku pieChoty stacjonowanego w Sieradzu.

KRONIKA TOMASZOWA
Zabiegi o 100 tys. ltredyłu dla podupadłsgo kupiectwa.
Pre7,C's Stow. Kupców
i Rzemieślników Ch\'7,rśrijan p, .\, .J agoc1zi1i;;ki \\"08j1ól z r1~Tektorent K. K. O, p.
J. \\"itkowskim podjął stal'ania o uzyskanie 100 ty1', zł kredytu dla podupadłego
kupiC'ctwa tOllH1 szo \\"::; kiC'go, \Y spl'a \\'ie
tej ubi('gająry sip. o kredyty oclbr.dą IV
dniach najhliższ~"c h konfrrellc.ię z BaJlkiem Związku Spółek Z&l'obkolYych w
,,'u l'sza wic.
Będzie szkoła powszechna przy Gimnazjum Miejskim. \V \\~'11iku
lUI'U(l
przedstawiciC'li Zarządu ~Iicjskiogo w Tomaszowie wladze szkolne w.\Ttlzily zgodę na dalsze utrz~'manie szkoły powszechnej przy Gimnazjum Miejskim, Szkol a
ta miała hvł zlikwidowana z zakollczeniem J'oku szkolnego.
8 miesięcy więzienia za kradzież roweru. Sqrl Grodzki \V TOJn:1s7.0wie skazal
18-letniego Żyda l\usynll 1'l ncnha uma, syna bogatego kupca tomaszG\\'skiego na 8
mies. więzienia za kl'adzic;: rowcru na
szkodę urzędnika T. F. S. J, p, Romana
Wajsa.

I<RON I KA WARTY
Zebranie Str. Narodowego. Zarzqd Str.
Xarodowego w \i\'arcie zawiadamia s\\'ych
członków, że dziś w nicclzirlę. 31. bm., po
nabożeństwiB sumowym, \V sali "Sokola"
odbędzie się zrbranie
Str ~arodo\\"e~ o.
Refera t wygłosi delegat z<,rz. okI'. z Ło
dzi. \Vszyscy członkowie proszeni są o
przybycie na zebranie punktualnie z legitymacjami.
Pierwsza Komunia św. \V dniu 2!l bm.
podczas nabożellstwa w kośeirle parafilllnym przystąpiły do pierwszej Komunii
św. dzieci z tut. parafii. Kastępni~ dzieci
były podejmowane wspólnym śniadaniem
w miejscowej świetlicy.
Restauracja klasztoru 00. bernardynów w Warcie. \V tych dniach IV Idasztorze 00. bernardynów w \\'arcie rozpoczę
to prace przy odnawianiu malatury pl'ezbiterium.

KRONIKA RADOMSKA
Brak etatów nauczycielskich obniża
poziom szkolnictwa. Kilkakrotnie pi~aliśmy o ciężkich warunkach pracy nauczycieli szkół po\,"szechnych w po\\'. radomszczallskim. Jak st\\'ierdzoj}o na jednego nauczyciela przypada 64 dzieci. ]\ic
dziwnego, że taki tan rzeczy pl'zycz~'nia
się do obniżenia poziomu szkolnictwa z
,,"!elką, szkorlą dla .0kolicZIlej lu~lno~ci.
'v\ arto b.y władze z~ll1teres?\\'aly "SIt~ t~" m
stanem l przez powlększenle et~ tO\~' usunęły boląc~kę po;". radom z.~zal.lsk~ego,.
~amo.chod ~ab,1ł k~ni~.. r\,l SZO~I.~ J11lę-/
dz~, Stalą a ,1\0\\& BI~e~nIcą na \\OZ 1\11tOl1l~go TałaJa z BrZeZl1lcy llaJ~ch(llo. a llto clężar?We. Wsk.u~ek zcler~ellla k?ll 7.0stał zabIty na mleJSCU, zas Tala) ol'az
szofer wyszli z wypadku bez szwanku. Po
wypadku szofer zbiegł. POlicja prowadzi
dochodzenie.
Złodziej skazany na 3 lata
więzienia.
Sąd Grodzki w Radomsku skazał znanego
złodzieja Popowa na 3 lata \dęzienia za
kradzieże, zaś po odbyciu tej kary na 5letni pobyt w zakładzie dla nirpoprawnych przestępców.

KRONIKA

ŁOWICZA

Zebranie Związku Polskiego w Sobocie. \V niedzielę, dnia 3. bm. odbęJzie ię
w miejscowości Sobota, o godzinie 12,30
zebranie publiczne Związku Polskie~o.
Przemawiać między innymi będzie l~rezcs

treści antypaństwowej

i pełnej bluź

nierstw.
A BABTYśCI?

Ai;,lerykańska ta również sekta tym

się, jak' wiadomo, między innymi cha-

rakteryzuje, że wprowadziła dziwaczny obrzęd chrztu dorosl~'ch w nur~
tach rzeki czy stawu. Sekta prowadZI
niewybl'€-clJ1ą. w formie i treści propagandę pacyfist~'czną. Członkow~e sek·
ty odmawiają. w wojsku noszema broni i władaniu nią. Ka tym tle były już
i u nas incydenty.
,
Centl'ala krajowa babtystow w
Polsce jest w Zelowie pod Łodzią· Majq. tu sekciarze własną, drukarnię wrdawniczą, g-llzie wychodzi w dwu ję
z~"kach (polsk im ' i ukrail'lskim) czasopismo .,Przedświt". Jeden z pr::emyslowców łódzkich jest "bi kupem" tej
sekty.
SOBOT~ UZNAJ.,. ZA ŚWI~TO
ł,ódź jest także
siedzibę, centrali
organizacyjncj na. Polskę sekt~- adwentystów, chal'akten" zująO"ch się m. i,
świę,'elliem sobot~',
Sekciarze posiaclaj~ w
w~-ch rękach drukarnię \y~'
du\\'niczą "l(ompas".
LÓDZKIE TOWARZYSTWO
PRZY JACI6L PRAWDY

w

na.idroż~zym

punkcie Łodzi, przr

I\:ościuszki
5i, kupiło ob8Z(>I·I1.\" plac i ,,'.\'budowało
na nim
i"obię (10m tajcl11niczl;l. IH1ZWO llOSZąCC

Alejach

Jl'ywies:;,/.'a sekty pll. "Zjedlloc:;,clIie JI'il'(/:'Y Clirzdcijollskiej".

w nowoczesne ~t'odki propagandy i
W~" oko stoją pod wzgl~l1em orgal11zac~'jnym.

Rzecz znamienna, że poszcz<'gólne
sel\ty wajclują. gOJ'ącrch pl'otektol'ów
\V wielkim przem~'ś le" Są. i tac~" wśród
łódzkich przemyslowców, którzy zaj·
mują. wy okie stano\Visl<u w hierarchii
sekciarskiej, pełniąc funkcje "bbkupÓ w ". To zewnętrzne powiązanie legalnie istniejącego sekciarstwa z W~'
bitnymi
przemysłowcami
lótlzkimi
wzmocuiolle jest niewątpliwie nic\yidocznymi dla społeczellstwa tajnymi
nićm i. SekciarshYo, działające u nas,
jest jeszcze j~dnyJ11 obok Rotary Clubu, Bnai Brithu, lóż masOllskich w

Przędzalników
De]Jes~(l. ~a,.~(flfl.

lecznp, je"t \\" oiirjalnej "pl'7.ec'l.no~ci 'I"
Obowiązującym ustawodawstwem, to
zagadnienie t1'\.H1no rozstrzygnąć jednym ci~ciem. \V każdym bądź razie
bardzo pouczający i wiele mówiący dla
umiejących oceuiać fakt~,
jest przykład z zawieszonymi
przez władze
Badaczami Pisma ŚW.
S€-ktc tę, mającą. w Łodzi swą cenh'alę

ogólnopolską. dysponującą wła
drukarnię. i olbrzymią. niel'uchomościfł,
musiano po długim okresie
tolerancji i pobłażania zamkną,ć za
jaskrawą, i zdecydowana"
działalność

SI1I;l

pJ'zeciw pallstwu i religii katolickiej.
Z Łodzi ł'oziSyłano \V tysiącaCh i milionach egzemplarz,' wydawnictwa o

uderzono po kieszeni

pł·o(lUCe'łł t6 'w wełny p'l'~p'(ballł'ia 'łłych do
Pl'~emyslu i Handlu

lH lu.

Ł ó d ź, 3D, 7.
Jak to w piątek obszernie donosiliśmy pJ'zędzalnicy pod
naciskiem premieJ'a, ldól'Y niedwuznacznie zagrozi ł, że w~'ciągnie na jdalsze konsekwencje, zgodzili siQ !la
obniżenie cen przędz~' hawełnianej o 8
pet. Ponieważ zarząd niezbyt ufał
swym członkom i nie jest pewien, czy
zastosują, się do
obniżki, przezornie
podał się do dymisji,
obawiając
się
na,iwicloczniej Berez~'.
Po podaniu się do dymisji zarząd
w~'slał do min. pl'zemyslu i
handlu

następującą depeszę:

..7.arzl1r1 Zr7.eszenia Producentów Przę\V Polscr, pO\\'7.iąl jednoglo<'lIle t1CllWaJę llastr,pui!\('rj tre:!;ci: \V
". ~ n i k II )wllfcrOl1cji 7. jJ<1Jlcni prC'!11 i(>['r111,
oclhytrj w dniu wczol'aj"zYlJl, Zarzl,d 7.n:c-

dz~. }~n,,"rlnian<'i

Z,,"ia.zku

POłsldcgo

l\:ędzicl'ski.

z

ł.owicza,

p. :\[icl\al

KRONIKA PIOTRKOWA
Kino Czary - "Rr,C'e na stole".
Kino Roma - "lliauly wybl'zcża".
Nieludzka matka porzuciła dziecko. W
lesir kojo osarly\\'oln Kr~'~ zlopol'"ka znalL'ziollo (}zic('ko płci źC(lskici. JJ7.iee1,o liczy okola jednrgo rol\ll życia, %nopieko\\ at się nim solty.> \\'si Do!{rlan6w. "'szczę
te dochodzenie ustaliło, że dziecko to porzuciła ~[ari:lnlla Ciepirló\\"na, mi~szkan
ka ~\::Ii Kożuic\\'icc, gm, Kcllniel'lsk.

szenia stwicrdza, że znalazł się w sytuacji.
przyn1l1 owej i zgodnie z zarządzeniem
['3na Premicl'a zalecił za kładom obniże
niC' con przędzy o
procent. Nie mając
jednak <lo teg-o podstaw prawnych i nie
mO!l'ąc wziąć żadn<'j odpowiedzialności za
gospodarcze !'kutki tego zarządzenia. Zal'ząd posta nowi! l'ÓWlloczcśnic podać się
do dym isji."
,
..
.
Zaznaczyc nalez)', ze zarządzeme o
obniżce ugodzi przede wszystkim w
przQdzalnie samo.istnc, ~tóre wylącznie sa w rękach zydowsklch.
•
Zniżka ta nie dotyczy przędzalń
przy fabrykach, które przędzę obracają, na własną. produkcję. Dla ilustracji podajemy, że roczny zysk pl'zędzalni przekracza milion zł. (m)
Kradzież słoniny.
W dniu 27. bm. na
r.kodę Zajngolcla Edmunda w
Babach
skl'adziono 100 kg Słoniny, wartości 250

złotych.

Kto zgubił rower? Na posterunku P.
P. w Ro7.pJ'7.y znajduje się do odebrania
rower męski znaleziony w zbożu na polach o udy ',,"ola Krysztoporska.
Groźny pożar w Kucowi..
\v no~v z
28 nil 29 bm. w I\:uco\\ie, gn. Kleszcź6w
wybuchł groźny pożu, niszcząc dwie zagrody włościa(lskie, należące do Wilhelma ~rUl1(1ila i .l6zefn Swobody. Straty ""'1noszą około :l 000 złotych.

701';1,('1'7.('11 ie Lódzkie Towarzystwo
Prawdy. Lokatol'em tego
~toWt\1'zY~'l..enia )e!-1t niemnie-j t,ajemniC1.C Zjednoczenie Wiedzy Chnescijań
~kiej.
W:'\'ród czlollków tego z,,,,iązkl1
napotykamy IHl, naz\\'i~ka znanych
pl'zemr,'lo\Yców łó(lzkich, zwłaszcza
nie-micckiego porho(lzenia. _
\V\'bihwm działaczem na tym terenie' był ~maJ'h' clneldol' elektrowni
łódzkie,i U l m a 'n. Ń'a liście członków
figurUJe obecnie nazwisko d~'l'. \V r eII e g o, znancgo już naszrm cz~"telni
kom z przynależności do Rotury Clubu w Łodzi. Ta równoczesna prz~"na
leżność do obu oJ'ganjzac~"j może nie
mieć g-łęb"zcgo znnClcma, ale może
posiadać także sWOJą. \vymowę. Znani
są.
nam przecież Z " innych terenów
ludzie, którzy pełnią. rolę łączników
czy emisariu~zy.
ŁÓDź GNIAZDEM SEKCIARZY
A zatem w Łodzi i okręgu łódzkim
znajcluia. się centrale ogólnopolskie
babh'st6w, ad\\'entystów, mieści się
Zjed110czenie \Yiedzy Cl)]'7.eścijański~j,
a znajdowali siC także Badacze PiSffiłt

Przyjaciół

św.

Sekt~· te, co już stwiet'dziliśmy, a co
należy' jeszcze podkrcślić,
jako niewątpliwie

fakt bardzo

ważll~'

-

po-

siadają baI'Clzo bliskie z"'iązki z. łód,;
kim \\"ielkol\apitali~t~-czn~'m ś"'latem

przcmyslo\\"ym. Trm się może tlumac;l,~' fakt posiadania przez nin ogromnych funduszów organizacyjnych.
' .
Zastan~wi~Jącym jest zainter~so.
wanle wl~~kl~~O .lIrze~ysłu ..se~cla~stwem. \\ lelkI pl zem~ sł pl zcz lozo
wolnomularskie i ich ekspozrtur~' oddziaływuje na całokształt ż~'cia gospodarczego i t~'m samrm "'ciąga je pod
swa dyktature. \Vielki pl'zem~'sł przez
~ek~ciai'stwo ~\'plywa lla ż~'cie spo-

I

łeczne, pOlh\'ażają.c !-1poi~loHć moralną.

i spoleczn~ mas l'obotnicz."ch i oddając je przez to w l'~ce \\'szelkicg'o rodzaju micdzynarodówek, a przede
w:::7,~"stkim marksistowskiej.
Jak się to wszy tko dziwnie plecie! ZdawałobY.8i(', że wielki przemysł nic maż€- mieć nic wspólnego z
sekciar·stwem. Ono zaś nic z masonami, którz~' przecież z zasaJ~- występu
Ją. przeciw wszE'lkim religiom.
Tym·
czasem łączł) si., te siły gdzieś pod
ziemi, i podlegajł) jednej dyrektywie
l jednej woli tajnYCh światowych m"·
fii żydowskiet finanSjery, która tr1ęsifl
i masonerią. i marksizmem. (j. \y,) i

::::::::::=~~~~~~~~~~~"'-"--+S.c'--- ~mer 17' - ORĘDOW~IK. poniedziałek. dnia 1 sierpnia
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K~Eii~:Zk~~~~t~j~~~
Rllklidarz

~.cwi8ńskl

wschód 4.09
zachód 19.49
Dlugość dr.ia 15 g. 38 min.
Niedziela
Księżyca: wschód 10,00
zachód 21.12
Faza:: 4 dzień po nowiu

WtOdli

Tel. 173-55
"Orędownika"

w Łodzi można zamawiać tele,f onicznie - telefon. 73-55.

DYZURY APTEK
Nocy dzislej'zej dyżu,rują nast~pujące apteki:
. Pastorowa, Lagie\\'nicka 96, Kahane (żyd), Limanowski ego 80, Koprowski, Nowomiejska 15
Roocnblum (żyd), Śródmieiska 21, Bartoszewski.
Piotrkowska 95, Czy(\~ki, nokicińska 53, Zakrzews-ki, Ką tna :>4. Siniccka, Rzgo\\'ska 51.
'l'rawkowska, Brzezili ka 56. ·
TELEFONY
Pogotowie miejskie 102-90.
Pogotowie P. C. 1<. 102-411.
Pogotowie lekarzy ehrześeijgn lU · llI.
Pogotowie Ube~pleczalni 208-10.
Straży Pożarnej 8.

ó d Ź, 30. 7. Murarze na kanalizacji, na propozycję Zarzą.du Miejskiego, ażeby podjęli prace akordowo przy
zasŁosowaniu dniówki 10 złotych,
oświadczyli, że nie godzą. się i żądają.
sŁoso\\'ania w całej rozcią.glości orzeczenia komisji rozjemczej.
Strajk jest nadal kontynuowany.
WskuŁek tego wstrzymane zosŁały ro-

"Błekitna

za/oga" i

Ikar -

"Zielony

"Nie caluj w kinie".
Oświatowy-Slońce"
"Wi~zy
t.Zaczęło się w pociągu".
Palace - "Zakochani wrogowie".
Przedwiośnie .. Po burzy' ..
RiaIto - ,.Kraj mi1ości".
Stylowy - "Krół burleski".

Społ.

•

E(ha makabry~znego samosądu pod Łodzią
S({d A .pel.

zatwierdził

wyrok l instancji

Ł

ó d Ź, 30. 7. Dnia 11 czerwca 1937
r. na polach folwarku Szyncz~'ce pod
Łodzią. administrator Justyn Czernicki zastrzelił kowala dworskiego, Jana
Bednarka, który ' stawał w obronie
swej matki.
Na wieść o zabójstwie tłum w liczbie ok. 200 osób ubezwładnił policjanta i wtargnął do pałacyku dworskiego,
gdzie zatłuld administratora Czernic-

kiego.
Do odpowiedzialności pociągnięto
27 uczestników najazdu. Wczoraj Sąd
Okręgowy w Łodzi skazał 22 na kary
od 1 do 6 lat więzienia.
Sprawa w dniu wczorajszym była
rozpoznawana przez Sąd Apelacyjny,
który wniosków apelacyjnych nie uwzględnił, zatwierdzając wyrok I instanej i.

•

Kredyty budowlane dla

TEATRY
Teatr Polski - ,.Brat marnotrawny".
Teatr Letni - •. Dama od Maksyma".

gnał".

boty kanalizacyjne w ogóle.
\\Tobec tego, że władze wojewódzkie
i Fundusz Pracy w Łodzi odpowiedziały, że nie są. kompetentne w sprawie zmiany plac, delegacja Zw. Za,..·odowego "Praca" wyjeżdża 1 sierpnia
do \Varszaw~', do Ministerstwa Opieki

Ł

Piotrkowska 91

KINA
Corso -

T

Delegacja nPracy Polsldej" wyjeM:ia do lfl arszau'Y

Słońca:

Prenumeratę

Stronił

Strajk murarzy kanalizacyjnych trwa

Nied:dela~ Zdohysław

Poniedziałek: Boliaław

Idre~ re~a~[ji i a~miD' ~tra[ii

TIJ3!I -

8Y'

miłości"

KOMUNIKATY
Zebranie informacyjne
. Zarząd okl'~go\\'y Zjednoczenia Zawodowego "Praca Polska" urządza w niedzielę, dn. 31 lip('a rb., o godz, 10 rano w
lokalu przy ul. Banclul'skiego 9-1 t zebranic informacyjne czyiŚciarzy (pucerów).
ŻYCIA KATOLICKIEGO
Kwestia robotnicza w świetle encyklik
Diecezjalny In ty tut Katolicki organizuje pogadanki przez radio. Pierwszy referat wygłosi w clniu 1 sierpnia (poniedzia lek) o godz .. 21 ks. kanonik St. Nowicki nt. ,.Kwestia robolnicza w świetle
en.~yklik społecznych", w którym uwzglę
dm lokalne za~adnienia robotnicze.
Czterdziestogodzinne nabożeństwa
Czterclzicsto~odzinne nabożeństwa odbędą się w następUjąCYCh parafiach: w
dni u 31 ; '1ca, 1 i 2 sicrpnia w Łagiewni
kach, 13, .4. 13 sierpnia w Sk08zewach, 26,
27 i Z8 sicrpnia I\' Hurlzynku, 26, 27 i 2 Łódź parafia Ś\\. Wojciecha na Chojnach.
Pielgrzymka do CzęstOChowy.
Ks. prałat Jan Cesarz. dziekan lódzki,
urządza na dziet'l 1:3, 11 i 15 piclgrzymkę
rio Czp.stochowy. Kartv uczestnictwa można na h~'",ać we wszystkiCh parafiach Ło
dzi, w księ~arni "Przyszłość" ollok katedry i księgarni "Dobra książka" (Gdańska
111.) Bilet kolejowy do Częstochowy
z pOl\'rotem kosztuje 6 zł 50 gr.

Z

Ł ó d ź, 30. 7.
\" ciągu roku bieżą
cego przydzielony kontyngent kredytów budowlanych w Łodzi wynosił
2.350.000 zł. Wpłynęło do komitetu
rozbudowy miasta podarl petentów na
ogólną kwotę 3 milionów złotych.
Przydzielony komitetowi rozbudowy miasta na rok bieżący kredyt rozpl'o",'adzony został w sposób następu
jący: na budownictwo blokowe 29 pe-

Łodzi

tentom na kwotę 1.037.500 zł, na remont i kanalizację 19 petentom na sumę 156,500 zł, razem
rozprowadzono
przez
komitet
rozbudowy miasta
2.ł8G.000 zł.

Jak , z zestawienia powyższego wynika, rozprowadzono więcej, aniżeli
wynosi przydzielony kontyngent kredytu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że część petentów odpadnie.

sztandaru
Stronnictwa Narodowego
na żuhardziu
30. 7. W niedzielę, dnia 31
się uroczyste poświęce
nie sztandaru Kola Stronnictwa Narodowego Lódź-Zubardź.
Program uroczystości jest następu
jący: godz. 9,30 zbiórka
uczestników
uroczystości w lokalu Str. Nar.
przy
ul. Limanowskiego 135, godz. 10,30 wymarsz do kościoła św. Antoniego na
nabożeństwo,
godz. 13,20 wbijanie
gwoździ i okolicznościowe przemówienia na placu kościelnym przy ul. By(lgoskiej 5.
Przemawiać będą prezes
Zarządu
Okręgowego Str. Nar. adw. Franciszek
Szwajdler i b. radny Wincenty Kozuehowski.
L ód

Ł 6 d Ź, 29, 7. Na skutek skargi kilkunalu po 'r.kotlowanych hurtowników
lótlzkich, ",ladzc policyjne zarządziły dochodzeniC'. którc doprowadziJo do ujawnicnia afery Jwndlowej, jakiej dopuścili
5ię Samu('! Kir;;zenbcrg i IIcnoch Szwarc,
\\'spól\Y1aścicielc
sldaclu manufaktury w
Lublinic przy ul. C,ITulillski('j 4.
Kirszenberg znany brł na rynku wlókienniczym \I' Łodzi i przed kilku jeszczc
Jaty prowadzil rozl('gle in"'res~' . Ostatnio znów nawiązał kontakt, występując
zc spólnikiem Szwarcem. Przed 3 tygodniami zakupili poważniejszy transport

ź,

odbędzie

lIm.

