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Jałt . wygląda rzekomy plan lorda Runcimana? Okręgi autonomiczne
byłyby z Czechami w takiin związku, jak Irlandia Północna z Wielką Brytanią

:

'-

L o n d y n.
(Tel.
wł.)
Dzisiejsza prasa angielska omawia szczegóły
rzekomego planu Runcimana, dotyczę.
cego podziału Czechosłowacji na kantony.

z samorzą,du podobnie, Czas ten ma być wyzyskany przez rzę.d
jak to jest w Północnej Irlandii. Okrę i lorda Runcimana na poszukiwanie
gi narodowościowe wysyłałyby posłów podstaw do dalszych ' rokowań.
do parlamentu w Pradze, który byłby
W związku z tym mozna uważać za
odpowiedzi,a lny za sprawy obrony, fi- prawdopodobne doniesienie, że trzeba
Trzy Kręgi
nansów i polityki zagranicznej.
się liczyć z czynnym wkroczeniem miW kołach czeskich daje się wyczu- sji brytyjskiej do rokowań.
Według tych doniesień
przewidywane jest utworzenie trzech a.utono- wać - stwierdza Reuter - że plan ten
Nastroje
micznych okręgów niemieckich, mia- byłby przez nie przyjęty za podstawę
w społeczeństwie czeskim
nowicie pierwszy p6łnocno-Z8.chodni z do dyskusji.
Chebem (Eg&r) i Karl~wymi Warami
p r a g l!. (P A T) Mimo zaprzeczeń fer(Karlsbad), drugi węglowy i hut żelaz
Przerwa w rollowaniach
ment w koalicji rządowej stale się ponych na granicy północnej pomiędzy
P r a g a. (P AT). Lord Runciman głębia. Zwłaszcza duże wrażenie wyJabłollcem
(Gablonz) i Chomutowem został zaproszony na weekend. przez woluje kampania przeciwko premierowi
IKomotan), trzeci przemysłowy na Mo- księcia Adolfa Schwarzenberga do Hodży, jaką prowadzi wybitny dzienniwach i Śląsku.
zamku H1uboka w południowych Cze- karz narodowo-socjalistyczny Ripka, uOkr~gi te pozostawałyby w takim
chach.
cho()?:ący ?a wyraziciela my li i dyrek!>\.os\.\nk.u (10 Republiki CzeskoslowacB e r l i n. (P AT). NBI donosi z tyw prezydenta. Benesza.
kie), \ak "Północna Irlandia (Ulster) do Pragi, iż IlO wyjaśnieniach, jakiCh uPrasa Partii Narodowo-Socjalistycz\Vielkiej Brytanii. Czesi mieliby w dzielił poseł Kundt, rozmowy między \ nej, stojącej blisko prezydenta państwa,
tych okręgach własne pn:edsta.wiciel- przedstawicielami zostaną. przerwane w ostrych słowach napada. na agrariustwo i takie same prawa, jakie mieliby na okres mniej więcej tygodniowy. szy nazywając ich obrollcami Henleina
Niemcy, zamieszkujlłCY okręgi czeskie.
Pozostałe obszary Czeehosłowaeji
byłyby- podzielone na }edDoliie kaa1oniesłychane
ny czeski, 8rowaeki i Wft'ienki. (O
"kantonie polskim" nfe ma wzmianki.
- Red.).

korzystałyby

I

Nowe

Reuter potwierdza
L o n d y n. (PAT). Reuter w doniesieniu z Pragi - w następujłCY
sposób charakteryzuje obecne położe
nie polityczne:
W Pradze panuje przekonanietwierdzi Reuter - że lord Runciman
może opracować plan podziału Czechosłowacji na okręgi
narodowościowe.
M. i. byłyby utworzone trzy okręgi niemieckie, w których Czesi i inne narodowości korzystałyby z tych
samych
praw, co ludność niemiecka w okrę
gach n&l'odowych czeskich. Okręgi te

I

O kantonie polskim nie ma wzmianki

I

i zarzucając im. ze doprowadzili pań
stwo czeskoslowackie do obecnej katastrofalnej sytuacji. Organ młodzieży
nar.-socjalistycznej "Mlade Proudy" w
ostatnim numerze pisze. że partia Henleina powsta.ła dzięki agrariuszom i na
nich spadnie klątwa całego narodu za
zdradzieckł\
politykę
prowadzącą do
zguby państwa.
Naczelny organ
partii agrarnej
.. Venkov" w artykule ~stępnY!D w o-

strych sł?wach ~stępuJ~. J?rze~r~ko t~

go rodz8:Ju robocIe! ~~bIJaJąceJ Jednosć

społ~czenstwa w. CJęZkICh dla pańs!wa
eh~lła~h. "P~rtHl Ag~ma pIsze
dz}enmk - me pozw~h. ~b1 pIu.to na
jej czeŚĆ oraz aby pubhczme n~ m~ nap ~ano pod w~y~em zbrodmczeJ zaWZlętośCI partYJne]. r
P r a g a. (P AT). We czwartek dwa
niemieckie samoloty przeleciały grani(Cię.g dalszy na stronicy 2).

bestialstwo hitlerowców'

Kolei8fl! Hi!m[J WWIU[iIi 'ola~~ l p~mi[!IO PO[ii~U
Wyjaśniona

tajemnica nieszczęśnwego wypadku kolejarza Winnickiego sprawców ohydnego czynu aresztowanych

G d y n i a. (Tel. wł.). W uzupełnie
niu wiadomości podanej we wczorajszym
numerze o
nieszczęśliwym
wypadku adiunkta kolejowego Winnickiego, który - rzekomo wypadłszy
z pocię.gu - uległ zmiażdżeniu obu
nóg i ręki, donosimy, co następuje:

Zwycięskie wojsk'a Japońskie po wtf,lTEach ' Ma rA~

miasta Kinkiang.