Skazanie rabusia
Ł ó d ź, 30. 7. \Y I(oluszkach na
przechodzącą żonę urzędnika
kolejowego napadł 22-letni Bronisław Szych

Ściech,

vel

szywą

który

legilymował się fał

wojslwwą na nazwisko Bazylego \\'ójtowicz<'l..
Wczoraj Sąd Okręgowy z Łodzi
skazał Wójtowicza na 10 miesięcy wię
zienia.

książeczką

Ujęcie

sprawców

kradzieży

Ł

6 d ź, 30. 7. - W czerwcu rb. do
firmy "Przemysł Jedwahny"
(-Legionów 2) zakradli się złodzieje i skradli
towarów na sumę kilkudziesięciu tysięcy złotych.

\V dniu wczorajszym ujęto sprawców w liczbie 6 osób. Ujęto również
pasera, Żyda Chila Skórnickiego (ul.
\Volborska 35). \Vszystkich osadzono
w wiQzieniu.

Posiedzenie w sprawie
Akademii Medycznej

lnów afera 'handlowa

Ł ó d ź, 30. 7. Pod przewodnictwem
dra Stanisława Stallczaka odbyło się
po iedzenie l<omisji organizacyjnej amanufaktury na sumę okolo 62,000 zł kademii medycznej.
Przewodniczą,
pokrywa jąc nalel.ności w 10 proc. zaleclwie ~otó\\'ką. l'C'sztę wekslami przcważ cym komi~ji \vybrano docenta dra Dylew,;kiego, sekretarzem dra :Mikinka.
nic k liel1 tOll'sldmi.
Zastana\yiano ~ię llad kwestią terPl'Z" orlwieclzaniu nOWyCh klip11lów
agend hUl'tow11i łódzkich stwicrdzili, ŻC minu otwarcia uczelni, liczbą sJuchazlikwidowali on i swój skład, otwarty za- rZ,I'- na pierwszym roku studiów, nad
ledwie przed kilku miesiącami, towary możliwo~ciami lokalo\",'vmi dla szkoly
wywieźli
lub sprzetlali. \V toku badali
okazaJo sip" że weksle są falszywe lub oraz nad zagadnienienl nazwy wyiszej szkoły.
\I .I·stawionc przcz osoby matp!'ia lnie nieoclpowiC'dizalne. Dal zc docllodzrnia trwaia, i nicwątpliwic suma strat zwiększy się.
Nieszczęśliwy
Ł ód ź, 30. 7. Na szosie z Aleksandrowa do Poddęhic wywrócił się
''''óz i przygniótł Józefa Jallczaka z

wypadek

Łodzi.

Samochód

zabił

starca

Ł

ó d ź, 30. 7. \V Hud7.ie Pabianickiej na ul. Staszica 2 najechał samochód, prowadzony przez Jana Jankowskiego, na til-1etnieg-o Adolfa Resslera
(Jasna 4), który pchał wózek rQczny.
Ressler zmarł.
Ł

Nie udało mu

się

ód ź, 30. 7. - Z mieszkania dyrektora firmy "Bar\Yanil", Augusta
Oppel'shiiuscl'a (Sienkic\\'icza 55) robotnik Hugon Peńkowski (Kopernika
nr. 57) skl'adł hro!':zkę z brylantami
wartości 3.000 zlotycll.
Policja sprawcę ujQła.

KRONIKA MIEJSCOWA
Urlop tymcz. prezydenta

L ó d ź, 30. 7, - Z dniem 1 sierpnia rb.
tymczasowy wiceprezydent mia la Antoni Pączek rozpoczyna. doroczny urlop wypoczynkowy.
Posiedzenie Komitetu Pomocy ~imo,"j
Ł ó rl ź, 30. 7. Oclb~- ło się posil'dzenie
prrzy<lium j\fi('jskiego Komitetu Pomocy
Zimo\Yl.'j pod przcwodnictwem tym cz. ",iceprez~'clenta Antonirfw Pączka.
'a kolejnym zebraniu nastąpi wyhór czlonków
komitctu organizacyjnego na przyszłą
wampanię zimową pomocy bezrobotnym
oraz uzupełnienie komitetu loka.lnego,
Złodzieje ukryli się paser poniósł karę
Dnia 7 maja, rb. dokcnnno kradzieży
z mie"zkania Rozenberga (Andrzeja 33).
Złodzieje skradli różne rzeczy i gotówkę
na sumę około 3000 zł. Dopiero 4 czerwca
rb. zatrzymano na rynku przy ul. Bazarowej znanego pa~c!'a Mendla \Vajllberga ,
który spl'zeclawał rzeczy pochodzące z
kradzież)'.
Sąd Gro(]7.ki w ł',odzi skazał
\Vajnl!cl'ga na 8 mies. aresztu.
Topielec
\V stawie na tcrenie Relldni w czasje
kąpicli utonął 24-letni Stanisław Kuzdra,
zam. przy ul. Obywatelskiej 11. Kuzdra
udał się samotnic do kąpieli i dostał skurczu m ięśni serca. Zwłoki znaleziono dopiero po kilku goclzina('h.
Obozy dla młodzieży robotniczej.
Od dnia 2 do 14 siel'pnia i od 14 clo 28
siel'pnia tJ'wać L1ędq obozy ella młoll7.ieży I
robotniczej (od lat lG clo 20 wll\('7.nic) Koszt
2 tygodniowego pobytu wynosi 30 zł. Pl'zejazd kolejowy za zni2ką 66 procent wynosi zł 5,60. Informacyj udziela Liga Morska i Kolonialna (Andrzeja 3, tel. 25.666).
Biuro ('zynne w ponicdziałki, środy i piąt
ki od 12 do 1;), w pozostaje dni ocl 17 do 20
Obóz Ligi Morskiej i Kolonialnej nad morzem.
\V dalszym ciągu prz~' jmo\\ 'anc są zapby na obóz L. ~f. K. w ~fiel'oszynie kolo

Poświęcenie

Cztery zagrody spłonęły
Ł ó cI Ź, 30. 7. W kol. \Yicrzchlas
pod Łodzią. pożar strawił cztery zagrody. Straty wynoszą 24,000 zł.
Pożar wybuchł w zagrodzie Stefana
Grabowsldego.

Z

łódzkiego

Zoo.

Mloda sarenka i jej

Rozewia. Koszt dwutygodniowego pobytu
wynosi 43 zł. Zgloszenia przyjmowane są
na 10 dlli przcd w~' jazdem.
Wojewódzkie biuro Funduszu Pracy w Lodzl
podajc do wiadomo~ci ,że do dnia 23 lipca
rb. było zarejestrowanych bezrobotnych
na tercnie województwa łódzkicgo ogółem
4000i. W porównaniu ze stanem z clnia
16 lipca rb, liczba bezrohotnych zmniejRzyła się o 10:33 osoby. l a terenie samej
Łodzi poszukuje pracy 28638 o ób. Na
tcreni~ Pa~ianic powiatu laskici?o i sieradzkIego Jcst bCZl'o?otn,Yl:h zaJ-cJ~stro":a.llFh. 2 511, 11[1 ,tel'cllle PlOtl'kowa l POWIUtu plOtl'kowsl,-!ego 16:3G, na te."en.le Ra:
07
d~lIIs~a, _. powIatu J'adoTll~z('~nll:o;;kH'.:,O
l
wlelulIsklego .-, ~ 3;1, .na t?remc !on~,:
sZ9wa Mazo~VlCckleoo l po\uatu blzezHlsklego - 3638.

KRONIKA DNIA
\V remizie tramwajowei na. tercnie IIelenówka w czasie naprawy (]a('hów uległ
wypadkowi hla<.harz, 61-letni Stanisław
Rogow::;ki, który straciwszy równowagę,
spadł z wysokości trzecil'~o piętra, odnosząc ogólne bardzo ciężkie obl'ażeuia cia-

szczę

:Uwa matka

la. Nim przybył lekarz pogotowia, Rogowski zmar!. Zwloki powstawiono na
miC'jscu.
Na. uL PiolrkowskiC'i 209 Rpadl z rusztowania 26-lrtni Antoni Bieleclti, zam.
przy ul. Anclrzeja 34 i wklltek upadku
odniósł ogólnc obrażf'nia ciala.
Rannrgo
po opatr7.Plliu pogotowie w stanie nieprzytomnym odwiozło do szpitala.
41-letnia Aurelia Bl'uo;;zczyńska (Wróbla 7) spadla zc schodów, odnosząc ogólne obrażenia ciala.
41-1C'tnia ?Iraria Nagibur (Spółdzielcza
n) WsklIlC'k llraclku ze schodów odniosla
obrażPllia ciala i pn:C'wirziona 7,ostala do
lecznicy.
51-lptnia Antonina ?;lIrkow~~ (Stara
Gatka 60) wsklltek upadku z w<liiu doznała złamania ręki i odwieziona została do
szpitala.
Na terenie Zakładów vVidzewskiej Manufaktury wyskoczyła z olma na czwartym piętrzc robotnica, 25-1etnia Janina
J\Icnt1rasilc (Niciarniana li) i odniosla barrlzo cię:i.kie obl'at.cnia ciaja. Ranną. po nalożeniu opatrunków pogotowie przewiozło
wtanir agonii do sZTlilala. Powodów samobójstwa narazie nie ustalono.

Chciał udawać

Wilhelma Tella

Ł ód?, 30. 7.
Łodzią. bawiący

\Ye wsi Tomków, pod
na letni~ku uczniowie
zabawiali ,;ię strzelaniem do celu z
floweru. \V zapale strzeleckim pragnąc popi::;ać
ię najwiQkszym llzdolnieniem a zarazem odwagą 17-letni
Zdzislaw Szebiata zgodził siQ stanąć
pod wrotami stodoly z butelką na gło
wie, do której jego kolega 16-1etni Tad(msz \Viniarski miał trafić z floweru.
Piev,szy raz \Yiniarski ch~'bił, za
clrugim zaś razem trafił... Szebiatę w
głowę powy7.cj prawcj skroni, raniąc
go ciężko. Rann€'go w stanie niepl'zytomnym przewieziono do szpitalno
\Vinial'ski został zatrzymany i zarządzono dochodzenie.

W jutrzejszym numerze:
"Pod pokrywą przedwyborczego kotła w Lodzi" i
"Zydowska kontrofensywa
gospodarcza w Lodzi'G.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~{r~o~n~I~8~-~O~~~~~D~O~~;·~~.t~I;K~,~~~on~ie~~~z~ła;ł~e~~~,~~~n~i;a~'~f~!~i;e~~~I;a~1~~~~--~~~~u~m~er~1~7'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

tó~i I~O~Jł~ ~i~ na [~rl!~[ii~ń~~1 ~ał~ t~r~OWi

Piorun

poraził

robotników

p s z c z v n a, 30. 7. - Ubiegłego pOpodczas przechodzące.i nad
81ąsl,;iem burz~'
llderz~'ł. . piorun,
skladnicę drzp\\ a
T cN:1lesl1lcl\\"a I al:st\YO\wgo w J(obiórze (pow .. ps~czyn
ski), prz~' cZ~'m zo!"lali porazł' 11 I pracu.iącr tam robotllic~' Jan Mazur.
z I\obiora, Franciszek Sikora z CzarnkO\\'a i niej. Pasluszka z SLlszca.
POJ'ażoll\"Ch przewieziol1o do szpitala .ioannitó~\· w P"l.('z~ nie, gdzie pO.lO~tali poll opiekC,l. \ckar::;l..:ą.
Slan Ich
jest glożn.1". (.\.JS)
południa

Nowa brama wypado wa polskiego handlu

Chrześcijal\skich Kupców Rnlkowych.
Podkreślił on dobitnie udział wydzialu

AkcJi Gospodarczcj z kierownikiem A.
Stolal'kiem na cl.cle w prac.", która
doprowadziła do uruchomienia c11l'ześcijallskiej łlali .

:v

.SAMOZATRUCIE
NA TLE

Tłumy 1JUblic:.no§ci bio1'ące ud:.ial w

otwa1'ciu i poświęceni?/. pie-l'wszej ChrześCijaliskiej Hali Targowej w Lod:.i. ""'a pienvs:'ł/1n planie widoczni prezes .Zar:.ądu Dkl'. S. N. w Lod::.i adwokat Franciszek Szwajdler, ki~rownik wy~~~al?J
gospodarc:,eqo S. N. w Lodzi p. A. Stolarek ora:, prezes Zwzqzku ChrZeSC1}anskich Kupców RynkoŁ()ych p. H. Kr:.emillski
Ł

ód

ź,

30. 7. -

We wczorajsZe:\- so-

boŁę polska i chrześcijalIska I_ód:,- obchodziła ",ielkie świ~to. \Y godzinach

opieką
wszystkich prawdziPolaków.
'Kiedy przebrzmi ał hUl'agan oklasków, .iaki zerwał się po pl'zemówieniu
prezesa Sz\\·ajlllel'a. zabrał głos Henryk l( r z e m i 11 s k i, prel.es Zrr.eszenia

z

pelną,

WI"Ch

rannych po nabożel1sl\\"ie w kościele
Matki Boskiej Z\yrci~skiej odbyto sie
otwarcie prz~' R~-nku Boernera pierwszej Chrześcij a11skiej Hal i Targowej.
Plac targow)' '''ype1nitr tlum~' polskirj j)ublicwości. PI'7,~ b)li P I'Z. e cl:;: tawiciele Zarl.ędu ~.tie.i,;kiego, ducl1owit'llslwa. organizac.l' j kunieckich. Stawili się licznie członkowie zarzą.tlu 0kręgo"'ego 8t1'o11n i et wa ~ al'ollowego:
prEzes ad",. Frallci~zek SZlyajrllel" kierO\Yl1 ik wydzialu Akcji Gospodarczej
Akk.::andel' ~tolarek, kiero"'nik onmnizac~'jl1~' ~lirl1alak i sekrclarz geJlCrall1\' GBlZalski. ZJ"~c"z(>nie Cbrze~ci
jail:::kich"l\.upcó,," De>lalirzll,I'('h reprezento\"al p. o. Duszkie',yirz, zal'zQd 0:kręgn\\"r "Pra('~' Po1:-:kiPj"
kipl'ownik
Gacrk. OI'r('I1\' l'd także wlaśririrl
placu p. Pi~,,'lak '70 oiccm i 1'0c\7.h\l!.
Poza (, 111 l.:1uważ) 1L, 111)' 111. i.: pnZPSf) dra \\'. Ro<:t.kowskiego i zna łlego~.
,,~· twór('ę p. (; lowae k ie~o.
Poś\\"ięrrllia hali clokoIlał ks. S i ek i e r a, któl')' następnie w~' glosił plomienne przemówienie wskazujl).c na
H' e

to, że święt.~·m obowiązkiem każdego
prawdziwego Polaka .iest v,'alka o polski charakter gospodar:"twa narodowego. \Yzmacniać trzeba narodowy
dobrtek gospodarcz~' przez popieranie
t)'lko swoich i przez: zasilanie wiclocr.ne
chrześeij:ulskich
kas
bez:procento\Vcgo kredytu.
Z kolei złoż~'ł ż~'czenia pomyślnejta
rQzwo.iu
pierwszej Chrześci.ial1skiej
Hali Targowe.i - nowej cz~-sto polsk iej
placówce prz:edstawiciel t~'mczasowrgo
wiceprezydcnta I{ozło\\'~kiego ~Iaczelnik Przcździecki, kie·rowlllk W~'d7.iatu przcmrslo,\"Cgo Zarządu :Miej:skiego.
_
.
,
,.
1\astęp11l~ "'s~ąp!ł na pt~~nle uelekoro'.,'an:;l zlelelllC,l. 1 han"aml naroc1oWrml in-bUlle' pl'ezE'!" z~J'ządt1 okr~g~wego S. N;. acl\~. Fr~n.(,I~~e~ S ~ ". ~~=
d I. e r, po" Ital1\ ~Ul zl", ~ mI ,o~lusl,mJ. Prezes SZ\\'aJcller w RWJetn~-m
p rz em ów i en iu \\'s ka za ł nit kon i e c zn ość
nieuHte]11iweg'o buc1o\\'ania podstaw
niezal~żnoś('i gospodarczej polskiej,
którei W~Tazem jest otwarta chrześci
jal't!"ka hala targowa.
Hala ta winna h~'ć środowiskiem,
F"d7.ie ksztaltO\yać sic:' h~dą. narodo\\'e
7.asach· gOHpoc1nl'eze w oparciu o prak b-czne ż\'Cip. Chl'ze~ci.iaJlska hala . widomv innk skutrczności nnroclowe,i
prac~- go!'poc1al'czej, winna sic:' spotkac:

r

dokonuje aktu pośwźe'
. " Iskich Hal Tor(fowyr:h

'i ; ,);i,,/,(/

(Fot. A .

.s.

Skoc:óu';

Pierwsza Chrześcijallska Hala Targowa - mówi! prezes Krzemill:::;ki jest wstępem do dalszej zdobywczej
akcji, które.i celem jest narodowa,
wolna od Żydów Łódź.
Po odśpiewaniu "Roty" uczestnicy
uroczystości
wznieśl i
szereg okrzyków na pomyślność rozwoju chl'ześci 
jal'lskiej hal i.
.
.
Po.ls~i ~harakt~r nO~Yej p1acowkl
\yyl'aznle .Ie~t ~"'I~I~rzllIOl::".
wst~~
Pll do.. ~la!) "Idllle.le olblZ~ mI" napIs
"CJll'ZesclJanska lIala Targowa.
~, "{',
x'
11 'i

Aktualnie zajmiemy się przede
wszystkim Osserem, tym, który ostatnio jeździł z delegacj~ przędzalników
do \ Varszawy, skąd podobno przyjechał z choroba sercową,. Tenże Osser
jest powszechnie znany jako .ieden z
najhogatszych ludzi w Łodzi. Robi 011
w przędzy bawełnianej, dziś najlepi~j
profitującym interesie. Ale to na razIe
nas nie in Leresuje.
Osser jest Z.\·dem, Osser nagminnie, rasowo nienawidzi nacjonalistów,
faszystów, allt~- emitów i wszelkich
nieclemokratów, nicpostępowców.
Tnki iuż jest i temu się nie należy
dziwić. "\Yidział to kto Ż~- da antysemitQ? Alo konsula, co pra\Hla honorowego, fasz~' stow~kieh, ostatnio ant\'semickich \Vloch, można zobac~yć
\~. osobie \y!aśnie Ossera.
\\'i~c jak, czy Osser jest faszysLą.,
czy nie? I czy w związku z ostatnim
kllrsem aulysemickim ~Iussoliniego
bQclzie natlal piastował honorO\Yr urząd? Chodzą. sluch~', że nie.
Poda si Q na pewno do d.) misji. Antrs(>mitnikom nie b~dzie służył. (111)

l!

}l

Rozprawa nożowa

n a li o Dl S k
ry

\\T~7.

7.
;'ljpc7.ysław

1L'(':0}'(/ j~:n. sobotę od bylo się lO LU,fl •.i 1lTOC:'ljSlq p(l~UI( cClli.~ . i otll'artie
pierwszej lód:.l.iej CIt}':.('.Ścijallskiej Halt Tar(j~/I..'('}. 1\0 ~d;r;(ld WC}$CIC do Chr:.e·
ścijallskiej H ali Ta rgowe} w Lodn.

"Obrzezany łódzki korpus dyplomatyczny"

I

Żyd Osse'ł' lw nsule rn fa s~yst o łf'S'dch Jłllo ch - C~y 'w itbi al
kto Żytla - an tys eru itf:'!
"
"
y.,
. •
. Ł?d~, "O. 7. - ~\.~edy"my .lUZ wy- honorowych konsulów, oczY \\'iście wy, mleUllI l pl'zedsta\\"11I w mundurze znania wiadomego.
(~):ł)10~m~tyc.~n~·n:.. h,,0~10t'o\Ye~~ k?l1sula
Jeszcze l'az na czele tej list~· ".~-
k~o)e::;t"aSz"ec.l~Z~.claMak_~ho~1 1~a, mienimy "dziekana" łódzkiego korpuJlIe mozemy l?oml11ąc mI lczeniem 1 111- su c1~-plomat~'cznego, konsula l\Iaksa
n~~('h. k0l18,:,low hO I.l?rowYCh, bo In?"" I\. 011 na, za n im birżą. l\.azimiel'z 1\[0gllbpm.\" Sl~ nal'aztc na zarzut, ze nitz - konsul belg-ij::;ki, Osser - kon!{ohna zbrt f:1\\"oryzujem~' i fOl,~·tuje- I'. U1 włoski, i Weisbel'g _ konsu l 10m.l· umn i ejszając sp lendoru innym ,
tell·sk i. i\l ożeśmy jeszcze kogoś pomiPrzeto aby sic na tel1 zarzut nie n~li, ale \V mial'(' możności listę lIaszą
narazić, §piesz)'m;, dziś sprezento~vać uzupelnimy i podamy do ogólnej wianaszym cz"telnikom jeszcze kIlku domości.
.,
'

o, 8. 7. kolf'gami ul.

Przec17odz~
św.

Rozalii

Lojllu",a (Dobroszycka :J)
zo,-,lat znienacka nnpadnięty przez
zlHlnrgo
a\\antul'nika
nie.iakieg·o
~1t'Ó,,"Czyllskiego, mieszka{lca wsi Bartodzieje.
\\' czasie szamotania Lejdusa został dwukrotnie ugodzol1~' nożem, doznając
przerżnięcia ręki i przebicia
lewej łopatki.
Rannego przewieziono do szpitala,
zaś nożowIlik

Auto

zbiegł .

przejechało

robotnika

P i otrk ó w, 27. 7. - \V dniu 2..:j
hm. okolo ",~i Jaroski na drodze Łódź
- Piotrków najeChany został przez
auto nr rejestr. A 48565 robotnik z
Piolrkowa Piotr Skawil1ski. Skawiński
uległ ciQżkim obrażeniom całego ciała oraz zgruchotaniu nogi.
Sl.ofer samochodu nieustalonego
jeszcze nazwiska nie troszcząc się o
l'allne/!'o człowieka, odjechał w kierunku ł.oclzi.
Rannego umieszczono w szpitalu w
Pi01rkowie, zaś szofera łatwo będzie
odszukać
dzięki znajomości numeru
rejestrac~-jnego auta.

W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'zyzy

Miażdż~(y dokument zdrady klasow(ów
Robotnicy Haeblera

piętnują

Ł ó d '1., 30. 7.
Hobotnicy j robotnice zatrudnieni w przędzalni E. Hae!JleJ'a zebrani dnia 23 lipca 1938 r. uchwalają naslQpującą. rezolucję:
1) Stwierdzamy, że trwający

Ks.

czającymi

kl'ew I soki ustroJu Dwudziestoletnie do~\\'iauczcJlie wykazalo. że ziola lec7.JII('ze
"ChoIckinaza" n. l\iclIlojews["ie;;o Jako żóklo
mocz"lJędne s~ naturalnym czynniklcm odcl<jża·
jacym soki lISLl'OJU od trucizn własnych. l:)('zprat·
otrzymać
można
w
laborane
orosloury
torium fizjolo~iczno·cb('micznrm "Oholekinaza"
H. Niemojcwskicgo, Warsza",a, Nowy Swiat
nr 5.
n 14736

I

'v'

WĄTROBY

:Samozatrucie bywa przycz) ;a wielu dOlegli·
wości
(bóle artl·ctycznc. I~manie w .. ościach.
bóle glo,,'y, wzdęcia odbijam,,-, bóle w wqtro·
bie. niesmak w ustach, brak apetytu. ~we.jze·
nie skóry, sktonność do obstruk ,ji. plamy I wyrzuty na skórze. ~krOIlIlOŚĆ do tycia, mej rości,
język oblożollY) , 'l'rucizIlY wewnetrzne. wytwa·
rzające się .... e wtasnym organiźmie, zanieczyszczaj<\ krew, niszczą. organizm i przyśpieszają.
starość. Wątroba i nerki są. or"anami OCZ.l'H·

15 tygodni strajk okupacyjny wywolany i
kierowany przez Związek Krasowy, nie
tylko, że nie pOj1l'awit ,,-arunków pracy i pfacy w fabryce Haehlera, ale
przeciwnie znacznie je pogorszył.
2) PięltlujeHl~' dzia l a l ność Zw i ąz
ków Klasowych za fakt jawnej zdrad~', której dopatrujemy się w wyraża
n~.i zgochie na wprowadzenie
trzech
zmian, przez co !la utrzymanie rodzin~' rohotll iC'r.cj \\'~'racla na tydzi e li. zaleuwie okolo 10 zł zarobku.

stanowisko "czerwonych" demagogów podczas tragicznego strajku u Haeblera

3) Piętnujemy Związek Klasowy za
krzywdę, jaką. nam wyrządził przez
&powodowanie utraty prawa do urlopów w gloualnej sumie okolo 35 tysię
cy złotych.
ł) Pot<?pinm)' l<omitet strajkowy u
Haeb lel'a za lIiedl l <1l<.l go,;pollarkQ pielli~dzmi z drolmych ofiar J'obotnikó'v
i żądamy ukarania winnych Hlraty 500
złolych.

5) Żądamy unormowania Wal'llllków placy i pracy na fabryce Haeblera i oświadczamy, że oddajemy prowadzenie akcji w t)'lll kierunku jcd.\"Jlie i wyłą.cznie Związkowi Zawodowemu "Pl':łca Polska".
6) Delegatów lla::;zych z ramiellia

Z. Z. "Praca Polska" darzymy całko
\"itym zaufalliem i ostrzegamy przed
jakąkolwiek
prólJą.
kwestionowania
naszego przedstawicielstwa, oraz protestujemy przeciwko wyrażanemu fawon'zowaniu byłYCh delegatów Związ
ku l(j asowego przpz Inspekcj ę Pracy.
7) Potępiamy i piętnujem~' 'ysz~-st
ldch brl~-ch delegatów związku klasowego i ea I~' korń itet strajko\\·.\', jako
zdrajców robolnika pol~kiego i sprawców nieszczęścia setek rodzin robolniczych.
8) 'Vrl'ażamy nasze współczucie
rodzinom tragicznie zmarłych ofiar:
pamiętnego strajklt li Haehlera.

. ".
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- Poczynajmy z Bogiem - rzekła Wojciechowa
- i miarowy chrzęst dwóch sierpów rozległ się w porannej ciszy. Żęły milcząc, i prostując co chwila zgię
te plecy a spoglądając za siebie, wiele też uż~ły.
Hej, daleko ci jeszcze było do końca a skwar tymczasem stawał się coraz dokuczliwszy', Trza było zapaską ocierać pot z czoła raz po raz, bo słonko praży
ło niemiłosiernie.

-

Trza

iść strawę uwarzyć

łudnia \Vojciechowa.

-

rzekła

koło

po-

.

- Idźcie matulu, ja ostanę nie przerywając
pracy odpowiedziała Jagna, a gdy matula poszli, wyprostowała się, spojrzała na słonko i tęskną śpiewkę
zawiodła cicho. Jakieś uradowa,nie widne było na je.i
liczku spalonym, a śpiewka, choć tęskna, dzwoniła
na jej ustach wesoło.
Bo ja!<że nie radować się, kieJ wczora, idąc wieczorem z konwiami wody od potoka, zdybała na drożynie Jaśka, Czekał tam na nią, aby zaś swoje oczy
jej widokiem uradować, aby pocałować jej usta, których nikt jeszcze nie dotknął. Jagnie serce się tłukło
na to wspomnienie, a tera, żnąc sierpem raźno. pośpiewywała wesolo, bo wiedziała,
że kolo południa
Jaśko tedy przechodzić będzie . Może znów przyciśnie
ją do piersi, a kolana zadrżą, może powie jej, że umiłował ją na śmierć ...
Lekki wiatr niósł piosnl\fę Jagny hen, daleko, aż
usłyszał ją Jaśko od lasa idący i przyśpieszył kroku.
- Jaguś! - ]{rzykną.l zdala, nie mogąc strzymać.
Dziewczyna żąć przestała, zwróciła się w stronę
dochodzącego
ją wołania i spłonioua od radości,
z opuszczonym sierpem na spódnicy, stała, pozierając
zawstydzona na zbliżającego się chłopaka.
Jaśko! wybiegł z jej ust szept cichy.
- Jaguś! - powtórzył on, ujmując ją. za ręce. ,

,

,

słychać

było

jakoweŚ

przytłumione odgłosy, ni to

ludzkie, ni to upiorów,
Jaśko przeżegnał się nabożnie. Niewiadomo ho,

co za licho

wychylić się może

spoza którego drzewa
Gadki krążą., że upiorów w tej okolicy
a złych duchów moc czyha na du sze ludzkie, zawżdy
więc przezpiecznej ze znakiem klrzyża świętego na
czole.
Ogl~.dając się z tr~rogą wokoło spostrzegł teraz
wiele szczegółów; których Jadąc rano nie zauważył.
Tu wyrw.ane drzewo tworzyło korzeniami pohvorną
jakąś głowę z wyłupiastymi ślepiami, kosmatą brodą
i rogami sterczącymi, ówdzie na bagnisl<u podle drogi
jakoweś blaski tęczowe przebiegały szybko, tam znów
odezwało się głuche stęknięcie, niby z głQbi ziemi się
wydobyv,' ające.
Żegnał się wystraszony
Jaśl{l() raz
po raz i przynaglał konie do śpieszniejszego chodu
a pacierze szeptał. Zdawało mu się, że słyszy kroki
jakoweś za sobą, lecz będąc pewny, że to złe, nie
oglądał się za siebie, jeno ćwiCZYł zgrzane konie biczyskiem a przemawiał do nich jak umiał, aby się
zaś czymprędzej w pole z onego przeklętego boru wyprzydrożnego,

dost.ać.

Jaś]<o tchórzem ,ni", był, ale insza rzecz jest mieć
do czynienia z ludźmi, a ~nsza z upiorem, kltóren jak
wiadomo na duszę ludzklą mocni:> jest zawzi<:ty.
W każdej bitce, czy zwadzie Jaśko celował odwagą
i pierwszy na wyzwanie stawał, ale gdy teraz czuł, jak
złe czaiło się za każdym drzl!Wem, stateczność wielką
okazał, że mili,SIt drwić a wywoływać licho do nierównej walki, modlitwą odpędzał je od siebie.
Nieba wem bór czarny zmieniać się począł ,,, liściasty, wesoły a ptactwem rozśpiewany i Jaśko odetchnął lżej. Zebrawszy się na odwagę oglądn~ł się za
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pewnikiem, Jeno, że taka cudna była.. .
Ale to może
właśnie diabelsJ.;:a moc taką ją uczyniła, aby zaś łac
niej dusze ludzlde łowić mogła. Tym większy lęlo; ogarniał go przed wróżbą, bo wiedział z opowiatlania mą,
drych dzi,a.dów, że jak ci się złe na kogo uweźmie, to
męczy póty, póki duszy z człeka nie wycią. gnie, albo
ksiądz modłów ze świętą monstrancją nad prześlado
wanym nie odprawi.
Trza będzie groshva nieco z mieszka wydobyć, a
dobrodziejowi zanieść na mszę świętą. za dusze czyśćcowe, to się może złe odczepi.
Tu jednak przyszło Jaśkowi na myśl. że przecie
one stękające diabły, j3ik Antek powiadał, w ogniu
piekielnym s.ię smarzą, więc im już nija,M e modły nic
nie pomogą.
Zafraso,wał się też mocno,
a że późno już było.
i pieśni słowicze dzwoniły w o'kolusieńko, do snu mu
.się głowa chylić poczęła, więc też wstał, poszedł do
izby i legł ciężko na tapczanie. Wkrótce łagodny, mIody sen pozwolił mu zapomnieć o cyganisze ni.enawistnej, jej wróżbie i upiorach.

*

Lany zbóż kołysały się
niby złotem slzeles'zczącym, potoki sączyły odrobinę
wody powoli i leniwie, słonko ogień z nieba sypało na
ziemię, że pękała od skwaru i z tęsknotą wyglQ,dała deszczu, który, jakby pomóc chcąc ludziskom w żni
wach, nie zjawiał się i czekał, aż dojrzeją chlebne
kłosy i żniwa się skończą .
Gdzieniegdzie widać już było pochylone kobiety,
.żnące s.ierpami garść za garścią urodne żyto, ówdzie
.zaś dziewczęta, zawodzą,c tęskne śpiewkti, wił;tzały po.wrósłami sypkie zboże w snopy i ustawiały w pół
kopki.
Podlp dwora. na wiplkim bezkresnym lanip hu~zała żniwiarka w cztery konie zaprzężona, w kluźni
skwarne lato .
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Hej, Bywało zawdy. że JaŚko. młot w ręl.;ę uchwyciws zy. w ta kt uderz eń śpiewał. co tchu w pi.ersi stalo
a ,gmiał się i żartował ci ę gi em Twarde żelaz·o w ogniu
roztopiwszy sprawnie mIootem obrabiał i misterne
kształtv mu nad a j~,!.c radował s ię, że mu się robota
paIi w rękach i uśmiech szczery nie schodził mu z ust.
Teraz pracował milczl,iiem, walQc młotem \\ kowadło silnie. lecz nierówno. Ogniste oczy Cyganki widział cięgiem przed
s'ollą"
s11'ach 'zabobonny przed
wróżbą \ovesołość i żarty precz przepędził. zaś w uszach
huczało mu nieprzel'\va.nie:
Biada . .. biada . ..
Koło wieczora, gdy łoskl::lt w kClźni ucichł a wieś
cała rO .7.brzmie\Ą' ała wesołym śpiev\' em powracają.cych

z roboty. usiadł Jaśko na przyzbie s\-vej chaty i ręce
bezczynnie założywszy, przyglą.dał się ludziskom, gościńcem idą.cym.- Ten i ów, SkOllCZY"'SZY swó.i znój codzienny, ucie szną' harmonię do ust przytykał a "Nygrywał pięknie, aż się serce radowało. Raźne "Uu! ha!"
oraz przytupy\vanie parobczaków to\"\'a1'zyszyło Z1'\Wdy takiemu grajkowi, zaś dziewczęta sunąc cicho bosymi nogami po zakurzonym gościńcu, otwarłszy z podziwu usta, szły kupą, przytulone do siebie, nic nie
mówią~" a dziwując się jeno.
Od czasu do czasu. ni.e
strzymaws'zy, wyrwał się z piersi kltórejś zasłuchanej
okrzyk zachwytu:
- Laboga! Ale ci też wygrywa! ...
A grajek, p'owiódłszy dumnie oczami po otaczają,
cych go, zachęcony uznaniem przywoływał na pamięć
coraz to insze piosenki i grał z ogniem, a echo, od gór
idąc niosło śpięwId jego po łące, po polu, hen, po wieczornej rosie, daleko, daleko .
- Cóżeśta taki zafrasowany? - przebl1dzH Jnśka
z zamyślenia głos Antka fornala.
- 1 i... hogać tam.
~ A nie? Przeciem nie ślepy,

Bastion ruchu narodowego
gdzie nie ma ani jednego
Oddalona 18 km od Koła w gminie LubotyIi, pow. kolskiego, polożona malowniczo na pięknym wzniesieniu między dwoma uroczymi jl'ziorami, leży osada Brdów.
znana z walk powstańczych.
Liczba

mieszkańców

prastarego Brdo·

wa, o którym znajdujemy wzmianki histo- .
ryczne już w r. 1136, wynosi obecnie około

1500.
Znajduje się tutaj kilkanaście placówek
handlowych i przemysIowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że
od szeregu lat nie ma w Brdowle
ani jednego Żyda.
Kilku ma chabeuszów próbowało nie raz
obvorzyć tutaj sklepy, ale dzięki postawie
uświadomionego narodowo spoleczCllst \\'a,
IikwirJowali je bardzo sz~'bko. Wyjeżdża·
jącego z Rl'c1owa z pO\\'odu zupelnego bl'a·
ku poparcia Ż~'da, ludność osady
()dprowadzata zawsze z orkiestrą,

żyda

podarowany zakonnikom przez \Vładysła·
wa Jagiełłę. Na uroczystości odpustowe
ku czci Matki Boskiej ściągają rok rocz·
nie do Brdowa z szerokiej okolicy tysięcz·
ne tłumy wiernych.
Na clnentarzu parafialnym w Brdowie
znajduje się

Taczanowski, poległy również w
pod Brdowem. Do jego kompanii
zmarły przed paru miesiącami w
wie

Dowódcą

oddziału

powstańczego

był

bratnia mogiła 70 powstańców,
poległYCh w roku 1863 pod Brdowem w
bitwie z przeważającymi liczebnie oddziałami wojsk moskiewskich.

w Ziemi Kaliskiej, Roch Szurgociński.
Otwarta ostatnio w Brdowie filia urzędu pocztowo-telegraficznego została przez
jego i okolicznych mieszkańców powitana
z dużym zadowoleniem.

walce
należał
Kłoda·

ostatni weteran powstania styczniowego

Obecnie buduje się w Brdowie okazały
gmach 7-klasowej s~koły, powsz~chnej, ~v
której zarazem znajdą Się pomleszczema
dla nauczycieli.
Okolice Brdowa słyną ze swego uroku
i są terenem częstych wycieczek.
Cała osada wygląda bardzo schludnie.
Zupełny "brak" Żydów, znanych powszechnie z brudów i niechlujstwa pozwala .w
osadzie na utrzymanie wzorowych porząd
ków.
Proboszczem parafii brdowskiej je~t obecnie znany i szanowany powszecbl1le
narodowy
działacz społeczny, ks. Józef Dunaj.
Miejscowa placówka Stronnictwa ~aro
dowego wykazuje stale ożywioną dZlałal
ność, a ruch narodowy promieniuje stąd
na szeroką okolicę.

I

Bolesław Kubiak.
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co wprawiało naszych "obiwateli" w nie·
z,,"ykly slan '(lodenel'wowania. \Viclząc, ze
w Brdowie nie ma nic do "robotya. Żydzi
zrezygnowali już zupełnie z osiedlenia się
tutaj i ocl szerpgu lat nie kusil się o to
żaden Ż)·c1.
Ludność

Brdowa i okolic jest rdzennie
narodowa.
Prawie \'II każdej wsi znajduje się Kolo
Stronnictwa l'ial'ocfowego. Tutaj tf'Ż mieszka znall.r z wielu al'C'sztowań i skazujqerch \1'~Toków sąclowych za r/ziałalllość
polityczną. powiatowy kierow11ik orga nizaeyjn.v Sfronnictwa Narodo~'ego VI' Kole, p.
l\aJ'ol l'iOW!l cki.
l'ślI'ia rlomione narodowo społecr.cllsl IVO
nrdOll'8 i okolic, nie tylko, że nie pozwa1a
\\' slIrj osat17.ie na egzyslencję Żydom, a1e
Iii. rlopUSZCZl1 nawet do głosu ich przyj a-

wojenny (lat 16) z komp. ~elef. Woj?ieC~l&
Stranza walczył na fronCie Wlkp. I LIt.BiałoUJskim.
.
Stanisław Nowicki z Gniezna, ochotmk
wojenny (lat 14) wa,lczy! w sz~reg.ach.4 p.
strzelców na fronCIe \Vlkp. l LIt.-Blało
ruskim w latach 1!119·20. ranny w rękę pod
Zasła wiem na Białorusi.
Skory z 'Vitkowa. ochotnik wojenny
(lat 15) z komp. śp. M: Wachtla walczył n~
froncie WIl\p. \v 1919 l został ranny w dlon
przy zdobywaniu pancernego pociągu pod
Hynarzewem.
Tykociński z Gniezna, ochotnik wojenny (lat 15) z kompanii śp. 1\1. Wachtla walczył na froncie Wlkp. w 1919 roku.
Leon ~lojtaszewski z Gniezna, harcerz
(lat 14) walczył w szeregach kompanii śp.
M. Wachtla w latach 1918·19 na fronCie
\Vlkp. i w latach 1919-20 na froncie Lit.Białoruskim. W szeregach 1 Dyw. Strzelców Wlkp. brał udział w całej kampanii
bolszewickiej i był na froncie z górą 2 lata.

dóJ,

Zwolane ostatnio IV Redowie publiczne
br'a n ie orgon Il iza c.l'j ne .. Ozonu" przerodzi·
ło się IV wielką rnanifrstację naJ'odową. a

7

p

"ozonowi" mówcy uciekać musieli z sali,
1\'~ród gil izclów i ostrych pogróżek zcbl'an)'ch, ktÓl'Z)f cJawali im szczere upomnienia i rady. by we własnym interesie wię
cej lutaj nic wracali i nie próbowali zwoły"'ać zebrań.

Do godnycb wspomnienia zabytków
Dr'dowa zaliczyć przecIe wszystkim należy
oiJCCI1)' parafia lny
kościół pOklasztorny
pod wezwaniem św. WOjciecha
zburlo\,,1any w bardzo odległych wiekach.
:V r. 1i36 \"łacJysław Jagiellończyk oddał
klasztor brc(owski 00. paulinom, których
sprowacJzono do Bl'clowa uroczyścje w 1'0kli 1187. W klasztorze tym z'najduje się
do dziś dnia ryngraf Matki Boskiej. zawieszony tutaj w r. HB przez \Vladyslawa
Warneńczyka podczas pochodu na Tur·
ków.

.'fo,'a poludnie od
on u wschodnich 1l'ybrzeil/ Anglii lI'padl przed dwom"
laty no skalę podu'odną piękny żaglOWiec "Cecilie". Wiele już burz i s::;tormóu;
przeszlo od tego czasu ponad statkiem fI mimo to wyrasta on rIO dal dumnte
ponad falami.
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Najmłodsi W służbie

Jeden z naszych Czytelników pisze
nam:
\V poczytnym " Orędowniku" z dnia 24
bm. czytałem artykuł pt. "Najmłodsi w
służbie Ojczyzny".
Miro mi, czytając Len artykuł podkreślić fakt, że również i dzieci w Wielkopolsce w 1D18 roku nie zapomniały o Oj czy\V głównym ołtarzu kościoła, przebudo- źnie w momencie, kiedy padło hasło "Powywanego w późniejszych czasach kilka lacy do broni" i stanęły w szeregach obok
starszych druhów - przeważnie wytraw·
razy, znajduje się
nych i zaprawionych w walkach na froncudowny obraz Matki Bosk!ej
tach wojny światowej. Młodzież wielkopolmllllllllll"JIIJIIIIIJIIJIIIII""""JII""III""III""I11"IIIIIIIII""" II 1111111 IIIIIIIIIIIIIJIII 1lłłłl II 1111 IIIlllllIłłłllllłłłlllllllllllJIIIIJIIlIllIIJIIlIlIIlIl1II

PA.BA.DA ŚIJIIGIEŁ

W Kansas Citll, w Stfl:1U1ch Zjedn. i#1tieje wielka fab-ryka stalOtVych
dla samol,otów. Na zdjęciu polerowanie śml:giel na lotnisku.

śmigiel

I

Ojczyzny

TWARZĄ

W TWARZ Z SLOlICEM.

ska garnęła się w szeregi powstal1ców z
zapałem, jaki trudno opisać; to trzeba było
przeżyć. Ran1ię przy ramieniu ze starszymi wojakami, kładli na ołtarzu Ojczyzny
żyje
świecie
swoje życie, zdrowie, wytężając siły do
maksimum. Wszystkc dla ukochanej Ojczyzny, d la niepodległości, dla utrwalenia
Jak ?:dołano clo tej! pory ustalić, na cagranic Rzeczypospolitej. Nie obawiali się
ci chłopcy gradu kul nieprzyjacielskich, łym świecie ma żyć około dwóch tysięcy
mrozów i wysiłku ponad ich wiek. Pamię liHputów.
Lali tylko o -jednym: "Wolność Ojczyzny",
W samych Stanach Zjennoc.zonych Amedla której porzucili ławy szkolne, by do- ryki Północnej żyje aż 350 liliputów. Jest
kończyć dzieła, które ich ojcowie rozpoczęjluż powszechnie wiadomym, że rodzą się
li strajkami szkolnymi - by wywalczyć z oni zupełnie normalni, przestając rosnąć
bronią w ręku polski pacierz i polską
dopiero w piątym l'OIku życia. NatomilliBt
szkołę.
.
dzieci z małżeństwa lilirutów są przeważ
Dziś, przeważnie zapomniani niektó- nie normalnego wzrostu. Na ogół Jednak
rzy na emigracji z powodu braku zajęcia małżeństwa lili<pucie sa hezdzietne.
w Ojczyżnie, której wolność sobie wywalczyli. Inni w nadzwyczaj skromnych warunkach (bez uznania ich zasług) swoje
życie da lej pchają. Są i tacy, którzy chociaż
powyżej
trzydziestki, uzupelniają
swoje wyl,ształcenie i stUdiują, by znaleźć
się wśrócl tzw. ludzi z kwalifikacjami, by
ewentualnie za 100,- zł miesięcznie znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie w urz<;f1zie.
Z wielkim uznaniem patrzeć należy na
bohaterską postawę Orląt Lwowskich, nie
trzcba jrclnak zapomnieć, że i Ziemia Wielkopolska już w 1918 r. miała swoich cIziecibohaterów, z których niektórzy po 2 lata
na froncie przetrwali. Są m. in.:
Dr inż. Leon ~[l'oczkiewjcz - harcerz
(Jat 16) braI udział w walkach o oswobodzenie Poznania i w szeregach 1 Dywizji
Strzelców \Vlkp. na froncie Lit.·BialoJ'uskim w lalach 1919·:20.
Z grodu Lecha w szeregach walecznych
czwartaków byli Marian Krysztafl{iewicz
z Gniezna (lat 15) z kompanii śp. Mariana
WacllLla później 4 komp. l baonu telcgr.
Wlkp. walczy! na froncie płn. wlkp. \V latach 1918-19 i na froncie Lit.-Białoruskim
w latach 1919-20.
Nafmniejszll cz~ek na świecie
Bolesław Giinther z Gniezna, ochotnik
meco większ1lnad dwie stopy.
J

Ile

na
liliputów

':'t"

- ~r6na
kl:tfl;

T~ ~ b-RĘDO\'V"XU", ponlecfzlałelZ

ania I sIerpnIa 1931j -
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NASZA NOWELKA

Kto

ukradł

naszyjnik?
KasIa od swoich naj młodszych lat
wspanialy naszyjnik ciotki
Klementyny, migocący na wielkich url'czystościach na jej tłuslej szyi. Naszyjnik był naprawdę bardzo piQlmy i z
całej osoby ciotki Klemenlyny, on je·
dynie pozostawał ludziom w pami~ci.
Szczególniej duży brylant pośrodku w
kształcie
serca, kusił oczy tęczowym
blaskiem.
Kasia nie mogla się nigdy doŚĆ napatrzyć. i po prostu zjadaJa naszyjnik
oczyma. Łudziła się, że może kiedyś
klejnot ten stanie się jej \"]asności".
Wszak ciotka już była stara, nawet
bardzo stara, a prócz niej nie miała ni
kogo krewnego. WyoJ;rażala sobie nawet ten moment, gdy umierająca ciotka
wyciągnie do niej chudą, żóltą rękę z
owym klejnotem wspanialym, rnówif\c:
- \V eźmij go, Kasiu, na pamii1tk,~,
a wieczny odpoczynek zmów C7,asem za
podz iwiała

Dziś właśnie, tj. 30 lipca, przypada
setna rocznica urodzin wielkiego malarza polskiego Jana Matejki. A zarazem d;>;iś uplywa 4U lat od czasu, gdy
nieśmiertelnv
twórca "Grunwaldu"
zam1\n'11 po\~' ieki.
Cala PobIta, ,vP-zysikie serca gorące, czujące po polsIm, w dniu tym ,,;abiiQ. czcią i ,\'(hi~cznością dla człowieka, który \V czasacb hallIJiącc-j
niewol i z taką:' potc:gą i siłą umiał wykrze·s ać 7. mrocznej pr7.eszłości olśnievi~a'i:lcą. \-yizje (Jucha narodu. groźne-

go, rycerskiego, dumnego i
ski ego.
Człowiek, który tą. wizją,

zwycię

gorejącą
cudowną,
barwną,
świętą
zawisnął
jak klątwą nad głowami podłych slu-

kich na polach Grunwalclu!
- To ty, wojowniku prllwd Chry.
stusowych, skruszyłeś na piel'si.acą

żalców,

jurgieltników, zaprzańców i
sprzedawczyków, a który szczerych
synów ojczyzny podźwignął, uslu'zydli!, natchnął wiarą. i mocą, ~ieprze
partą. wolą. zwycięstwa wołając d 011
wj~lkim glosem:
- To ty, Rynu Pol sld, deptałeś z,!"ycięsko noga uo hardych łbach krzyzac-

I

moją duszę!...

Nie znaczyło to, brofl Boże, żeby Kasia. pragnęła rychłej śmierci ciotki. 0,
nie! Mi.mo całej bowiem pn;eogromnej
slabości do naszyjnika, kochala swoją
ciotkę bardzo_ Sama więc
wyrzucała
sobie niaraz, że grzeszy ciężko, myśląc
o jej śmierci.
Mijały dni i miesiące.
Ciotka Klementyna stroiIa się w nied7,ielę i świę
ta w błyszczący naszyjnik i nosi Ja go z
dumą ku zazdrości wszystkich kumoszek i sąsiadek. A Kasia rozognionymi I
oczyma wodziła za nim wzruszona,
wzdychając ciężko. Ach! żehy choć raz. jeden raz założyć go sobie na szyję!. ..
Aż tu nagle zachorowała ciot.ka j. l
zlożona niemocą położyła się do łó:i.ka.
Po trzech dniach zakOllczyla swój ży-'
wot. Pochowano ją na Bródnie i Kasia
zostala sama.
W jakiś czas po śmierci cioŁki Kasia przypomniaJa sobie o naszyjniku,
Postanowiła zanieść go do jubilera i
dowiedzieć się ile też może być wart.
Kiedy otwarła kufer i zajrzala do małej, drewnianej 8zk.atulki, spostrzegla
ku swemu przerażeniu, że szkatulka
byla próżna. Szukała następnie iV kredensie, w szafie, a nawet w Ióżk ll,
przetrząsIa cale mieszkanie \Yszystko daremnie! Klejnot zginął, zn~kl po
prostu jak kam fora.
Kasia wpadła w rozpacz. Pobie!l'Ja
do sąsiadki Calusińskiej, zlllamuJąc rę

Jan Matejko: portret własny.
wraży taran wschodni.ego bar-

swych

pod Wiedniem!
.
- To ty w poczuciu swej dumy ry" '
cerskiej i godności przy dźwięku trąb
i łopocie rozwiniętych szta..ttdarów odbieral~ś w maj estacie należny ci hołd
od pysznych knechtów pruskich.
'
- To ty, Polak, syn najpiękniej
szego narodu - dziedzic wielkości!
Nie będ7.iemy tu omawiać wszystkich cudowności palety genia,lnego
mistrza. Zrobili to już za nas i zrobią.
fachowi znawcy i krytycy. "
Dla nas szarych, beziml~nnych i
zwartych pułków naro.dowej armii
jedno jest ważne i jedno jest święte,
co promieniuje z. dzie,ł Matejk.i - .t?
wiew wiplk()~f'i, ja.kim porywarą ~as.
barzrństwa

ce.

- No, moja kochana pnni! Coś rodobnego nigdy mi się nie zclarzyJo. Nic
.mi nie zginQło ocl tylu lat. jak t,v lko
mieszkam na Powiślu, aż teraz pr?/?padl naszyjnik z brylantem. To przeciE'ż
coś okropnegoI Taki naszyjnik wart
ze sto złotych chyba, !l. może i więcej ...
- Co też pani mówiI? - zawolaJa
Calusil1ska. - Zginął naszyjnik ciotki
Klementynyl?
.
. - Tak, diabli wzięli klejnot j mvsIę, że najlepszy pies policyjny już go
nie znajdzie. Boże, mój Boże! Wolała
bymjuż co innego stracić ... Taki cudny
naszyjnik i w dodatku pamiątka po
cietce. Ale mam podejrzenie - wiem
kto mi ukradł. Nikt inny tylko ta Szulcowa z facjaty. Może pani być pewna,
że moje przeczucie mnie nie myli.
- To bylo akurat po zgonie ciotki.
swieć Panie nad jej clus7.ą, zawoJalam
Szulcową do pomocy, bo roboty miałam
dużo. Szulcowa na pewno otwarta szkatułkę, a dalej pani się domyśla. ja mo~ę przysięgać, że nie kto inny, tylko ta
flądra buclmęla klejnot...
- Nb, nol kto by to pomyślał. zeby
Szulcowa... - mruczała Calusillska.
- Tuk, tak - ona! Ale, moja złota
niech tylko pani nie wyda, że to mówiłam, bo jeszcze nie wiem nic pewnego,
chociaż jestęm święrie przekonana, że
tylko t.a małpa ukradła naszyjnik. Moja
złota., niech to bQclzie między nami ta·
jemnicą ...
Trudna to jednak spru\va, by dwip
kobiety utrzymały tajemnicę.
Toł,eż
już naza'jutrz wierlziaJa cala kamienica
o strasznym poclejrzeniu, jakie padlrJ
na panią SZUICOWfl.
. Jeclna z sąsiadek pr7.ybiegla do Ka·
SI.

- Mój ty Boże - poc7.ęJa tłl1macr,yc
- żeby tylko pani nie zrobila głl1p~tw,
panni Kailil]! Wie pani, jak się nie jesl.
zupełnie pewną, że ktoś jest złodzie
jem, nie wolno tego rozpowiaclf'ć. Bil
za takie gadanie idzie się clo kozy ...
Poc7,ciwa Ka"ia straciła zupełnie hu·
mor. Nie clość, że zginął jpj na!'lzyjnik,
ale ghdaniem swoim na\varzyl<> ~:()bi('
kłopotu.

*

Na stole l~~ało wezwanie 00 sąau i
łlek...roć spojrzała IM\. f.f4 ..powiastkę", ro-

Jan Matejko: Stefan Batory

(szczeg6ł

z "Batorego pod Pskowem").
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teracl, im. Bo czyż Rilke, urodzony w Pradze, poeta języka niemieckiego, narodowości czeskosłowackiej , nie jest w istocie jednym z tych Niemców suneckich. którym
rząd niemiecki okazuje od niedawna specjalną troskę? Nie ma żadnej wątpliwości,
że gdyby żył ten wielki poeta niemiecki,
przyjaciel Czechów, wielbiciel Karola
Czapka, Brzeziny, I{njetana Tyli, "obywatel Europy intelektualnej", jak go okreśIil
Paul Valery - byłby jednym z pierwszych
głosicieli pojednania między Pragą, Berlinem i swoimi rodakami niemieckimi.

Hitler wielbicielem Rilkego

Paryskie "Kou\'elles Litte.raires" przyciC'],;nwf\ historię biustu Rilkego
cltuta Klary Hilke, reprodukowanego we
francuskim tłum ac zeniu jego "Poezy]",
które się ~\Vieżo ukazało.
Biust s!'O ll czony był już od kilku lat,
gdy I{ lara Hi Ilw zdecydowa la się wysłać
go po raz. pierwszy, ostatniego roku, na
Wystawę SztnJd Niemieckiej w Munich.
Otóż jakie było jej źclziwienie, gdy się dowiedziala parę dni później, że kanclerz
Hitler oRobiście nabył jego oryginał, ażc}JY
or,dobić nim swoją rezyc\encję w BerchtesCałom"leS"łęczna
gaclen. Fli hrer Trzeciej RzeRzy wielbicie•
lem poety Hainera Marii Hilkego - było
W
naprawdę czemu się dziwić. Cóż mogło było ocmrownć knnclOl'za w dziele tego czyZ a k o p a n e, 29. 7. Przez cały miestego i delikatnego poety, którego oficjalni siąc sierpień odprawiać będzie mszę
krytycy otaksowali jnko niedojrzałego i św. w Mauzoleum Kasprowicza na
dekadenckiego. '
.
. Harendzie ks. Aloizy Humek z zako. Wytlumnczema te~o gestu. - .d~wodZ1 nu cv~torsów, z pochodzenia JugosłopIsmo - szukać nalezy w dZledzlTIle CRł' .:
b
.
t d t k k
k"
kietn innej nit literatura. Nieoczekiwane Wlanm
ecme s.u en
ra ows le~
i spóźnione zninteresowanie ' kanclerza nie- Akademll Sztuk P.lękn~ch, w ~tóreJ
mieckiego dla zmarłego poety jest raczej domu na Harendzle mIeszka z mnyrewindykacją polityczn[\ aniżeli hołdem limi studentami.
pominają

msza srw
mauzoleum Kasprowicza

1

,.o
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bilo jej się nie dobrze. .
W te.t chwili weszła sąsiadka Calu-

- Tyle lat już żyję - myślała so- silIska Kasia podaja jej książkę.
bie - i nigcly nie miałam nic do czy- Niechno pani czyta, co moja
nienia z sądem, a teraz to mnie może 1 ciotka zrobiła mi za kal'all A ja teraz
przymkną;..
muszę p6jM do kozy, Boże ...
Wnieclzielę
po obiedzie wyjęła z
- ~iechżo Kasia nie rozpacza - po·
szafy starą książkę niehoszczki ciotki wiedziała sąsiadka. Teraz nikt już
i usiadlszy poczęła ją przeglądać mecha, nie będ7,ie podejrzewał Szulcowej. Wenicznie. Czytała rożne zapiski, poczynio- zmę książkę i pokażę jej ten zapisek.
ne przez ciotkę na ostatniej karcie. Na- Niech Kasia będzie spokojna, ona wygle otworzyła. szeroko oczy ze zdumie- cofa skargę.
nia. U samego bowiem dołu napisanI?
Wszystko skończyło się dobrze. Obie
bvlo wvraźn ie:
kobiety pogodziły się przed rozpraWq
. - \Vczoraj, gdy wracalam z kości 0- sądowa i nasŁal znów spokój w całym
la. zerwał mi się naszyjni.k. Zaniosłam domu. Kasia wykupiła naszyjnik od jugo do jubilera na rogu, do naprawy ... " biIera i nosi go z dumą i wewnętrznym
- Ach, ciociu! Niech ci Pan Bóg da zadowoleniem.
wieczny odpoczynek, jak mogłaś tak
zrobić i nie powiedzieć w domu L
KRZYSZTOF BERNARD CABAN

I

Jan Matejko: Piotr Skarga (szczeg6ł
z "Kazania Skargi").
"Grunwaldy", "Wiednie" i "Pskowy";
to dumne przeświadczenie, że to my,'
nasza krew tworzyła takie .czyny .i
wydała
takich mistrzów; to wiara·'
niezłomna,
że w marszu naszym na'
przyszłość nastąpią nowe "Grunwaldy", nowe ,,\Viednie" i nowi opiewać
je będą mistrze.
(k. d.)

LATO
Nadeszło

lato
lipcem pachnące;
wesolo grają
Awierszcze na łące,
radosne śmiechy
z wiatrer.n się niosą
biegają dzieci
po trawie boso!
Goniq motyle,
zbierają kwiaty,
wiatr z nir.ni biega.
psotnik skrzydlaty,
wiatr z nimi biega,
błękitem wieje śmieją się dzieci,
struga się śmieje,

pluszcząc srebrzyśr/ '

wije się kręto i szumią lUcie
i pachnie miętq ...
A dzień kwitnący
modry i płowy
taki jest słodki
jak mi6d lipowy.
~ARTA

RESZCZYNSKA

Numer 174 -

'ORĘDOIVNIK, poniedziałeK, ania I sierpnIa Hl3S ::::: strona

ts

ES

Wgrodzie 12 prymasów Polski
Łowicz

na szlaku narodowego odrodzenia

nie żywa i pulsują.ca energia toruje
sobie nowe drogi, wnosząc do historyczncgo skarbca nowe wartości.
Tworza się one i nara~taj<! szczególnie \,,; zmaganiach polskicgo ży
wiołu. uHwiadamiającego sobie w coraz ",i~ksz~'m zakresie SWe! dzirjow~
misję i ohowie~zck \>,alki r.. r.aJewcm
elcmentu ';'~'rlowsJ\ iego. ŁOWiCZ r.rzuca
z siel1ie skol'upQ obcej zależności gospodarczej.
.
Na 1'''llku Jowickim toczy SIc.' walI,a o kaillą piędź ziemi. poł::; j,ie stl'agall~r, ich władztwo zuoby\\'a z tygodIda na tYllziCl.\ szerszą podstawQ.

Grupa członkiń Akcji Katolickiej we t!lsi Niedźwiada. 1V środku ks. Zygmunt
Kowalski (od prawej), asystent kościelny Akcji [(a/olickiej parafii kolegiackie)
w [owic::.u i ks. Peciak. Z prawego rogu k~. mgr. Tomas:, [(1'awc::,yk orgamzator Akcji K alolickiej parafii kolegtackiej oraz z lewego rogu lJl'ezes li! ichol
Kędzierski
...
-

WALKA ULICZNA
Lecz nie tylko na rynku wzmacniają. się bastiOllY polskiego stanu. posiadania. Ż~' dów wypiera się takze z ~
lic. \\' ostatnim dwu cz~' t)'z~'leclU
po\\':'\talo w Łowiczu przeszlo dwadzieścia nowych polskich placówek. ~a
sluga to niewątpliv,'a tężyzny . łOWIC
kiej, rozbudzonej i kiero',:ane] prz.ez
wydział akcji gospodarcze] ?tl'onm~
twa Narodowego, a ostatl11o takze
przez Związek Polski.
N aroc1o\"y pikieciarz ofi.arnie i ~j est!'U(lZellie trwa na postcrunku, zWICkszaj,~c zasi<:g' "' pl~'Wów ])olskicj ll~ia
laJności kupieckiej. Slużha ta pUhl!czna niejeunokl'otnie przeplatana Jest
aresztem czy mandat cm. Prądu na-

'- Moglibyśmy być znacznie dalej
'v swej pracy nad odżydzaniem Łowi
cza, gd~ byśmy mieli odpowiednie źró
dła kre(lytowe.
Pożyczki
50-złotowe,
jakie są do uzyskania w Banku Ziemi
Łowickiej
po szcz<;,śliwym przebl'llię
ciu muru formalności, nie mogą dać
kupiectwu naszemu szerszcgo odrlechu. Skoro są pieniądze na finansowanie żnlowskich kas bezprocentowych, to' powillll~' się także znaleźć na
potrzeby })olskicgo mie::;zc~allstwa, hę:
cl~ccgo jedlJą z podstaw sdy narodu 1
ra I1S I \\'a.
SILA RELIGIJNEGO DYNAMIZMU
\\' ż~'l'in w!']lóltzl'!'llego Lowin~a;
wyraźJlie u\\'i(lacwia siQ sila religij nego el.\ namizlUll, reprezentowanego
pl'zcr. kalolicl<ie ol'ganir.acje.
Pod
\\'sr.ecllsl1·ollną i czuh1 opieką pl'ze\\'ielel111cgo l.;siQlha prałala Ludwika StQpowskiego, pl'obo!'zcza parafii kolegiata i pl'epozyta kapituly łowickiej,
zrzeszenia katoliclde w~:l.. azują wspaniały rozwój,
stanowiąc zarówno na
wsi jak i w mieście skuleczną. zaporę
przeciw rozkładowej robocie bez obslonek komuni stycznej i tych stowarzyszel'1, które .ączą. zdradliwy jad komunizmu pod plaszczykiem wzniosłych na pozór haseł.

*

Łowicz nowy, to miasto o Krystalizującym się

coraz zdecydowaniej aktywnym żywiole polskim, gród, który
pragnie stanowić mocną. placówkę w
narodowym froncie.
(j. wyg.)

Z okresu samodzielności Królcstwa
Ł o w i c z, 30. 7. Łowicz należy bezsprzecznie do rzędu najbardziej popu- Polskiego pozostały w mieście budowmiał
larnych miast w kraju. Słynny jest le publiczlle, wznie~ionc w stylu pallujako stolica. ziemi lowickiej, znany ze jącego na początku XIX wleku klasymiał
swych wspaniałych procesyj, głośny z cyzmu. Zbudowano wówczas obecny
w I o c I a wek, 30. 7. Przed kilku
zabytków pięknej i godnej przeszłości. ratusz i pocztę, jak również dom,
uniami miejscowy oeloział firmy "Kar.,
KOLEGIATA LOWICKA
paty" zaangaiow::tł do przewozu Polską Spółkę Prze\Yowwą.
Zawarta uChlubą miasta i naj znamienitszym
mowa opiewała na 1.10 zl za kilometr.
]lomnikiem jego dziejów jest starożyt
Tymczasem w ostatniej chwili żydowua kolegiata łowicka, w której podzie~ ski przedsiębiorca Józef (I) Gutowski,
miach spoczywa 12 prymasów Polski.
, dowiedziawszy się o przyjęciu polskiej
Potężne wieżyce świątyni
kolegiacoferty, przedstawił niższą. cenę, bo 90
kiej góTU1ą. nad osiedlem i szczycą. si~
grQszy za kilometr i został przyjęty.
kOl'oną. chan,kterystycznych hełmów.
Wówczas poszkodowani
Polacy
Zbudowana w stylu gotyckim utraZWl'ócili się o intcrwencję do policji.
c.iła kolegiata SWÓl -pierwotny charakJak się ol.. azHlo, Żyd Gutowski nie poter podczas przebudowy w drugiej posiac1ał \vcaJe, co g-orsr.a, kQncesji na
łowie XVII wieku, nabrała wówczas
pro\\'arhen ie pJ'Zeri s iębi orstwa przewocech wybitnie barokowych. Boczne
7.0\\ ego, a więc nie pł~cjl ponatków i
na~'y Ś1\'j~trni otrzymały w różnym
różnyclI świarlczP ll z tym związanych.
okresie przybudówki w kształcie pię
Dal:;;ze rlocl1oo 7.cnia w toku.
ciu kaplic. Dwie z nich wzniesiono w
haroku, pozostałe zaś noszą. cech~' roGłuchoniemy chłopczyk
koka, renesansu i wczesnego klasycyzmu.
INNE ZABYTKI ŚWIETNOŚCI
w l o c l a w c k, 30. 7. Ulicą Kaliską Qnegdaj przPjeżdżal samochodem
HISTORYCZNEJ
\
p. Jan Wy ockI. Kiedy w pobliżu FalObok kolegiaty najcharakterystyczhanki pl'Zez j"zdniQ przebiegł chłopiec,
niejszymi zabytkami budownictwa koktóry na dawane sygnaly nie zatrzyROli/S: 1J) Lowic:'Ł4
~cielnego w grodzie łowickim są.: komał się, samochód uderzył go błotni
sciół popijarski i gmach pomisjonarrodowej
fali
takie
przeszkody
jednak
kiem w głowę. Nieszczęśliw. chłopca,
~ki, gdzie obecnie znajduje się siedzi- gdzie teraz mieszczą, się biura staronie po\\'strz~ muj ą·
stwa.
który prawdopodobnie cloznał złama
ba gimnazjum.
- Jedni dostają, dyplomy uznania nia czaszki, przewiózł p. \Vysocki naNA
RYNKU
LOWICZA
Kościół popijarski wprowadza w
z.achwyt turystę swą bogatą i różnoNa podłożu bogatej tradycji, zdob- w postaci odznaczel'1 i orderów - rzekł tychmiast do szpitala.
do mnie jeden z pil{jeciarzy. Nas wyJ ak się ol{azało, jest to 7-1etni Hen11t~ .fasadą. Sklepienia świą.tyni no- Dej Słynnym szerolw bajecznie barwSIlą Jeszcze Ślady cieka.wej barokowej
nym pasiakiem ludowym, krzewi siQ różnia się grzywną i "kozą.". Czyż jed- ryk Sadzikowski, zam. przy ul. Kalipolichromii.
bujnie no,,,'e życie. Narodowa, wiecz- nak dla nas, pikieciarzy, nie jest naj- skiej 97, który jest głuchoniemym.
większą nagrodą. i oll7.naczelliem fakt
P'_
Młodociany szantażysta
ubytku żydowskich sklepów i powstanie, pomnażanie się polskich. To jest
,,, Katowicach ujęto 17-letniego Jana.
nasza wielka radość i nagroda za po- Su.zkę, ucznia gimnazjalnego, który wysłał ~lo kilku lwpców żydowskich w I\fydejmowany trud.
slowIcach oraz do k\lpca Karola Kowalca.
SJJ"a'Wa kanoni~acji I{"ólowej 'Jocltf'igi posune.ln się o dldy
O SZERSZY ODDECH
w .Kato.wicach listy z pogróżkami, domagaJąc SIę okupu w wysokości 10.000 zł. krok nop'ł'~ód
'V rozmowie z prezesem Związku Suszkę ujęło kilku członków Obozu
Mimo ostatniej kanonizacji św. An- królovvej Jadwigi, wyrazem czego może Polskif'go w Łowiczu p. Michałcm Kę W~z~chpolskicgo z Katowic po dłuższym
drzeja Boboli, Polska katolicka nie po- być m. i. fakt, ,;,e organizacje kobiet z dziel'i'kim, b~ ' łym kierownikiem kola pOSClgU. Suszka dopu~cił się swego czysiada. dotychczas większego zastępu Krakowa, Lwowa i Warszawy zglasza- Stronnictwa Narodowego, dowiaduję n~ pod wpl;ywem zlej lektury i kina, ustświętych.
Obecnie po kanonizacji św. ją swą pomoc w tym względzie. Źródła się, że główną przeszkodą. w pełnym i łUjąc n~ t~l clroc1!-e zdobyć pieniądze dla.
zaspolw.1ema SWOIch pragnień i zwiedzeAndrzeja. Boboli, aktualne są w Rzymie historyczne, odnoszące się do życia i nalcż~·t~·m rozwoju polskiego handlu nia
świata.
procesy kanonizacyjne i beatyfikacyjne świętości królowej Jadwigi opracowala jegt brak odpowiedni ego kredrt1.l.
s
calego szeregu Polek i Polaków.
w bardzo krótkim czasie i zupełnie bezW stadium przygotowa,,'czym do interesownie dr vVanda Maciejewska,
procesu informacyjnego na pierwszym jedna z uczenic dra Oskara Haleckie ..
miejscu znajduje się sprawa królowej go, który wraz z dr Janem Dąbrow
Jadwigi i karclynala Stanislawa Hozju- skim czynnie popiera sprawę.
sza.
Postulato!' o. Topolillski - przeby. Duszą i sprężyną każdej kanonizacji wający obecnie w Poznaniu - żywi naJest jej postulaŁor, czyli rzecznik przed dzieję. że również Wielkopolanki poh-ybunaJem kościelnym, a specjalnie spieszą z pomocą w przeprowadzeniu
postulator rzymski, przeprowadzając v kanonizacji królo\\'ej Jilcl\Yigi, a to t.vm
kanonizację w Kongregacji Św. Obrząd- wic;'cej, że sprawie Irj hlogoshl\\'i J. Em .
kó",.
ks. Karclynal Hlond .
Polska ma w Kongregacji trzech
W ohecnej chwili przygolowują się
~\\'oich reprezentantów: J. Em. ks. Kard.
f1rocesy kanonizHc.vjlle hlog-. Kingi. b 10,2' .
Prymasa I-flon cl a, rektora Papieskiego Jutty z CheJmży, beatyfikacyjne franciInstytutu Pol~kiego w Rzymie ks. pra- c;zkanina RafaJa Chvlifl"kiego (przi' d
lata Zakrzewskiego i postulatora gen e- wstąpieniem do zakonu był rot mistrzem
ralnego zakonu 00. franciszkanów o. wojsk polskicb), matki Marii Sieclliskiej - założycielki zgromadzenia ss.
Wojcif·c ha rropolińskiego.
O. Topoliński, który 7. obowiązku nazaretanek. salezjanina Augusta Czarzajmuje się członkami swego zakonu, toryskiego, Marii Tercsy LeclócllOwch~tnie przyjął mandat episkopatu pol- skiej zalożycielki
Stowar7.ys7.enia św.
skie!5o. aby hył rzecznikiem rzymskim Piotra Klawcra. o. RafaJa Kalinowskiewielkich postaci narodowych: I<rólowej go - POwsUlllca z 1868 r. i karmelity
Jadwigi i kardynała Hozjusza. Ks. prof. bosego.
Rozpatruje się też srruw,V lo;. Piotra
Topolióski posiada również mandat w
"\\..
Sprawie m~czennikó\V podlaskich i roz- Skargi, brata Alberta. Wandy MaIczew';"i;}y,1~A:Y"',,' \;
patruje też sprawQ kanonizacji hetmana skiej . biskup. pi(lskicgo Zygmunta Lozińskiego, hetmana Stanisława ŻóIkiewStanislawa Zólkic\\·skiego.
W całej Pol sce szczcgólnie \\'ielh' skiC'go i szerega męczenników podIa·
Pomnik wySlawmll ku ?tczczernu S!ll1~ lO ~~P1ni łowickiej, polegl1Jch N1 walkach.
Ilinteresowanie
buw.i
kanonizacJa ski ch.
o U..'1.J1 nosc

Nie
ale

koncesji,
tupet

-'.~-~-----

pod samochodem

Polska czeka na zastep nowych świeły[h

~:
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Szczerze.
Jakaś para w teatrze fozmaw,i a tywo
w czasie vrzedstawienia. Sąs,iad z poprzedniego nędu krzeseł zwraca się do rozmawiających z uwagą:
- Czy byście nie mogli państwo, rozmawiać trochę ciszej?
- Po co - pada od'Powiedt - każdy
m()że słyszeć to co my mamy sobie do
{Xlwiedzenia!

CO NAM

SIĘ DOTĄD

NIE

UDAŁO?

(d1~

-Wynaleźć środka

pryszczycy.

Delikatny ton
- Doprowdy, ja wcale panów nie ro. zumiem. Po kiego diabla używacie prześcieradeł? Czyż w naszym więzieniu nie
mamy windy?
Szczęście.

- Co za cudm~7ny wY'Pade'k , że żona
pallska po dwóch latach nagle odzys'kała
mowę na skutek nerwo'we'go wstrząsu. Jak
jej się teraz wiedzie?
. - Ach ... dziękuję ... Już zda,żyła odrobić
jeden rok...
.
Po raz ostatni.
Już znów dzies1ęć złotych? Jeżeli mi
;n~e zwr~cj,sz do środy wszY'stJkiego w taJum raZIe n'iogdy nie pożyczę ci już ani
grosza!
. - Wobec tego daj mi pięćdziesiąt, mój
- drogi!
Sprawy damowe.
O n a: - Co mam ci podarować na imieniny?
O n: - Nic, bo muszę bardzo, a bardzo
oszczęcrzać '" tym. roku.

Strachy np' lachy..
- Jasiu, jeśli natychmiast nie zjesz zu'Py, zaWolam kom,iniarza.
- DoDrze mamusiu, może on z:i:e tę
zupę·

Szczerość za sZCzerość.
- Coś 'lanu powiem w tr,je", .nicy opowiada poufnie j:eden pasażer dru,g iemu
w wagonie kolej:owym - otóż na teJ linii
są tak nie,d'ball rewidenci, że j:a zawsze podróżuję beZ'Platnie.
- Ja takie, bo właściwie je,stean rewidentem kole'iowym ki ldn'ii.

-

Turystyka.
Kto to jest włóczęgą?
Po prostu turysta, ale bez

pieniędzy.

5

T:t:ytępić

na zlokalizowanie

banaytyzmu i

nożownictwa.

Umitygować G,dańszczan i . Ukr~iń.

ców.

'''\.
Zmusić Zydów
szej emi(Jracji

do

intensywniej-

Wypędzić ducha "biurokracji z państwowych biur i urzędów

Wykrv'ć

I
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Grypa szaleje
Przyzwyczajenie.
Dokładny rachunek
- Grypa szaleje! - powi~d~ię.ł dYI'~kt{)r
Kapuściflsk,i staje przed s,\dem, oskar- To niesłYChane! Ja>k pan śmiał odpewnego ban1m, ujrzawszy w nocy na danżony o puszczen.je czeków bez pokrycia.
liczyć za j,e'dną noc ga,rażowania 100 złocingu cztell"ech swo'i ch urzędni,ków, któny.
- T.Y§iąc złotych grzywny! - wyroku- tych?
je sędzia.
.'"- Ściśle według taryfy, proszę pana. nie zjawi'li się 'od 'tygodnia w biur7..e, ino()·
- Mogę odrazu zapłacić, panie sędzio, To nie jest garaż, ale stajnia, a za każdego tywując swą nie-o'beC'Ilo~ć - grypą "Z kom·
plikacjami.
ale czy przyjmie pan czek.
konia liczymy 2. zlote.
- Więc cóż z tego?
Przezomośt.
- PatiJski wóz ma motor o sile 50 kon-i.
O trzeciej! w nocy obchodząc swój rewir,
Przykład z g6ry
drożni'k spotyka jakiegos jlO'gol1).9Ścia, kr~
cącego się po szynach.
Mówią, że w j:ednej ze szkół moskiew- Co pan tu mbi?
skich, kiedy nauczyciel wszedł do klasy i
- Sprawdzam, czy podkłady nie s~
zapytał: "Kto stłukł szybę?", dzieci będąc
przegniłe i czy śruby są p()przl"kręcane.
pod wpływem proce,s ów, odpowiedziały:
- Po co?
- Ja.
- Bo jutro będę tędy jecha.ł.
- I jla.
o- Ja też.
U lekarza.
- I j,a również.
:r.; e kar z: - Ile wynosiła pana maksy·
.Cenny dokument
maIna waga?
P a c j e n t: - 137 kilo.
Do pewnego milionera, amatora. rza'dL e kar z: - A minimalna?
kich pism i druków przychodzi m lzern-ie
P a c j e n t: - 2 i pół kilo, gdy się uro·
wyglądający człeczyna i mówi:
- Jeśli pan da zaraz dzies'ięt z~otycb, d.ziłem!
to pokażę panu dokument. jakiego nawet
W Szkocji bez zmian.
za połowę swego majlątku nie mógłby pan
d'ostać!
Pan Mac Ca.b przyjechał do Londynu,
Zaciekawiony milioner daje dzie.sięć Po długich targach udało mu się wynająć
złlotych .
'
za 10 pensów za dobę mały pokoik w podMi'zerny człeczyna po'k azuj'e mu świ,a rzędnym hoieliiku.
dectwo ubóstwa.
Oglądając swą izdebkę, Mac Cab stwier·
dził, że gdy postawi krze:slo na stole i wy·
Kapelusz
sunie się przez małe okienko pod pułapem,
Pani Lild mderzyła dług·o u modniarki będzie mógł zobaczyć godzinę na wieży kościoła św. Pawła.
kapelusze, a wreszcie wy'brała jeden.
Po kawalersku
Wobec te..;-o ... zatrzymał . swój ze-gal'ek,
- Dobrze, biorę ten kapelusz za 30 zło,
- Może pani przyjmie ode mnie ten tych. ale pro·szę mi napisać siedem rakwiatuszek, który przesyłam do jej ma- chunków: jeden na 10 złotych dla mego
męża, jeden na 100 złotych dl>a moich przyleńkich i ślicznych rączek ...
jlaciółeok 'j. pięć po 50 zł-OItych
dla moich
przyj1aciól . "
Wskazanie lekarskie.
Bez ceremonii
Lekarz za·kaza ł Zygmuntowi palić. Co
najwyżej cygaro po każdym posiłku.
Po
Znany wodewiUsta francuski, wicehraty'godniu Zvgmllil;l.t zn6\\ przychod _i do le- b.ia Aleksander de Se-gur, miał starszego
,karza. A wygląda. wprost znak()llllicie.
br·a ta, wys'o kiego dygnitarza, wie,lkieg{)
- Wygląda pan znakomicie - mówi mistJ'za ceremonii. Otóż pewnego razu
lekarz.
Aleksander deSegur, otrzymał list. ad,r e- Cóż dziwnego, s'koro jem teraz sie- sowany na joego imię, ale z dopiskiem
dem razy dziennie.
..Wielki Mistrz Ce're'illonii". W liś c'ie tym
jaki,ś biedak prosił dostojnego dygnitarza
Bezczelność.
o miej,sce. Aleksander de Segur prze,słał
- Bezczelny człowiek z tego Artura. list bratu, a autorowi Ustu o dip is al:
,,8'zanowny Panie! Prosi mnie pan o
Wczoraj telefonował do mnie
pierwszejl
w nocy, żebym przyszła do niego na czarną miejlsce. Posyłam panu dwa - na moją
sztukę, którą dviś wy,stawiajlą w Operze
kawę·
- Na.prawdę bezczelny. Naturalnie od- I\omkz'l1ej. Z najglęb.szym poważaniem.
Segu'f, bez ceremonii ... "
m~wiłaś ?
- No, pewno. Musiał gotować herbaWielka porcja
tę, bo przeoie<t o tej porze nie mogłam pić
czarnejl kawy ze względu na moj:e nerwy.
- Czemu nie jesz mięsa?
- A bo gorące.
Sprawa honorowa
- To dmuchaj!
- Ba, j/a k dmuchnę, to zleci z talerza!
- A giten cześć Moj,sie, co słychać?
Przed sądem
- U]1, Ja wczoraj miałem s'prawę hoOnoZłe połączenie
- Zawód świadka?
rową·
- Ślusarz.
- Ny?
. - Co takiego? Ależ to pomyłka... By'
- SamodziellJly? Ten leEllk, łQbuz, 'dał mi. dwa. razy w
najmniej nie jestem pańską małą blond·
py~"
laleczką ...
- Nie, 1:OO'laty."

o

Transport kostium6w
- Przyniosłem z naszego magazynu
dla. tancerek 60 nowych kostimnów. które
» nas zamówi! onegdaj dyrę,ktcr teatru.

sprawców . zamacnu na p.

Koca
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(Od IJpecjalłłego 'lcyslaJUliJ.;a nOł'l!dou'łłilća")
p a l e s t y n a, w Jjpcu.
hiedy:; ol!li~dalem film amerykań
ski z g'1lllnku tz\\'. cowbo;,;·'skich. Byla tam taka "CClla: szosą. przez dzikie
pustko\\ ie jer'halo auto zawierające
cellll~' ladullek :;kl'z.,·nię ze złotern.
Za nim podążała gromada jeźc1 źców,
hażd," uzbrojony co najmniej w dwa
wspaniałe i gl'o7,ne l'ewohnry.
B~-ła
to af'."sta dla złota, ohawiano się boI"iem napadu hancl~1 ZłOCZyllCÓW. S~
mochód p<:c1zil "co kOll wyskoczy",
jeźcl;'o' zaś dotrzymywali mu "krol_u",
Ila na"'ct musieli cuglami wstrzymy\\ ać pt;>d rączych nunaków (c hal'akter~'st~ cwe,
że IV filmach z Dzikiego
Zarhollll konie są szybsze od kolei i
samochodów!).
Scena ta przypomniała mi ~ię w
drodze z Jerozolimy do Tel Aviyu. Tutaj też był samochód, a w n im 76 k~.
"'prawdzie nie złota, lecz mojej wła
snej "ż~'wej wagi", z t~'łu zaś podąża
ła ci~żarówka
(1:5 koni mechanicznych) z karabinem maszyno"'ym i pię
cioma uzbrojonymi policjantami angielskimi. O napastników - podobnie, jak w filmie - też nie było trudno. Mogli po prostu wyskoczyć z najbliższego zagajnika, czy zza kamienistego pagórka.
W połowie drogi oglądam sic Zft
siebie i .widzę ~onwojentów salutują
cych ml uprzeJmie, auto ich zaś zu"'raca i. k1cTuie się do Jerozolimv.
Ladn~ his:,oT1a\ .. Cz~rżby stc?órzyll?
An~hcy? ~Ie.mo?,hwe! Za chwilę znajdU,le, wY.Ja~merne ich postępku. Oto
co klIka kilometrów widzę w pobliżu
szosy gęste szeregi namiocików. To
l'.roi?ka ~ngiel~kie, które przybyły, na
kręzo~nlkach do Haify, ohozuj ą w
zagrozonr~h punktach.
Na szosie
lI'zma~a Się. ruc!l, ale rzadziej mijamy
~~t~ I. takso,,-kJ, natomiast coraz ~zę
SCleJ liczne potężne :o.amochod,V cIęża
rowe, zapełnione woj:o.kirm. Jeden za
drugim. Cale dziesiątki. '" takich
Irarunkach wszelki kom,;ó .i :o.prawiatPl' !"zeczrwiście humorystyczne wralenIe.
Prr: e ? Tel A yivf'm ,.,laJ'am si~ })J'Z~'
pomnlec W:::oZI >:tkie \\ iaclomu:<ci. iakie
pO!'iadam o t.lln miescie.
Pi'zede
Irsz~stkilD, że jest to nieoficja)na stolica narodu żydowskiego, .\ ,,'i/,'c coś
II' rodzaju ftaszeg'O Słonima,
PinczoIra. czy Gón' Kalwarii. Drewniane,
walące si/,' dom~', brudne ulice, ch<t!at~', brod.,', pejsy i szwal'got poparty
zywą gestykulacją.
No, i zapachy ...
Tymc zasem całkowite rozczaJ'owanic, "rspaniałe no\\'ocze,:ne miasto,
pi<:kne architektonicznie domy, szrrokie asfaltowane ulice, efektowne wvsla",'y sklepo,,'c i liczne luk~lIsowe ~a
mochoclv. Żwlów
oC'z~ \\"i~t'ie moc, I>l'a\Yi~ 200.000. Ale chalaly ustąpił~' miejsca stmjom eUl'opejsl<irn:
trody i pejsy zostały u fryzjerów; u!lee czyste, a szwargot i zapach~r zgubiono - widocznie - wSlonimiu ..
'Inni ludzie. w którrch dokonała się
tak zasadnicza przemiana, że przybysz z Polski staje zdumion~r i zadaje
BObie pytanie: "Czy to są Żydzi?"
Słońce zachodzi, robi się chłodniej.

w poIJ{i:u

OCISKI

lvdów wTel Aviv·e

Gdzie się podziały chałaty, pejsy i brody 1 - Wieża Babel zamiataczem ulicy - Na granicy Tel Avivu i .Iaffy.- Policja interweniuje

''Jat( w filmie cowboy'sl(im ~dwokat,

r

Widok c::.ę,\:ri śródmieści" Tel .4 vivu, nieoficjalnej stolicy narodu żydowski'3Jlfiasto lic::.!! okola 200000 mies;:,kar'ców, samych ŻI/dóu', i w:ni'!sione zostalo w r. /908 na pustyni. l\'owe dzielnice, jak w ogóle cale miasto, sprawiajq
,
wra::,enie calkowirże europejskie.
(JO.

Ruch koncentruje się na bulwarze
nad pi<ikllie \\'sjJieuiollym mOl'zem, na
plażach i w pobliskiCh kawiarniach.
Nadstawiam ucha chcąc wyłowić, o
czym rozlllawiają. przechodnie. Sprawa nie lat\\a, PI'Z) pomi na siQ bo,,'iem
biblijua \Vieża BaheJ. Pl'zeważa język hehrahki, tu i óIHlzie padają słowa po ros~',jslm, cZQści ej po n iemiecku ,ale obok hebl'ajskiego dominuje...
polski.
.
Siadam na tal'u"ie kawiarni. Po(lchodzi kelnerka. HoliiQ próhę i Pl'OSZQ
po pOl:-;ku o :-;zklankQ soku z pomaral'l'
czy. I{elnel'ka u:-imiecha siQ, kiwa

głową i przynosi napój,
Przyjechała
z Polski, z 'Yarszawy. Skol1C'zyla ekollomię,
ale IV Tel AVlvie nie mogła
znaleźć
odpowieuniej posady, więc
jest na razie kelnerką i czeka na uśmiech losu. 'Vskazuje na starszą koleżan],:Q. To Ż~'clówka z Rzeszy. Mąż
lrhal'z, przyjerllal bez grosza i Zlnienil
za \\,(ltl: jest szo ff'l'em au tohusowym.
Na każdym kroku niespodzianl,i i
dlatego nic należy siQ dziwić, widząc
adwokata w stroju zamiatacza ulic,
inżrniera noszącego cegly na budowlę,
aktora sprzedająceg-o paró,,'ki. Żaden
zawód nie hallhi, \Yszys('y cierpliwie

RADYKALNIE:

USUWAJĄ

PmHfI1tl~,UJ

2:AOAĆ

PUDEŁKO 5 SZTUK -1 ZL
w APTEKACH ISKLADACH APT.

czekają na dalszą rozbudowę miasta i
powrót prosperity.
Dochodzi godzina dzjewiQtnasta, a
że IV JaWe, gl'aniczącej z Tel Avivem,
jest stan wyjątI,:owy i po tej godzinie
żywej duszy nie wolno wychodzić z
domu, śpieszę na kraniec Tel Avivu
na ulicr;', !(tóre.i przedłużenie jest już
Jaffą..
Warto pl'zecież popatl'zeć, jak
Allglil' y ]1l'ze]l~(\zaj~ 111 ieszkallców do
domów. l\ie je.stem odosobnionym withem, IrCi'; drohinka w tłumie, który
przybYI także pl'zyIrzeć się temu niezwykłemu widowisku. 'Vszyscy stoją
spokojnie, nikt Ole odważy się przejść
na dl'ugą. tron Q, bo to już Jaffa, a tam
czekają. silne ramiona policji angielskiej,
\\' ogóle Jaffa robi .,konkurencję"
Raifio. Każdy dziel) ma smutny bilans: bomby, strzelanina, zabici i ranui. Krążowniki angielskie co tygodnia transportują na ląd nowe oddziały
wojska. Dziś jest źle, ale co będzie
jutro?
Zbliżam się do miejsca, gdzie stykają się stare dzielnice Tel Avivu i
Jaffy i gdzie Żydzi mieszkają obok Arabów i Jemenitów (Arabowie wyznania mojżeszowego). Punkt bardzo zapalny, Jakieś 500 mtr. przede mną
widzę sporą szarą. masę i
dobiegają
mnie ,,'zmagają.ce się okrzyki. Zaczepiam przechodnia i proszę o wyjaśni&
nie. Okazuje się. że to tłum Żydów
wyraża gorącą chęć "odegrania się" na
jaffskich Arabach, posądzając, iż j&den z nich rzucił bombę z pocią.gu na
przejeźrlzie kolejowym niemal w śród
mieściu Tel Avivu.
Bomba nie tylko
zdemolawala okna wystawowe pobliskich sk lepów, ale zabiła kobietę i poważnie rąnila dwie dziewczynki. Bomba w Tej Avivie! W mieście uchodzq.cym za najspokojniejszy punkt Palestyny! Zemsta!
Podchodzę do tłumu i zatrzymuj~
się w .,przyzwoitej" odległości.
Nagłe
z bocznej uliczki wyjeżdża auto cięża
rowe z karabinem maszynowym i pię
cioma poliCjantami. Szofer jeszcze nie
zdążył zahamować, gdy z auta wyskoc'zyło dwu policjantów,
ubranych w
koszulki z krótkimi l't;>kawami, krótkie spodnie, w hel mach stalowych na
głOWie i z małymi tarczami w lewej
r~ce.
Z całym impetem. IV tempie, w
jakim lekkoatleta przchieg-a sto' metrów, - \I paLili \V zde7orientol\'any
tiUIll, wdając Ila prawo i le"'o silne
uderzenia
metrol\'ymi
łaseczkami
bambusowymi. Trzcba dodać, że wnę
trze laski wypełnione jest ołowiem.
Hozłegły sic krz~'ki i .iQki, ale policjanci tOl'o\\'uli sohie zdecydowanie drogę
do dwó('h ()sób, w ldól'ych rozpoznali
prowodyrów, Pozostali trzej policjanci interweniowali wprawdzie mniej
szyh lw, ale tyll,o dlatego, że icb zadaniem było roz!)roszyć tłum.
Nie minęły trzy minuty i samochód,
którego załoga powiQkszyła się o dwu
aJ'e::,ztan(ów, olljeelJał PCłll\'111 gal'em.
Na uliey nie było nikogo. Czysta robota poparta - ,'idocznie - dużą,...
rutyną·

Kościół Zbou'ic iela w Jerozolimie, w klórym n2lesCt się grób Chrystusa. Trzę
sienie ziemi w r. t937 powa:nie osłabiło mury i kopulę świątyni, tak, że musia·
no je zabe::.pieczyć specjalnymi ru~ztowaniamż. Pielgrzymi zwiedzają świąlyni~
na własną odpowiedzialność, niebezpieczellstwo bowiem zawalenia się murów
nie zostalo jeszcze całkowicie usunięte.

TrI A l'il'u znnjrllljf' się żyd mi,s!;" s::.koln rolnic:n, udzie także mlod.e ell/itl/anU.i :'Vduwskic uC:C{ su: ujJralc!J roli.

Noc zapanowala nad Tel Avivem.
Niebo pokryło się gwiazdami. Tymi
samymi, jakie świecą nad Polską.
gdzie jest chlodniej, przyjemniej, gdzie
nie ma Arabów, ale gdzie są, Żydzi!

LECH JESZKA.

Osadnik żydowski z żO"'!ą - oboje emi,ąr0nci amerykańscy - wla$~i siłtzmi I
u':,nos:,q domek 7n/Cszkalny na fermzc u' północnej części Palcstyny,
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C>RĘDOWNIK, ponieiIzialek", iInia

18 -

1"

sie.rpnla

1938 -

Numer 17ł

Cukiernia kawiarnia " CABLO" Łódź, Piotrkowska 87, telefon 240-63
od
poleoa wyroby firmy "Józef Piątkowski"

ak-

OState(zne wvnl I
XIII narodowych zawodów strzeleckich

śr6dmieście Wa.l'llzawa 1502 p.

Pistolet dowolny 25 m. do • 8yh..etek: l. bot.
(WKS SkiemiewJce) 53 p.. 2. pOor.

fr~e~~r~'ia!~~) GJ~bg~i~ ~ :'i> r~ ~u;~'1':ze\V~~~

"

W Krak<><wie naEt;llPj·lo zaJcolicz,enie 13·tych
.narodowych zawodów strzeleckich, trwających
od 15 do 26 ltpca rb. Osta.t~na kla yfi,karja indY\,ł1dualna i zespołowa w poszczeg61nych koni1m.rencjach p.rzedstawia ~ię nastCPlljl\CO:
Konkurencja męska
Karabin woJskowy 300 m. dO tarcz z 3 postaw:
1. st. sierż. M a1i·k {WKS - Nowy Satz' 48(i p.,
2 por. Matuszak (WKS Gdynin) 484 p., 3. mjr.
.Wrzosek (WKS - Lllbli1liec) 483 p.
Z e s P o t o w o: 1. WKS Osowipc 1357 p .. 2.
WKS - Nowy SaDZ liHO P., 3. WKS S3Jl'nr 13·10
p. Z postawy l e ż ą c e j: 1. knt. R6żal'lski (WK~
Kielce) 181 P .. 2. chor. Sokul",ki (WKI'l - Wilno)
180 P.. 3. KuczYIlski (PPW - WiLno) li9 P.
Z e s p o / o w o: 1. KP'V - Krak6w 512 p.. 2.
WKS - Jarosław 510, 3. KPW - Poznall 510.
K J ę c z II c: 1. sieraż. Kozłowski WKS - Osowiec) 169 p~ 2. pltLt. Czopur (WKS - Grodno)
169 P .. 3 p~. Wasilewski (WKS - Wilno) 168
.p. Z e s p o / o wo: 1. WKS - Osowioc 4 O P ..
2. WKS - Wilno 475 P .. 3. WKS grOOno 4i4 p.
S t o ją c: 1. por. l\1atlJ.5lZad!: 160 P .. 2. st. sierż.
ł.1alik 160 p., 3. \Vąsowicz (Syrena Wa.rsznwa)
158 p. Z e s P ol o w o: 1. WKS Now. SIICZ 408 P ..
2. WKS Sarny 397 p., 3. WKS Rembert6w
396 p.
Karabin wojskowY na 200 i 300 m. do sylwetek: 1. plut. Dy.ląg (WKS KatOowJce) 37 p., 2.
chor. Kwaśn.iewskl ('VKR Inowrocław) 33 p .. 3.
sierż. Kosmicki (WKS Bydg=z) 33 p.
Z espołowo: 1. WKS Lwów 78 p •• 2. WKS Lowi(''!> i2 p .. 3. WKS - Kat. 72 P.
Karabin dowolny 300 lil. do tarcz z 3 postaw:
1. po-r. lIf a tusza k 537 P. (rekord polski). 2. mjr
Wl'ZOSek ;;27 p .. 3. sierż. Kisielewicz (WKS Remb!'rt6\\') 52'2 p. Z e s p o I o w o: 1. WKS Rembert6w 14i7 p~ 2. Kadra-Rembe.rt6w 1441 p .. 3.
WK!'; O~O'W,iec 1432 p. L e ż ą C e j: 1. p()t'. Matusz.ak 191 p., 2. 8ierż. Kisielew.icz 188 P .. 3. kpt.
Rt~żali~ki 186 p. Z e s P o! o wo: 1. AZS Lwów
512 p .. 2. WKS Rembertów 5·12 P. ]{ I ę c z 'l c:
1 mjr. ,Vrw"ek 181 p., 2. por. Matu~zak 180 p.,
3. por. l'bcz (Rarny) 175 p. Z e s p o I o w o: I.
Osowit>c 305 p., 2. WKS H,rmbl"rtów 502 p. S t oj ą c: 1. por Ma tusza k 166 P .. 2. sie.r~. Kisielewicz 16~ p .. 3. mir. WrzoH,k 162 p. Z e 6 p () / owo: 1. WKS Rembertów 4-33 p., 2. Kadra Rembert6w 42:l p.
KarabiJ ek sportowy dowólny - lin m do tarcz
z 3 postaw: 1. Wasowicz (Sy·rena 'Varsz3.\V~ka)
1123 p., 2. dr Jurek (Kadra Rembertów) 11:?O p.,
3. por. Matus?:ak 1119 p. Z e s p o lo w o: 1. K. R.
KarIra Rembertów 3293 p .. 2. Kadra R~mbcrtów
TI 32TO P .. 3. AZS JJw6w 3211 P. !, e ż li c: 1.
Ilrydzewicz (PPW W11no) 398 p .• (nowy rpko~
polski - wyrówna.ny rekord światowy). 2. dr
Za tnri'ki (I.lWów) 303 P .. 3. inż. Ma roor.ek (~f.
S. '\'ojsk) 394 p. Zespolowo: 1. AZS Lwilw
11i5 p .. 2. K. S. Kadra Rembertów 11iO. 3. PPW
l{rak6w 1160. KI ę c z ą C p j: 1. Sulewskoi (AZS
Lwów &.'\2, 2. Wasowkz SSO. 3. HryrJzewicz 3iR
p. Zespolowo: 1. Kadra Rember16\\' 11121
p .. 2. Kadra Rembertów II 10!19 p .. a. AZS Lwów
1097 p. R t o j ą c: 1. por. M atuszn,k 358 V., 2. tir
.Twre>k 355. 3. 'Vąsowicz 3.52 p. Z e s p o I o wo:
1. I{adra Rembea-t6w 1013 p .• 2. Ka.cira Rero- I
bert6w II 1011 p., 3. PPW Krak6w 981 p.
\
Karabinek sportowY krajOWy 50 m. ta1'CY. ~
3 postaw: 1. por. Matu50zak 1044 p .. 2. mJr. Wrrosek 1040 p., 3. dr Zaturski 1(>38 p. Z e 5 P o lo w o:
,

. . . . . . . . . . . . . . . ._
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1. Kadra Rembert6w 13081 P .. 2. PPW Krak6w
30~. a. Kadra Rembert6w II. Leżacej: 1.
~Ierż. J<isielewi~ 383 p~ 2. !i1' Zaturski 381 p~
3. c1r Jurek ai9 p. Z e 8--'> o I o w o: 1. WKS Rembert()w 1123 p .• 2. KS !{adra Rembertów lU!> P..
3. PPW -..:ralk6w 1113. KI ę c z ą c: 1. PIM'.
tu<szak 363 p., 2.' plut. Wo,jda (WKS P.iMk 358
P .. 3. Ilryuzewicz aii7 p. Li e B p o I, wo: 1. KacłrH Rembertów 10;)4 p., 2 PPW Krak6w IDU, 8.
\V KS Osowieec 1027 p. S t o ją c 6 j: 1. PPOO'.
Cho-rob. (WKS Lnbli~iec) 332. 2. W/W>wd<lZ 331
p., 3. Gol:uiski (Z. S. W~a'wa) 326 P. Z e s p oł o w o: Kadra Rembert6w 943 P .. 2. WKS Remb~rtów 920 p., 3. WKS RzeS'ZÓw 917 p.
Pistolet wojskowy 20 m. do tarcz: 1. milf'
ZlJigniew Doktor 18;> p., 2. Egerma.ier (P. K. O.
War~zawa) 174,z" 3. W6jtowicz (PPW Byd!':c>szcz) 171 p. ' e s p o I o w o: 1. AZS Lwów
488 P.. 2. Śr6dmie&cie Wa.rs.zawa 484 P.
Pistolet woj8kowy 10 m. do sylwetek. l. slert.
Swędrak (WKS Polesie), 2. mjr. WWOIlek, 3.
chor. R()ba('zewski - WSZyscy po 50 P... Z e s p olowo: 1. Kresy Tarnopol 135 P .. 2. WKS Osowiec 13;> p., 3. PPW LuJbli-n 135 p.
P i s t o I e t dowolny liO m. do tares: l. N~
wick" (Warszawa) 524p~ 2. Gola~&kd (Wa.l'Miawal 518 3 Jab./oii.ski (KwIra Rembertów) 517 p.
Z e s P l <> w o: 1. Kadra Rembertów 1516 p., 2.

MU-I

o

sklej: 1. kapral Rooek (WKS OeOowiec) 201197
p •• 2. Suchorzewski 20/100, 3. GolamHv6ki 20.'194
p. Zespołowo: 1. Warszawa 601!i67 p~ 2.
Sr6dmieScie Warszawa 6Ot';60 p.
Klasyfikacja konkureneyj kobiecych:
Karabinek sportOW)' dowolny 50 JIl. do tarez
z 3 postaw: 1. Heyduk-Kieresiiit>ka (Kra.ków)
10:;5 p., 2. m::-r JurkOl'l'8 (Warseawll. 1055 p.
Z, e s P o lo w o: 1. StoI. Warszawa 5084 p., 2.
KPW I,u.blin 2913. L e ż 1\ c: l. mgr JUl'kowlI 8~2
p., (nowy rekord Polski), 2. Zau-dererówna (PPW
Lwów) a&! P .. 3. Lipska (PPW Wa.rszawa) 387
p. Z 60S P o I o w o: 1. Warszawa 1164 p., 2. KPW
Lubl,im 1110 p. KI ę c z a c' 1. mgr Jurkowa 3S3
p., 2. Heydu.k-Kiere;sińska 351 P., 3. BurakI)
350 P. Z e s P o I owo: 1. Waorsznwa 1012 D' 2.
KPW Lublin 948 p. S t o j ą c: 1. Heyduk- Kiere;sitiska 324 P .. 2. Stawar70wa 321 p., 3. Św.ierczawska (KPW LubJj.n) 314 p. Ze s p o lo w o: 1.
Wa.rsz8-wa 908. 2. KPW Lublin 8;;5 p.
Karabinek sportowy krajowy 60 111.. d. tares
II 3 poetaw: 1. Ja.god0it\$ka 1054 P.. 2. mn JW'kowa 100;; p .. 3. Świerczewska 1003 p. Z e s P olowo: 1. Warszawa 3015 P., 2. KPW Lublin
2896 P. L e ż Ił c: 1. mgr Jurkowa 37 7 p., 2.
Świerczewska. 3;4 p., 3. Stawaol'7.Owa 370 P. Z eol!~ołowo: 1. Wal'Szawa 1117 p., 2. KPW Luboo 1087 p. KI ę c z II c: l. mgr. Ju,rkowa 345 p~
2. J3g1Oduńska 34;; p., 3. Stawa,rzowa 339 P. Z e-
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W Warszawie odbywa się spotkanie tenisowe pań }Jolstca - Czecf/(Jsiowacja fi
puchar królowej Marii jugoslowia71skiej. Po pie1'wszym dniu prowadzą Polki
2:0. Na zdjęciu zawodniczki polskie i Czeszki. Od lewej: . f'adca Olchowic'Z,
(prezes PZLT), Łuniewska, kt6ra odniosła niespodziewane zwycięstwo nad Czeszką Deutsch, Zofia Jędrzejowska, Heine-Millerowa (Cz), J. Jędrzejowska, Cze. szki Sobotkova i Deutsch oraz dr Slompfe, kier. drużyny czeskiej.

i Fabryka Kwasu

W~glowego

Sukc. K. ANSTADTA

Łódź,
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Oferta faktycznie bardzo kusząca! Cz ... PZB
kapitan związkowy z niej skorzysta?

wlaściwie

Pierwsze zwycięstwa
Walasiewiczówny
G r u ci z i ą d z. Wczoraj rozpoczęte
XVJI główne zawody lckkoatle-

zostały

tlczne o mistrzostwo Polski pań. Otwarcia zawodów dokonał przewodniczący
:Miejskiego Komitetu WF i P\V, prezydent
mia.sta Włodek, przy dużym zainteresowaniu pUbliczności.
Tegoroczne mistrzostwa. Polski zostały
bardzo silnie obsadzone przez wszystkie
okręgi, brak bowiem jedynie lekkoatletek
z Wilna. Ogółem w 2-dniowych zawodach
startować będą 72 zawodniczki z :Walasiewiczówną na czele.
\Vczora.i przeprowadzono w
szercj:(u.
konkurenc.iach prz('rlbie~i oraz w trzech I
],onkurencjarh finały. Pod nieobecnośt
\Va.isówny pIerwsze miejsce w rzucie kulą zajęła Flakowicz6wna, uzysku.iąc niespodziewanie wynik lepszy od dotychczasowego rekordu Polski. \Valasiewicz6wna, kt6ra startować będzie w sześciu konkurenc.iach, zapewniła sobie już dwa tytuly mistrzowskie, przy czym w skoku w
dal z miejsca ustaliła nowy rekord Pol·
;;ki wynildcm 2.60.5 m. Walasicwicz6wna
skoczyła nawet 2,65, jednak skok ten był
pr;?;f'kl'oczony.
K u l a:
1) Flakowicz6wna
(Warszawianka) 13.01 m (rekord Polski), 2) Skrzypnik6wna (I{PW-Toruń) 10.95, 3) Kruger6wna (KPW-Poznań) 10.26.
S kok w ci a l z miejsca: 1) Walasiewicz6wna 2.60,5 m (relwrd Polski), 2) Starzyk6wna (\Varsz.) 2.39, 3) Kruger6wna
(KP\v-Poznań) 2.33.
60 m: 1) Walasiewicz6wna 7.5 sek., 2)
Książkiewicz6wna

(KPW-Toruń)

6aw.ro~a, .($"okóH~_:rndziądzl

M.

7.8,

3)
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Kalendarz Propagandowy dla najszerszych
mas p. t.

"Kalendarz Narodowca"
nakładzie.

na rok 1939 w masowym

Kalendarz, obejmujący około 20C stron
druku, posiadać będzie obfitą treść informacyjną, publicystyczną

i.

beletrystyczną,

liczne ilustraCje, piękną, barwną okładkę.
Stanowić będzie cenny nabytek dla każ
dego, szczerze polskiego dc.mu.
Cena kalendarza wynosić będzie 90 gr,
W sprawie zakupu hurtowego oraz w
sprawie ogłoszeń zwracać się nalety do
Wydziału Propagandy S. N., \Varszawa,
Al JerozoIimshie 17 m. 5.
zg 1092/3/ł

IPO01owo: 1. WStrszawa 369 p. Stojac: 1.
Ja&'odzińska 319 P., 2. świe.rczews.ka 304 p. Z e• p o I o w o: 1. Wa,rsza,wa P34 p.
Pistolet wojskowy 20 1'1. do tarcz: 1. Rudomlika (Torufi) 167 P" 2. świerczewska 163 p. 3.
Heyduk-l{.ieresiliska 161 P. Z e s P o I o w o: l,
KPW Lu.blin 449 p.
Pistolet dowolny li(I m. do tarcz: 1. Or~yń!klL
<PPW Warsza'wa) 240 p., 2. Krótkopa.dowa 235 P.
3. Rad00ID6ka 230 p. Z e" p o / o w o: 1. KPW
Lublill 6i4 p.
Pistolet dOwolny 2S m. do. lIylwetek: 1. JSI'Odr.itiska 42J62 P .. 2. Sk6rowa (Dęblin) 31/86 p~
3. mgr. Ju.rkowa 3.'11112 p. Z e! p o I o w o: l,
KPW Lublin 871426 P.
Pilltolet dowoln,. Z5 m. do nlewetek olimpU·
skich: l. J8J;ooziński 19/1i6 P .. 2. Sk6rowa 191112
p., 3. Kr6tkopadowa 19,169 p. Z e s p o l o w o:
l. KPW Lublin 53/480 P.
Orga.ruQ;3cja zawodów pod kierownietwPJn
pplk. Al. W6jcid"ieI:'0. kierownika Okr. Urz. \\'.
f. ba.rdzo sprawna

PrzedOltatni etall Tour de France odbyl 5le
w sobotę na 199 km dlugiej trasie Reim8 Lilie. }{ir.dzy Laoll i St. Quentin (44 km) od·
była sie jazda indywidualna na czas.
Na trm
ctapie Ycrwaecke zdolal nadrobić na Bartalim.
póltorej minuty, w o~ólnej kla~yfikacji jedna.k
prowadzil nadal B~rtali z czasem 139 godz.
24:35, 2. Verwaecke 139 g. 43:12, 3. Coseon 139
g. 54:11.
.
Etap wczorajszyz wygrał Belg Neuville w cu
sie 4 g. 10:29, 2. ]'l'echaut 4 g 11:10. 3. Mnjcru~
4 g. 1';:38. Dzisiej!;zy, ostabli etap prowad!i
z Lille do 1'arYŻ8, gdzie w torze w Parc de
Princcs nastllPi z~koJlczenie wyścigu.

BROWAR

Paryża.

Wydziału Propagandy ZaGłównego Stronnictwa Narodoweukate się w końcu bieżącego lata

Staraniem

rządu

Kolarstwo

P o z n a l'. - Jak wiadomo wbrew zastr:'l<'źP'
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 nllnHlHRlllIIlIIUnmlllumHIDUIIHI
niolU d!'legat6w nIL walnym zebraniu PZ13, już
w kilka dni po tym zebraniu ustalony zostal
~klRd obozu treningowego przed spotkaniem z
,,'lochami. a wśr6d dziesięciu nar.wisk znalazlo
si!) r6wnież :l;Yda Rotbolza, przewidzianego na
reprezentanta Polski w wadze muszej.
'Vyzna('zony do obozu Rotbolz 'IN terminie jednak 11ie przyjechal do Poznanta a dla wytluma-,
('zenia jego niePTzybycia informowano, iż wyje·
rohlll z wycieczka do Paryża i powr6ci za cztery
dni, a więc w piątck ubieglego tygodnia. Kiedy
w piątek Rotholz nie zjawił się zapowiedziano.
że w razie gdyby Rotholz nie zgłosi! się do I.ajbliższego ponif'dzialku, nie berlzie on już brany
pod uwagę. Kicdy minal poniedziałek od lożo no
ten termin do wtorku. Żyd jednak nie przyjechał
do Poznania a nawet nie ma go jeszcze dotychcza~ w ,,'ar~zawie.
Sp6łka Akcyjna
Okazuje się. że Rotholz przebywa jeszcze w
Paryżu (z wycieczka ?) i ponoć stamtnrl nadpsial do PZB oferip. że jest w dobrej formie i gOtów rIo wyjazdu do WIoch. Chcialby on jechać
00 'Venecii a PO tym do Rimini bezpośrednio z
a

~_I",,""I"".

RaŁyńsJd

ul. Pomorska 34/36

niedo~cignione w swej jakości P ł W A
"JASNE-WYBO.ROWE"

poleca znane i

specjalność

BAWAHSK~E

Lekka atletyka
Skład

Noywecil •• ~.'Wod,. z Polskl\, kt(,re
oulH:dl\ i~ w Oslo w dniach 8 i 9 sierpni" h·~t
nn~teplljący: 100 m Ander~en i Sjoewall: 20\1
m - Rioewall. 'l'ranber~; 400 m Eidsbop,
~choenlH~yrJel'; 80H In Hoel. IIall~ell; 1500 m Ll'hne, Lie: 5000 m Rasllahl. GrenagH;
10.000 m - Larsen, S/astrem; 110 plotki - AIbrpclltsen. Seeberg: 400 plotki - Riil!', Albrl'cht·
sen: 4XI00 m - Brandvold. Christensen. Sjoewall. Andersen: sztafeta szwedzka - Brandvold,
Rchoenheyder. Rus, Eidshoe; w dal - Ber".
Stroem; WZWYŻ - Stai, Rasmussen ; tyczka Carlsen, Kaas: tr6jskok - Haugland. Stroero:
oszczep - BrynteRen, sunde; dYl sk - SoerHe.
8ivertoSen; kula - Thoresen, Dah e.
Skład ten jest najsilniejsZ7 jaki Norwegia
może wystawić.

o puchar Daylsa
Niemcy - 10(08ławla Z:l. Wczoraj, w drugim dniu spotkania finalowego stref,. europ~j
skiej. Niemcy HenkeI i Metaxa zdołali zdobyć
drugi cenny punkt, wygrywajac gr!) podw6jn.
z parli Kukuljewic i l\1itic 1:6, 7:9, 7:5, 6:4, 6: •.
Jug08/owianie prowadzili już w czwartym secie
4:0. jednak lepiej opanowani nerwowo Niemc)'
zdolali wygrac pod rząd 6 gemów. R6wniei
w piątym secie prowadzili goście 4:2. mimo to,
dzięki doskonalej grze Metaxy, Niemcy wYlrali
seta i grę. Metaxa wykaza.ł wczoraj szczyt()·
w~ formę i był najlepszym graczem na korcie.
Australia i }\oleksyk 2:0. PrawdopodobnYIll
zwyciezcą strefy amerykańskiej będzie Austr~
lia, kt6ra prowadzi z Meksykiem PO drugim dniu
spotkania w Mek~yku 2:0. Bromwich bowiem
pokon:tł 'rapie (M) 6:4,6:4, 6:4. Australia. której
zwycięstwo nie ulega wątpliwości spotka się VI
finale strefy amerykańskiej z Japonią.

oraz

Piłka

C:CElł4.NE - SŁODK~E

przy użyciu cukru
Pod względem zbytu największy browar w wojew.

1I1U87

łódzkim

noina

WerJ'fikada sDotkania Polouia - CracoviJ
przez zarzad Ligi byla podobno nieformalna l
nies{!'odna z regulaminem. Sprawa załatwienia
tej kwestii pl'Zez PZPN napotyka r6wnież na
trudno9ci. PZPN wyda w tej sprawie decyZi~
o ile wszystkie zainteresowane czynniki zlod~ą
się na to.

,-

meczem z Włochami. 'Osl.4tnie spttf"rill.gi
tym powietrzu.. .

ORF;DOW:\I!{, poniedziałek. dnia 1 sierpnia 1938 -

Numer 17{

Najtaniej

BIELIZNĘ

najpiękniejsze bławaty
na
w

N.

firmie
Łódź,

wiosnę

i lato

n

damską, męsk~ dziecięcą.

p.ń·~·;:.;.~I:~~:P.:~:",

~I!l

~Dpisz
SkI d

CZIDEI~

IJLody

•... Obrączki Slub~~ iwszelkąbiżnter~1 PRZETARG
. .•
". .
,~.". .,:.,

aajtaDiej

- G l ter.ol
. ~ z'e
a aD
..Irena" Ł6dź. Ze-ieuka 11
"

zegary, zegarkI ) Plater~y
,~T

ty •
ul. Główna 41

..'
Lódź_

:/15123

na wyw6zke z dołów k!oacznych l śmieci z domów Napiórkowskiego 42, 86 i Kilińskiego 163. Oferty z podaniem warunków składać do
dnia 10 sierpnia rb. Kasa
Emerytalna Gazowni. Targowa 18.
ng 15507

pOlec.a

S zymansI i:1

tel. 132·24

7
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6f{awet bard~o i dOmu
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gach najwybitniejsi kolarze, to rowery
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~

t7'1

•

-s"Al.UCKJ RYNEK 9 TEL.. 11~-99
.
o 10249
Ządlllc wuędsre.
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~
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Hrut - Ddal.

Lecznica

~

zwierząt

dla

MAG. WET.

~

H.

,

firmv B!:fDZ~A, Łodz

---8
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warto.~

kup - bo

PINGWIN

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;

....::!:Y

Piotrllowska 286, tel. 260-53

Strona 1't

i

Wulkllnizacyjny

"AUTOWULKAN"

'VI. Pllweł Dt:bowski,
Żwirki 1. telefon 241-99.
opon i dętek samo,.bo-

ŁóDź.

Napraw~

dowych. motocyklowych i rowerowych. - S!lrzedaż używanYI' h
opon samochodowych do woz6w.
Dawniej ulica Piotrkowska 183.
n15488
.

Fabryka guzików i klamer

l J. Siemiński i S. Śniady

~!~lkOlfi S .,~S!A.
T

AJ(

~J,

~ uL Kopernika 22

Zakład

Ł6dź, W61czańska 212 -

telef.147-21

Kolekcje i cenniki wysyłamy za uprzed mm
. porozumIemem.
- .
N 15873

-- Telefon, t72-07
Odd21ial wewnetrznJ
chirurg. '!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~zczePl' enl'e psów l kont. Strzyżenajnowszych fasonów ko:nplety , pOJe~
dyńcze poleca po cenach przystępnych!
n.e psów i koni. kąpiele dla psów,
ZAKŁAD STOLARSKO _ MEBLOWY
Kocie koni. nitowanie koPYt.
Przyjęcia w przycbodru od ts---)
i od 3--6.
n 14029
GŁOWACKI
Łódź, Rzgowska 52. Wyrób własny.
n t5(89

MEB L E

STEFAN

SKLAD MEBLI

r"",,,,,,,"'''''''''''''''''''''''''''''"''''''''O''I'''"''''''IIII11I11ł1\1I11I'''lłlllnlllll''lIl1l1~

I:::t:~g~!::~~i=:o ~

z ul. Rz!\,owskiej 52 na uL

::

Bednarskę. ł

~~
=

Dr '''I. Polakowski ::~

(przy Rzgowskiej), Doleca meble l wszelkiego rodzaju po Nce1n5al~.bl ;;!:~
przystępnych.
"
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poleca naj taniej
Odzieży Zawodowej

t Fabryka

aine dla 'pszczelarzy!
Nakładem naszcgo wydawnictwa ukazała się broszura f:lchowa, niezb(!dna dla każdego, kto zajmuje się lub chce zająć się pszczelarstwem. Napis'lI1Y
przez wytrawnego fachowca Kazimierza Lukomskiego

"Przriaciel Pszczelarza"
Podajemy tytuły poszczególnych rozdziałów broszury: Rolniku hoduj
- Nieco z przeszłości bezdenka wielkop. - Opis bezdenka - Cało
roczna gospodarka w bezdenku - Jak osadzić rój w bezdenku - Pielęgnowa
nie osadzonych rojów - Prace w jesieni - Opieka nad pszczołami zimą Prace wiosenne Ratowanie bezmatka - Przygotowanie pni na główny
pożytek Jak tworzyć roje sztuczne - Prace przed miodobramem - Zmiana
matek - Hodujmy matki zapasowe - Vvywóz pszczół na pożytek - Jak
odnawiać woszczynę Bezdenek na ,".'adze - Gospodarka w czworobocznym
bezdenku - Opis bezdenka - Sposób gospodarowania w bezdenku czworobocznym - Osadzanie roju - Tworzenie sztucznego roju, łączenie pni zakładanie nadstawki Miodobranie Zmiana matek Rozszerzenie
gniazda - Przechowanie i wytapianie woszczyny - Jak przechować ramki
z woszczyną Gdzie najlepiej przechować ramki z woszczyną Łatwe
sposoby wytapiania wosku - Domowy sposób wytapiania wosku - Sposób
wytapiania wosku bez gotowania - Wytapianie wosku za pcmocą słońca Wyrabiaj węzę sztuczną z własnego wosku - Sposób wyrobu węzy na prasce
cementowej - Sposób wyrobu węzy na prasce metalowej - Pszczelarz wini eJ
znać prawo psz czelnicze.
pszczoły

Cena ulgowa dla Czytelników "Orędownilm" wynosi 50 gr z przesyłk ą
Kto chce otrzymać broszurę "Przyjaciel Pszczelarza", niech wpłaci
przekazem rozrachunkowym 50 groszy i wyśle przekaz na ad, es:
"WIELKOPOLANIN" - POZNAŃ 3, NUMER KONTA Oł.
Na przekazie należy napisać słowa: "PRZYJACIEL PSZCZELARZA-, i nic więcej.
z 1113

DGm

nowo murowany. pięĆ ubikacyj i
C'hll'w. 1 morga ogrodu. sprzedam
.:
k
'
Pobiedziska. właściciel Stanisław
P ..e arnla
B it'drow ~ki. Ni ekit'lka. - ]loczt n
zd 62 726
nowoczesna Jl1N·haniczna. czynn.a Nekla. pow. Środa.
5 lat. Nowa dzielnica chI'Ze§Cljallsl,a. PO'zy faul'y('e. która zaK pi
trudni a 1> 000 rouotników wraz z
U ,
ogrodelD i domem mieszkalnym dom handlowym położeniu. wpl!ip\Qtrowym do s[)r~edania. ~l1nkt ty do 11 000.- Oferty Oredowmk
plerwszorz<:<Iny. cena około 60000 Poznań zd 63105
Wiadomość Or<ldownik. Łód~
n 15 5()8
Parcele budowlane
".
. .
Nowy
plekme poIooone po nlsku!J cenie
na dogodnych wa~unkach sp/.at,
dom pl"Zynosoz(lcy 2 100 9pl"Zedam w Starołece. PlewIskach. Jumkow,.,~Ip.dl1ie zamienie na mniejszy wie. Loboniu. Żabikowie I Koby~\Jjb purcek 7.3 dopłatą. Pos1)\1ku- lepolu pod Poznaniem na. sprzeje ;; 000 pożyc1Jki I hipoteke. - daż. Informacyj udziela Gutsche
~Hert1 Ored<}wnik. Pozna"
Pedow~'d . Poznań Plac Wolnozd li0 ;)87
ści 11. tel. 58-15.
Pg 5726/7-14,37

•

Artur Eger
Ł Ó D Ź, ul. Piotrkowska 158 ====
~.... ...
-----------_
~

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

POŃCZOCHJl
różnycll

w

-

... ...

DAMSKIE
i MĘSKIE

gatunkacb oraz skarpetki. tenisówki I t. P
poleca P. T. Kupcom

firm

chrześcijańskich

OKRĘGU ŁÓDZKIEGO

RESZTKI

oraz towary bławatne poleca
w wielkim wyborze skład fa-

bryczny

M.

Łódi. ZgierlIka

(Ba/ncki Rgn.kJ

WĄSIK
56

D

1020'{

l~ł~WAR~ Pi~~~~~~2~1, Łódź,
KRAWIECKI
J. Nowaka
nm
Puder
J' Mydło usu~aią pie~i . l!szaj~. prys.zcze itp
w Lodzl, ul. Piotrkowska
I
KrEl UdelJkatlllaJą
uplększa)ą cerę.
LA Bo RAT o Rl UM
n 15473

"JUSTENO" Dr farm. SI. TRAWKOW~HIEJ wŁodzi
CHRZEŚCIJANSKI

~~M ~tAWAIH'
właśc.

R. KUK

Udt, Hzgowska 91, leI. 112-0Z
Wysyła na

H URT

każdej ilości:
materiały bawełniane,
wełniane
i jedwabnej
galanterię:
bieliznę
damską i męską, krawaty
kapelusze męskie. POI1czochy I skarpetki, kołdry

w

watowe, flanelowe i t. p.
Proszę zażądać próbki.

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

n 15!!<6

i Konfekcji

ZAK.ŁAD

zawiera 96 stron tekstu oraz 60 fotografii 1 rysunków.

słowo (tłusto) 15 groszy, każde
10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
i, w, z, a - katde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów. w tym
5 nagłówkowych.

____ •

~ UBRANIA UCZNIOWSKIE :~I

I.... •

N ag łówkowe
dalsze słowo

••• ___"W'.WW". . . . . .YW'* ... yy ....... v
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FARTUCHY SZKOLNE:
_YW'*~'*

olł

005

DROBNE

drobnych: t.lamawy m11lmetr 30 grouy.

Kamienicę

Piekarnię

2Ii~

lewa oficyna
I-sze pil:tro
Wykonuje wszelkie robotl kra1
wieckie mt:skie i damskie na do<
godnych warunkach.
n 8455

KONKURS
Zarząd

Miejski w Lodzi ogłasza J{onkurs na stanowisko
Kierownika Miejskiego Muzeum Etnograficznego w Lodzi.
O stano'wisko to ub iegać się mogą kandydaci, posiada1. obywatelstwo polskie, 2. UkOllczone studia wyż'lze
w zakresie archeologii prehistorycznej oraz etnografii
i etnologii, jak również praktykę muzeologiczną i terenową,
3. nieprzekroczony wiek lat 40. Do sŁanow:ska tego przywiązane jest wynagrodzenie wedlug II grupy uposażenia
pracowników mIejskich (dawny VI stopień służbowy funkcjonariuszów pań stwowych) z ewentualnym dodatkiem
funkcyjnym w zależnOŚCI od kwalifikacyj. Należycie udokumentowane oferty z krótkim życiorysem i referencjami
!lależv nadsylać do dnia 15 września 1938 roku pod adresem Wydziału Oś",iaty i Kultury Zarządu MiejSkiego w
Łodzi (ul. Piramowicza 10). Stanowisko kierownika muzeum
będzie do objęcia z dniem 1 października br.
jący:

Łódź,

dnia 29 lipca 1938 roku.

ng 15885

Zarząd

Miejski w

Łodzi.

naprzykład:

z 18923, n 2745, d 17UO
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przerlświą
teczne przyjmuje się do godz. 9.25.
Znak oferty

Inżynier

II

Bydgoszczy ,czynszow.ą IJ.1asywną kolonialkę. 3 ogrodu. wei kościelstą.rszy .
",dowlec, niezale~ny.
dobrym stame. śródmIeŚCIe spr~e- I1ej sprzedam
Agentura OrędZIelny przemysIowIec. poślubI sadam luh zamienię na ml",czarmę. downika Jaroćin
n 15726
K
l
motllll. tęgą. inteligentną . posażHiudzi(,ski. !:ydgosz('z. Wilell~ka
.
'
awa er
ną tOW8J'zyszkę życia . Gwaranto12.
n 15 7:!0
. t l
26 b
I 6
wana przyszłość. Oferty. podo•
s!ero 9. . at
. ez na Og w. I?o- bizna OrQtlownik. Poznań
DZlałki budowlane
Siada $tala .pracę w foz.namu,
zd 63 390
Ma' Boleehowo 'ednomol'gowe
przy Poznamu dOIJ.1ek I parcełę
lub l'wieksze prz'y Jstacj i kolp/'oKto
~ubdowlaną p\, rdodzJICac\s posł~bl
Panna
we' i szosie' z Poznania do \\ ą. .
o rą )~osPosle .0 a.t
. z 0k_
.
grdwca 16 klm od Poznania _, POŻyczy 8.000.- meruchomoścI
2znOOOańSkleglo'dl poslad alJącą J:0bsag g~~~~"l ~OOO. _ S~Uk\ U1ę\a
dogodna kOll1unik flcja kolejowa pierw~zą hipoteke rolną. Oferty
B.;a-'z
a w8Pó !lef,0 o ja. ..
. ozr~t~3 "9~
ram -ą 4.
kLu~zent"k r~zę a
i lIutobusami. lnforru acje. Maj. Or~wnik. Poznań zd 63 421
PJ:
r nt~y tyO
z .;)
Bolechowo _ poczta\ OWltiska.
·
s awe o er y re owru. oznali
powi'ai poznatiski.
zd 62762
Kawaler
P 6027-56.238
Za
kupiec. lat 30. Wielkopolanin do.
.
brze prosperu.illcym sldadeni na
Nowy
p~!!;yczenJe 5000,- poza gwa
Kawaler
Kresach, zapozna w celu matry.
CJą. pr~e'llty .lub sŁa/a.
.
monialnym. przystojną panne z
dom !,-k!wAm o~rodem tadnem po- dlll- pam mot~l'wość III. mĄ~
ąCY dOJ;ll ~a rony ~ got6wką od 5.000 zI dla wspólne.
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i
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w;llajpcia od l paźd7.iernika.
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Leszno.
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len. kto PI'zPpl'owadzil zabie-g
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od 1 sicl'pnia potrzchny Zgł()sze
n 1~ Hl kowska.
.
Ni:) UJ4
N 821
Oferty fOlogr a fi'1. którą ~ i e ZIHa· %:ll1lkowa 3T.
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6,15 aud. pora.nne: 7,00 d~ienniJ; śni ludowe) qplyty).
wiczowej.
Orp.downik. 1'oznali zn 63101
pomagam. Poszczególne czynno- datą pokupnego Artykułu w mH~·
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i na wsi. ZalaczyĆ 90 gr
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powieść :::itarego
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dzieci; 15,30 skrzynka techniczna: 15,30 G31Yeo:la o l,iteraturze poł- Wy lokalny: 21.00 życie kullur~lBudowy Kościo/a J)()8zukttie
NOŚNE ,.2TANDARD"
15.43
wiadomośC'i
go.;;
pod
a
rcze:
~k;ej;
17.nO
w'kn7.ówki
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DOWA NR 5(7.
~r~nta.
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rnowej 15 groszy. na atronie redakcyjnej (4-lamowej): al prz)' końcu cztAci
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Cyniczny wyraz twarzy kapitana
zmienił się w łunę lekkiego rumieńca
i 'tym razem skłonił się z prawdziwą
galanterią.

- Intuicja pani jest wprost cudowna! - wykrzrknął. - I ż)'czeniu pani
stanie się zadość, ale ... - błysnął zę
bami w żartobliwym uśmiechu - powtarzam hrabino, że to trud daremnv
i szkoda, szkoda w ogóle z nim mÓwić, bo ma już narzeczoną., poza którą.
świata nie widzi.
- A ,,"ięc nawet i cherubin ...
- Uległ, ale niebiance - dokOl'l.czył
SZYbko.
- Ha, ha! Nieznośn~r pan. - Ale
tym mniej on r.\-zykuje, a pan się naraża. Idź już kapitanie i śpiesz się:
Pani domu w tej chwili odwołała mę
ża, łatwiej ci bCdzie tym panom zabrać
swego przyjaciela.
Kapitan skorz-ystał szybko z tej
sposobności i zbliżył się do grona starszych panów.
- Przepraszam, - rzekł w sposób
żołnierki zabiorę panom na chwilę
porucznika. Hrabina Koronowska pragnie zasięgnąć jego zdania w jakiejś
sprawie. ló\Yiąc to, u.fą.ł Staszka
pod ramię i odszedł z nim bez ceremonii, zanim ten, lub któryś z panów,
zdążył zdobyć się na jakąŚ uwagę.
- Cóż to znowu za tatarski sposób
postępowania mrukną.ł z niezadowolt>niem St·aszek - i czego ta hrabina ode mnie chce?
- Kaprys kObiecy, psia choroba i
tyl&. Trzymaj się ino tęgo, bo diabelnie ładna i niebezpieczna wdówka.
. - Podziwiam cię - rzekł z politowaniem.
- I ja cię będę podziwiał, ale bacz'ność,' 'zbrój "ię i!herubku I
. . Hrabi.na czekała w tym samym
miejSCU, stojąc i uśmiechają.c się do
podchodZących.

Pani hrabina życzyła sobie móze mnę? - skłonił "ie Dębicz.
- Tak, panie poruczniku. ProszQ
mi darować, że przerwałam pa.1lU może miLzą poga"'ędk~,
ale inte)"""uię
"i ę
,zczel'ze
k,,·e. tią.
Czel'woJle,~1)
I{l'Z) ża i pragnęłabym poznać jak najszersz~r pogląd panów oficerów na tę
sprawę f\Toże jednak siądziemy. Obejrzała się i podeszła do najbliższej kanapki. - Proszę panów. - Zaprosiła
ich gestem siadając sama i ciągnęła
dalej: - \V tej ch wili chodziłOby mi
o pewne informacjA, czy Czerwony
Krzży jako taki działa dość sprawnie
i czy rozporzą.dza odpowiednią ilością.
sił kwalifikowanych oraz materiałów
i środków.
. -

wić

-

Porucznik patrzył na mówiącą z uwagą, a gdy skończyła, pomyślał chwilę i powiedział:
-

Niestety, p.ani hrabino, wyczer-

pujących danych nie będę mógł jej udziE>lić. Bezpośrednio nie stykam się
z Czerwonym Krzvżem i me miałem

nawet sposobności' poznać się bliżej z
jego obecnym stanem. Nie przypuszczam jednak, by był zły. Ameryka
wszakże dostarczyła nam na razie sił
wykwalifikowanych, j.ak i środków.
Sądzę jednak, że wydatna ofiarność
kraju tak pod jednym jak i drugim
względem jest bardzo pożądana i jeżeli to panię. interesuje, byłOby najlepiej poinformować się u samego źró
dła.

Owszem, ale uważam jednoczeże opinia ŻOłnierzy
jest może
najbardziej miarodajna i "yskazując9
na to, co należałoby przede wszystkim
w~iąć pod uwagę i od czego zacząć.
- Czy pani hrabina starała się
kiedy znaleźć na froncie?
- Nie. I wątpię, by mnie tam dopuszczono.
- A 'zwiedzała kiedy pani szpitala
wojskowe?
Zarumieniła się lekko.
Nie, przyz11aję ze wstydem, że
nie!
Czy zajmuje pani jakieś określone stanowisko w Czerwonym Krzy-

śnie,

żu?

Jestem właśnie od niedawna protej organizacji na terenie
Pomorza.
- Przepraszam. Pragną.łbym zadać
jeszcze jedno pytanie, ale może będzie
ono zbrt śmiałe.
- Proszę bardzo, niech pan pyta,
- zgodziła się chętnie wpatrują.c się
w niego z uwa.gą i gotowością do wy- '
słuchania wszrstkiego, co powie. Spojrzał jej w
oczy poważnie.
- Czy pani hrabina ma szczery
zamiar poświęcić tej akcji swój czas
i ewentualne środki? Naturalnie, jeżeli
jednym i drugim rozporządza
pani.
Była tak za koczona, że w pien"szej
chwili nie wiedziała, co odpowiedzieć.
Patrz.\· ła na porucznika,
jakby spłoszona trochę. A kapitan uśmiechał się
coraz bardziej drwiąco i cynicznie.
Zdawała siQ tego nie widzieć i myślala długo, zanim odezwała się. A mówiła poważnie i szczerze:
-- Przyznam się panu, że nie stanęłam
jeszcze wobec takiego pytania,
nie zadawałam go "obie nawet i czuję
się nim nawet więcej nit zaskoczona.
Przyjęłam ten protektorat chętnie to prawda, lecz w najbardziej zbliżo-

tektorkę.

NAPISAŁ MICHAŁ
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nym pojęCiu swej roli nie wiedziałam,
jaki charakter jej nadać i na razie ograniczyłam się do zbierania wiadomości, które by mnie oświeciły nieco
w tej całej sprawie. Ale i to jak teraz
zdaję sobie z tego sprawę, czyniłam
bardzo nieumiejętnie i w ośmiesza
jący sposób i wdzięczna jestem bardzo, że dał mi pan to poznać, jak róWnież za to ważne -pytanie. Odpowiem
więc najszczerzej, że wyjątkowo może
mogę roz-porządzać czasem i pieniędz
mi. A poświęcić się tej akcji. - No. to
jest obO\viązkiem, powinnam w takich warunkach i ... chc(i'! Panie poruczniku. Może ... to trochę dziwne i
nie świadczące o mnie zbyt miło, że
dopiero teraz w tej cln"ili, ale chcę! zakończyła z lDOCą
zdecydowania w
piQknych oczach, tonie i ruchu gło
wy.
Kapitan spOjrzał na nią jak na kogoś obcego, interesującego,
aDębicz
uśmi~cht:HJ.ł 'się Eerdecznie i rzekł z

Błysk. jej oczu stał się jeszcze w&selszy.
- Oh, - rzekła lekkim tonem błaznom zawsze i wszyscy wybaczają,
nawet królowie.
Skinęła im głowę, i oddaliła się jak
królowa, a kapitan zapomniał języka
"w gębie", jak to później sam określił,
i patrzył za nią przez chwilę, a potem
zaklą.ł:

Psia choroba, a to mnie uczęsto
na kOl'lCU. Niech ,ię. wszyscy di-abli . '. psia choroba!
- Wspaniałe! - parsknął śmie
chem Staszek. - Opowiedz mi, stary,
o tej utarczce, musiała być kapitalna,
ha, ha!
- Idź do diabła! - ofuknął go ze
złością i wrpadł prawie do biblioteki,
ale stanął jak wryty oblewając się
krwawym rumi e ńcem:
Przed nim stała wystraszona nagłym jego wtargnięciem Halszka Że
li>;ławska blednąc ze wzruszenia.
Nic się nie zmieniła: ta sama poujmującą prostotą:
- Nic \V tym dziwnego, pani hra- stać wiośniana z bogatą. koroną kabino. Wielkie myśli i postanowienia sztanowatych włosów, przedzielonych
w pośrodku czoła , a spiętych w gruby
rodzę. się nagle.
- Dziękuję panu! - wyciągnęła do węzeł z tyłu głowy: te same ciemnobł!;~kitne OCZ~T, zawsze uśmiechnięte, a
niego rękę ruchem ",dzi ęczności.
w tej chwili zalęknione trochę, i ta
Pochylił się nad nią i ucałował z
szacunkiem, po czym przemówił rz€-- sc.ma słodka twarz o ustach, jak korale. "Ta sama dziewczynka moja" czo\\·o:
- Ośmielę się teraz dać p.a ni taką przemknęło mu wichrem radosnym
radę: Niech pafli hrabina postara przez głowę i wykrzyknął stłumionym
głosem:
się
nawiązać kontakt z centralnymi.
- Halsz;ka! Dziewczyno moja!
władzami Czerwonego Krzyża, otrzymać ins.truli:.cje i wrt~" czne
dla pro- ' wyciQl!nę,ł lm niej ręce.
. Podała mu ręce rumienią.c się nagramu prac w jej zakresie i terenie.
gle i karcąc drżącym głosem:
Następnie raclziłb~' m pani bardzo - Nie można ta.k, panie Arturze ... ·
przejść
krótki choćby kurs samarytallski lub ' . praktykę szpitalną. i wów- '
- Co tam nie można! '- i żanim'
czas - jeżeli ókaże się t gO potrzeba sponziała się, znikła w stalowych jego
.,- WjTUs.Zrt 11(l front. .Silnych, o rlważ- ni.mioRach,· ~ grad p;orlłc~' ch pocałun
ń). t;:h i dobrycH serc sio:o!trza'l1ych tam
ków -posypał się na jej p;łowę. ocz. ,
zawsze trzeba, a nasi ranni na pewno twarz i zamknął płomien'nlt pieczęcią
je w pani znajdą.
protestuj Q-ce szeptem u s ta. Chciała się
- Dziękuję -panu, dziękuję bardzo W~T\Ya Ć z t\'ch obj«;,ć. ale moc tego po- powtórzyła gorąco - i skorz ystam calunIm obez;włatlnila jl}. całkowicie.
z tej rady nIezwłocznie - wstała i u- Dopiero jak uści h k jego st.ał się w01- ,.
śmicchnęła się ,,' e~oło spoglądając na
ni e jszr, a g-łrm"a uniosła siC z nad jej
kapitana. - f\Il.lszO panq, poruczniku, twarz~" , b~- zatoną ć : po jrzeniem \V jej
I przyznać się je~zcze, że stoczr1am z oczach - odepchnęła go lekko i uskokapitanem - do~ć niemiła dla niego czrła w t.\"l. aż oparła siC drżą.ca. i za- utarczkę slo",ną. i zmusiłam do ula- dyszana przy szafie z książkami.
twienia mi tej rozmowy z panem. Ale
- Tatarzyn, Turek, Bolszewik! nie żałuję. " ' skazał mi -pan jasną. drO- pos~-pało się rozkosznym wyrzutem z
gę obowiązku. No, a teraz uwalniam
nadąsanrch dziecięco oczu i ust.
panów od siebie, bo obu was oczekują
- Ale twój, twój! - śmiał się. - I
inni.
t~r ś już moja, prawda? Powiedz, HalSkłonili się obaj, kapitan zaś odeszko, powiedz - zbliżał się znowu ku
zwał się z odcieniem skruchy:
niej.
- Proszę mi darować moją imperZerknęła ze strachem na drzwi.
tynencję, hrabino,
byłem naprawdę
błaznem.
(Ciag dalszv na!'ltani~
-

wała

I

a
ADAM NAWleZ

bardzo i ' w gniewie zbyt ostrych
- O, nie, to nie możliwe! Wyjei- .. ,
wyrazów. Bo pan Siokierski, ja~ I dżając miał na siebie płaszcz granatopani wie, bardzo jest dumny! Jego wy, był to ostatni podarunek ojca pierwsza żona była księżniczką! I syn i w tym płaszczu przyniesiono trupa.
jego i księżniczki miał siO żenić z Miał zresztą przy sobie listy i papiery.,
córką zwykłego nauczyciela!
stwierdzające aż nadto tożsamość jęgo
Anna zbladła. Jakże wobec tego osoby.
. .
Powieść sensacy i na
d~m.n~go 1'0.d
'
U m~slało być poch?dzeGłos pani Wańskiej silnym drżał
_ Tylko kto?
me Jej matk.l pomzają,ce! Czuła ~lę. te- wzruszeniem i w oczach jej błysnęły
_ Córka miejscowego nauczyciela. raz .ogro~me upok~rzon~ prz~swlad- łzy. Przez chwilę głęboka zapanowała '
Okropny l Pan odtąd innym się
Anna. zmarszczyła ciemn~ brwi i czeme.m, ze g~yby m.e dZl.\vny I. smyt- cisza. Anna wpatrywała się w portret
stał człowiekiem! Przez wiele lat nie
uśmiechnęł.a się pogardliWie.
I1Y. zb;eg okollc~noścl, to pan Slelner- matki
nieszczęśliwego
młodzieńca;
mógł znieść widoku własnego dziecka,
Czy była bardzo piękna? - spy- S~l ~lgdy b~ . m~ uznał .z~ br,a~ankę śmierć zabrała jp litościwie, nie pochociaż ono było niewinne. I uczucie
c?rk:1 aktorkI I mo byłby Jej prZyjął do zwalając doczekać się tragicznegp
to zmieniło aię dopiero wtedy, gdY tała.
- Nie, ale dosyć ładna!
SIebIe!
.....
zgonu syna. Ale twarz jej przypoml:" ,. .
nieszczęśliwego panicz.a przyniesiono
- I on się naprawdę w niej zako- A I?łody Slelnerskl me ~~Clal nała Annie kogoś, nie mogła sobie tyl- .
nieżywego do pałacu.
słuchać oJca? - spytała po ChWlll.
ko przypomnieć kogo. Wielkie ciemne
- Ależ to straszne! - zawołała An- chał?
- Tak mu się przynajmniej z da- Co tam zaszło między nimi, te- oczy pani Siekierskiej zdawały się pa,..
na. - Jakim sposobem umarł tak nawało odrzekła stafla kobieta niego ani ja, ani nikt w świecie nie wie. trzeć na nią i uśmiechać się do niei
gle?
chętnie, pragnąc, aby badanie to spraZamknięci w iJbliotece, musieli ograjak do dawnei znajomej.
- W katastrofie kolejowej!
Anna usianła na kanapie i wska- wiające jej przykrość, raz już się skoń- mnie się pokłocić, panicz bowiem zjaOstatnie miejsce w długim szeregu
czyło. W każdym razie podobała wił się w południe w moim pokoju,
zała. krzesło klucznicy.
portretów zajmował obraz drobnego .
oznajmiając, że chce się ze mną poże
- Proszę, opowiedz mi pani to do- mu się i lubił ję, bardz;o.
delikatnego chłopczyka. Obok tego " .
- Opowiedz mi wszystko, droga gnać, bo opuszcza pałac na zawsze. portretu puste było miejsce.
kładnie rzekła. Tak mało znam
dzieje naazej rOdziny, stryja zaś py- pani! - Tyle razy pragnęłam u5ły- Biedny chłopiec, blady był jak ściana
szeć tę historię.
i głos mu tak drżał, że ledwie mógł
tać nie mogę, nie chcę..c odświeżać
- Mały pan Siekierski - rzekła
- Nie mam tu dużo do opowiada- przemawiać. Kochałam go bardzo, sa- pani Wańska - syn drugiej żony nastarych ran jego serca. Czy to prawda,
ma go przecież wychowałam! I odszedł szego pana. - Biedak słabowity był
że stosunek pomiędzy nim a synem nia, j,aśnie panienko. Młody panicz,
odsunięty zupełnie od wpływu ojca, a na drugi dzień przyniesiono pod zawsze, a śmierć matki tak glQbolde
Andrzejem bardzo b~rł naprężony?
- Przykro powiedzieć, ale tak by- dziwnych o świecie nabrał pojęć. dach ojcowski już tylkO . trupa - i to na nim wywarła wrażenie, że gdy zaWolnomyślny szczycił się mianem de- tak zmiażdżonego, że ledwie go poznać
chorował na tyfus, nie miał już dosyć
ło niestety!
- Powodem z·aś była jakaś wiejska mokraty i marął o uszczęśliwieniu i mogłam!
sil na zniesienie tak strasznej chokształceniu ludu. Mając lat dwadzie-I
- O Boże! - szepnęJa Anna wzru- roby.
dziewczyna?
- Tak mówiono, ale nie wiejska ścia, chciał się żenić z córką tutej,s ze- szona. - ·00 okropne! A może zaszła. ja.go nnucz;yciela. Stary pan rozgniewał ka. pomyłka 1
~!'ZY ei~ hastąpi)
dziewczyna, tylko...

2a cu()ze winy

się

ł użył
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SPRAWY KOBIECE

Wpełni sezonu
_
"ogórkowego"
w modzie, jak we wszystkim, panuj,e teraz sezon "ogórkowy". Po prostu nic nowego się nie dzieje. vVszystko jest po "s t a r e m u". To jednak
nie znaczy, by dbająca o siebie kobieta
miała zarzucić calkowicie tro s kę o świe-

pod kierownictwem Stacha Wichury

..

8) sp6łgłoska fornet. +, przfl~w,6r mleka=elasta. owoce pouawane do J e d~f'tllę.,
"
,
9) narz,ąd
wzrqk,u + pohczkl = znaJduJe 8HI
wokolo mIasta. WSI Itp.:
10) jasno + kolo= hor:j'zont:
.'
11) przec.onl'e + przYImek + okret=bled, a.
~
k
I
12) RP6jnik + liczba - zaime
WSKaZUJąc:vstworzenie:
b
'
l·t
13) kawal lodu na rzece + ze rame po I yez..
ne = l'zpmipSlnik.
d ~
"'''edług objaśnień utworzyć wyrazy. do al,;
je w ten sposób. aby utworzy/y, 13 n~wych Wyraz6w o podanym obok znaczeniU, Plerwsi1!e htery t~~h. trzynast~ ,wyrazów. dadzą rozwl!lozanie, W Jędnym mIeJScu zamIast "e poWInno

SZARADA

MAGICZNE ZDANIE
uł. l rys. T. Brzask

,~

•

ułozył

p i e ć-c z t

"Ar

II

p r y
rumieńcem twarz dziewczyny,
. d y m ł O(I zle~ca
gktóry
spo tk-a ~ę.J'0meg:o.
st~sklllOty do sweJ JcdyneJ.
powie jej czule coś pr.zemi!ego.

p ię

ć-c z t e r y twarz szachowego g/'3cza.
.
grly pan: p i e l' w S Z Y C h-s z 6 s t y c h uoslal11e.
:tle jego rumieniec oznacza.
że jest rozgniewany za to "lanie".

R a z-p 6 l-d w a-t r z e c i a jest z tego znana.
że rośnip wysoko na rabatach.
przez wieśniak6w Szczcgólj1ie lubiana.
wiec znaleźć ją można przy ich chatach.

byĆ "eH.

uł.

w szy8 t k o

REBUS
i rys. J. Stan.

- głośne od pewnego czasu.
polecone lIam z "g6ry",
już wiele halasu
oraz strachu starostom niekt6rym.
zostało
narobiło

jes7,cze nie wszyscy odgadli.
powiem t r z y-p ó ł-p i e r w s z e j
lIżeby!icie prędzej na sens wpadli
i za wiele czasu nie tracili.

Jeżeli

uł.

NA

mili.

Wiec c a I ość: r a z-d w a-t r z y-c z t e r y-p i ę
sześć
już sie odbywa pO wsiach i mia~t~rh,
choć ludzie nie ID"ilł co i gdzie jPŚć
słuchają. bo premier chce i basta!

żość w swoich ubiorach, 'Vszak kiedy
l'ilę zrzuci z siebie lwstium kąpielowy,
kiedy się czuje w sobie rzeźkość, którą.
daje woda i słońce, kiedy się wie, że
skóra obrązowiała, tym więcej wównas kobieta pragnie być uhraną - do
twarzy. Skoro zaś na rzeczy nowe nie
pora, więc to, co się ma, trzeba jakoś
odświeżyć, czymś nowym
przybrać,

przystroić, aby poczuć się w całym tego słowa znaczeniu - młodo, Sukienkę ciemną przybierzemy białą piką i już. Bolerko, które się opatrzyło ,

więcej,

ć-

KRZY1;ÓWKA
i rys. St. GodziilSki, Zgierz
Za l'Mwtąsan~ najmniej dw6ch s pO"!'l"Ż!'z.:veh
zadań wyznaczyhśmy cztery nagrody plenu:zne:
jedną w kwocie 10 złotych i trzy p!' li złot.ych.
Oprócz POWyższyc't! nag~6d wyiosułem;v. kIlkadziesiut nagród p9meszema w postacI kSlązek.

W kratki wpiRać poziomo pktnaście si ów
kolejno od /'ZN]U gÓI'l1PgO ku dolnym wig znaczenia: 1) inaczpj: plama. bląd. 2) inaczej: sakiewka.
3) posiłek poludniowy. 4) pro('h, kU/'7.. 5) pozostaje po wymłóceniu zboża. 6) część buta. 7)
czal'na g ę ~ta ciecz (używana równie!: do smarowania cIa chów). 8) gwaltowna hurza. huragan.
91 lillka do prowarlzenia psa. 10) wielkie morze, 11) jcden ze zmysł6w człowieka, 12) inaczej: rodzaj. gatunek, 13) inaczej: chmura. Ul
zam,)t. nieład , Hi) spiekota, upał.
Litel'Y w ś/'odkowYI11 Rzeregu pionowym utwo"1,'1 7,rlanie, które ('zytane z dołu do góry czy
też odwrotnie będzie jednakowo brzmialo.

Termin nadsyłania. roz~iązań .upływa z dpiem
Rozwlązama nalez~ przysylac pod
adresem red. "Oredąw~ika" w. ł'oznaniu. ,~w.
Marcin nr' 70 z dOPIskIem "Dzlal rozrywek •
Rozwiązanie zadań z nr 153 "Orędownika
Z a fl a d k i 'fi( a k a c y j n e: Zada~je ~: Również w czasie wakacji wszyscy pamletaJa o .hastach narodwych i wcielając je W ('zyn śWIecą
przykładem dla innych.
. .
Zadanie II: 1) prymas. 2) zysk, 3) Jezyn~.
ł) mnożyć. 5) ośpica. 6) cienl., 7) nać, 8) wa~
ka, 9) kangur. 10) cepy, 11) Jag.oda. 12) chęc.
RozwilIzanie: P r z y J e m n o Ś c l n a w a k ac j a c h.
.
Zagadkow:v napIs: 1) J~. 2) 80wa, 3~
zapOra. 4) rój. 5) rok. ROZWIązanIe: P o z n II J
s w 6 j kra j.
11 sierpnia rb.

PRZEWRÓCONY PŁOT
ul. i rys. Wl. Echaust, Opalenica
ZnaczeJlip

"'Yl'RZÓW;

1) ptak,
2) rckojE'ść ~trzelb:v.
Nalrrody za trafnie rOIlwiązane zadania otrz:r'
tancrrz,v i tancprek w tp~trze. 4) kawał mali:
Jorlu pl)"lI~Cf'gO na rzpce 6) pipI'wsze owoce i ja10 złotych «ot6w/uI: 1) Lenartowicz KazirZ~'llY IV s(,7.0l1if', i) tpn co mieszka w cudzym
miprz. Poznali;
.
domu. !I) z"imck (wspak). 11) spód naczynin.
PO /) złotych ltotdwJ[I~: 2) Ryrlf'J Mll'CZyslllw,
beczki itp., 12) okr(>s czasu (wspak) . 15) począ- {,(,uż: 3) Sznbianla Krystyna, Radom; 4) Lotek biegu. 1&) nnta (wspak). 11) targowi~ko. jas JÓz"f. ~owy Targ.
.
11)1 tcrmi.n w grze w karty, 21) dokumcnt ur~Dodatkow'l prz1iZna\1~m)' 16 nagr6~ I'Mledowy.
,
szenia w postnei ksi!}7.ck które otrzymuJą pp.:
p o z i o m o: 1) pukiel wlo~Ów. 3) drzewo, 5)
1) l.T rhanow~ka Krystyna Pabianicc, 2) ~pll
pokój \\' którym si~ przyjmuje 1!0ści. 7) kwiat. Jerzy. Poznań. 3) Cofta Jan, Poznań, 4) Meller
8) zaimek, 10) ObrOIICa. rzecznik. 13) przysló.Tan. Baranowo, :,) Poniatow,ki Józef ~zamotll
wek, 14) mial'a powierzchni, 15\ ta~ iellliec. 18) ły, ł1) Wielebi(,~ki .TamIs7~ Le~zllO. 7) H('hmldt
cZ('~ć wozu (w 2 p1'Zypadku liczby poiecl.), 19)
Wlouzimierz. żywieC', 8) Pnszkiewicz_ Erlwar.l.
nipzabllllowane miejs('e w mieś('ie ,
20) stnły
I(rasn~'staw. 9) Mgr Hf'I'bich Wanda. Kalisz.
ro('zny ur.ch6d. 22) termin w grze w tcni..;a, 23) 10) Rzopa F"rd~nand. Zakopane, .11) Denpnfeld
Romuald, Stalll~/a\\"ó\\', 12) MaJkow~kl Leon.
RU1'zn PT'zp\uócila płot. na którym w)' fli"nna zwierze domowI'.
była reklama,
Cic~ła p/'zy~t<lpi/ do naJ,r~wy.
ŁAMIGł.,ÓWKA
Gdynia. 13) Kucharska l:lylwia. Kraków. l~)
nie mógł jPdnak d('sek ułoży,' w pierwotnym
ułożył Jotłe
Krawczyńska A,.
KawTIlce pow. KOn1lI. h)
p0rzi\.lku. Prosi szarauzistów o pomoc.
Rrzezil'iski 'Voiciech, Sosnowiec, 16) PllrgaCZ
1) Pl'zetwór ropy naft. + gruby szmer=śroEdmund, , Pińsk.
.
-b
'
b
1 t .
k
'
dek przeciw molom:
mozna O szyc pO rzegac 1 aSlem aml
2) samogłoska + skorupiak=mocny napój alSkrzynl(a listowa
z kolorowego jedwabiu. Przy sukience
SZARADA
koholowy:
.
t lk
k
ul. Alojzy śliwa
3) liczha + nadziemna CZEl~Ć drzewa=jest w
Stenia Ichmidł6wna, Zimnowoda (Pow. Gilt
wys arczy czasem zmIana y o pas a,
klatce schodowej i na świadectwie:
styń).
Na pewno musi sie kiedyś udać. Pro!,z.e
aby ją uczynić znów miłą i świeżą·
p i e r w S z a jf'st w dalekim kraju,
4) przyimpk + inaczej ofiara pieniężna=piesie nie obawiać. że zagadki bedą coraz trudrueJrzeka wszystkim znana.
niąc1ze wplacone li conto:
sze i że Pani nie 7Alola ich rozwiązać. Zawsze
Co najwyżej bluzkę można sprawi ć fi l' U g a-t /' z e c i H piękna w maju.
5) rOdzaj teatru lub sztuki + szyny=Iekarzsą trudnieJsze i latwiejsze. Za pozdrowienia
nową., jako że bluzka i tak za'wsze się ~\)~ ~{;'~ei~~ r~s~:~~. - utrzymuje.
chi~)I:ipka w Niemczech + zaimek wskazują- dzi~.uj§1.~z~1,c;iZa~~~~~~~iYIł p. Wieleń Ił. N.:
przyda. W bluzkach jakoś rninlo upa- każdego l1a świecie,
cy=dochód z majątku lub rodzai pensji;
Nie liczy sie za błąd wyrazu. który można tak
łów i "ogórków" wci"'ź J' eszcze przy- gdzie jej czasem zabrakuje,
. 7) samogłoska + kurek inaczeJ=jest 'fil ki- samo zastąpić innym. Na ogól staram się aby
'C
tam głód ludzi gniecie.
me;
nie bylo takich podw6jnych rozwiązań.
chodzą do nas z zachodu różne nowo-i........................I I....IIWr~7D511....I I......................I I...............................................
ści. Modele na naszych zdjęciach przed-

3J

stawiają najnov,rsze fasony bluzeczek
angielskich, szytych z harwn~r ch i wzorzystych tkanin.

B r zo s k w in i e
wrzącą
wodą
oblać, obrać ze skórki, prw,l}ołowić, wy-

Tabela zapraw
(Wyciąć i zachować).

Dla w.\'gody n-aszych gospodrIl zamieszczamy dzisi.a j tabelę, wykazującą
VI' sposób przejrzysty, j.a k należy przyrządzać różne
kompoty na zimę (zapraw~-): ile mi.anowicie użyć . cukru,
Jak długo gotować przy posługiwaniu
się słoikami \yąskimi względnie szerokimi, oraz jaką tempera turę z-astosować przy gotowaniu.
Nie trzeba zaznacznć, że zaprawy robić najł .utwiej
je;>t pl'Z~' Llż~' ciu aparatu Wccka. 1(to
jednak \','ecka nie ma, może równie
dobrze gotow,ać z.apraw~' w zw~ ' kł~' m
kociołl,u ('Z~' w garnku, przy czym sło
iki nalf'ż\- olJłożyć ciasJlo _ ianem, weł
ną dn:e""i1ą lub' ".t.ar~'mi gazetami, a
potem koriolek
(g.urnek)
wypelnić
woclą.
no mierzenia tempe'l 'atul'y potrzebilI' b\'lbl' termometr, ale i bez niego mo~.lln' si~ ostatecznie olJ~' ć; " ' ystal'('z~' \"erlll1g naszej
tabeli orientować
siQ. c7.~· clany owoc wymaga wyższej
cl.~' też niższej tempemtul'y.
Poniżej piszem~' ,
.i,a k prz~'gotowy
wać owoce, w~ ' mienione w naszej tabeli, clo zaprawy:
A g r e s t ohrać, oplukać, cukier
rozpuścić \V wodzie, owoc przez 10 minut na wolnym ogniu w lukrze goto-,
wać (nie zagotować!), gorący nakładaĆ'
1\"" ~loików.

Sliwlri
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ląc pestkl (zost.a\oYl-a]ąc na k"azdy słOIk
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·4 pestki). ciasno

l ącym

lukrem,

ułożyć i z,alać go-

p i o n o ". o:

ogół

G l' U S z k i nie za miękkie obrać
karbowanym nożem, przepołowić (dzielić większe na ćwiartki), układać warstwami do słoja, zalać lukrem. Twarde gatunki wpierw na lukrze gotować
jak agrest.
Trus,kawki
i
poziomki
(także maliny) przebrać, płukać, obrać,
napełnić słoje i zal.ać lukrem.
p o l' z e c z k i płukać, obr.ać, zalać
lukrem, Dobre są również mieszane czarne i czerwone.
C z e l' e Ś n i e płuk.ać, obrać, osuszyć, napełnić sloje i "al.ać gorącym lukrem, (Na wiśnie podwoić ilość cukru).
M i r.a b e I e opluk.ać i z,alać przestudzonym lukrem.
Ś l i w k i, jeżeli z własnego ogrodu,
to wycierać, jeżeli kupione - płuk,ać,
wr.iąć pestki, dzielić na połówki, zal,ać
gorąc~' m lukrem.
B 01' Ó w k i przebrać, płukać, osuszyć, przesypać cukrem
(nieCh stoją
tak przez noc). Naz,ajutrz napełnić sło
je i powoli gotować
P i g w y obierać, w~" kroić pestki.
dzielić na ćwiartki i gotować w wodzie
lekko ocukrzonej, aż będą tak miękkie,
że dadzą siQ I.atwo n-akłuć. N.astępnie
na sicie osączyć, uł'ożyć w słoje i zalać
lukrem.

tować, stale mieszając, aby się nie przypaliły.
Wlać do worka, niech sok ścieka.
do następnego dnia. Nazajutrz lekko wy-

cisnąć, sok odważyć, wsypać tyle funtów
cukru, ile funtów soku było i gotowae
7-10 minut, licząc od zagolowania, stale
mieszając.
Szumować srebrną. łyżką.. Słoiki uprzednio czysto wymyte i suche
wygrzać,
aby nie pękły, ponieważ galaretę należy nakładać zaraz gorącą do słoi
ków. Jeżeli słoików nie można wygrzać,
to rozgrzać je, wkładając najpierw do każ
dego słoika łyżkę galarety, a później na~
pełnić do reszty.
W ten sposób gotowana galareta ma piękny kolor i jest tak
twarda, że można. ją l,roić. Słoiki zawią
zać celofanem lub pergaminem
dopiero
następnego dnia.
Przepis ten jest jut
wielokrotnie wypróbowany.

Marmelada wiśniowo - jabłeczna: 5 kg
czarnych wiśni, 3 kg jabłek - papierówek,
2 kg cukru.
\Viśnie wydrelowane przepuścić przez
maszynkę do mięsa, dodać pololl'ę cul\ru
i postawić w szerokim rondlu do smażenia.
Oddzielnie pokrajać na cz ..,,,1ki
jablka wraz ze skórka i gniazdami nasiennymi (bez pestek), wrzucić do g-al'nka, podlać na spód pół szldanki wody i
rozgotować.
Rozgotowane iablka przetrzeć przez dt'Uciane sito i dodać do wisien wraz z cukrem. Smażyć okolo 2
godzin na niezbyt ostr~'m ogniu. często
mieszając, aby się, marmelada nie PI'7:ypaliła.
Próbować kroplami na zimny lalerz, jeśli się rozlewa j zastyga, to już
dobra, Gorącą składać clo ogrzanych kamieJmych garnl1sz1,ów, po wystudzeniu
zawiązywać pergaminem.

Rady i przepisy
świetlla galareta z -porzeczek.
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