.iNeuJq

tO

~

Winnicki,

zapytany

po

operacji

o

przyczynę wypadku, wyjaśnił, że:r. pocią,gu wyrzuciło go sześciu kolejarzyNie. --'-ów z Gdańska, którzy stanowili
Obsługę polsko-gdańskiego pocią,gu to-

warowego.
Obecnie specjalna komie ja koleJo.

Id

PięciU

wa z Torunia oraz władze policyjnosę.dowe w Gdyni badajQ., czy zeznanie
Winnickiego
odpowiada prawdzie.
Pięciu spośród sześciu kolejarzy gdań_
skich, którzy stanowili obsługę poci("
lU. aresztowała w Gdyni policja.

Ju~ donosiliśmy, (lttgielsłi tf'tłft.MtlfJnl1/k ,,~ M~ 14~"bllł ponownie
"błękitnq wstęgę Ałlantllku",

bijqc rekord ,.Normandie".
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Katalonia przeciw rządowi w Barcelonie - Spotkanie Negrina z ks. Alba o przebiegu walk

Dr med. H. ZIOMKOWSKI
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L6dż,

Dr med. A. MZLKB

Wiadomości
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Miejsce jest, ale Żydzi nie chcą jechać

•

Walki z partyzantami pod Jang-Tse

Lindbergh nie (h(e byt gościem Sowietów

(Dokończenie

ze stronicy 1).
cę Czechosłowacji.
Samoloty ukazały
się w rejonie miejscowości Habardice
koło rrydka.
B e rl i n. (PAT). NBI donosi z
l'ragi, 7e w nocy na piątek w miejscowości
Chomutow (Komotau) 8 Czechów napadło sudecko-niemieckiego
rybaka, bijąc go i zrywając mu odzna~ę partyjną.
Ci sami napastnicy wybili również szyby w aucie drugiego
Niemca, który stanął w obronie rybaka.
CZ'3skie Biuro Prasowe donosząc o
tym wypadku zapowiada, że napastnicy czescy, jak również drugi Niemiec,
zostaną ukarani.

M o s kwa. (ATE). W zwią.zku z
pobytem w Moskwie sławnego lotnika
amerykańskiego Lindbergha wydarzył
się znamienny incydent. Sowieckie
władze lotnicze zaproponowały Lindberghowi, by zamieszkał w specjalnie
dla niego przygotowanych apartamentach hotelu "Metropol". Lotnik amerykański odrzucił tę propozycję i zamieszkał w gmachu ambasady Stanów
Zjednoczonych. Okoliczność ta spowodowała znaczne ochłodzenie w sowieckich kołach miarodajnych w stosupku do amerykańskiego lotnika.
Według

Włochy

Do Rygi przybył z Moskwy samolotem 80wieckich linij lotniczych "Aepo" transport platyny o wadze 205 kg. Cenna przesyłka adresowa·
nil jest na pewien bank angielski.
Ilość

*

nchodtc6w żydowskich. kt6rzy pnyby\1
z Niemiec do Szwajcarii, wynosi 1.550 os6b, z
czego 1.000 znajduje się W Zurychu. pozostali ZAŚ
umieszczeni są w prowizorycznych obozach na
szwajcarskim br 'gu Rf'nu.

*

W grudniu ma by(! otwarta pierwsza od czasu wielkiej wojny reglIlarna linia żeglugi miedzy Nieml'aml a Nową Zelandią. która utrzymywana bedzie wsp61nie przez towarzystwo .. ,Hamburg - Amerika" oraz .. Norddeutscher ułoyd".

*

W Japonii ze wzglerlu na brak dewiz wstrzy·
mano wszelki import filmów zagranicznych. Jednak w ramach umowy handlowej miedzy Niemcami a Manrlżukuo sprowadzone berlą filmy nit>mieckie wllrtości 400.000 jen. Filmy te będą jedy. nymi filmami zagranicznymi na rynku japo!\'
skim.

*

W :Montrealu w szpitalu zmarł w nędzy Ar·
tur Ellis. nieofil'jalny kat Kanally. Podczas swo·
jego .. urzędowania" wykonał on przeszło 500
egzekucyj. pobierając za każdą 100 dolar6w
opr6cz koszt6w przejazdu i utrzymania. Oficjal.
nie nie ma w og6le kata w Kanadzie.

*
*

W przędzalni bawełny F09sati w Sond rio Wybuchł pożar, kt6ry zniszczył połowe fabryki.
Straty wynoszą przeszło 7 milion6w lir6w.
Wskutek ulewnych deszoz6w częś!! miash
Kobe znalazła sip, po raz trzeci w ciągu ostatnich
S tygodni pod wodą. Zalanych jest przeszło
10.000 domów.

*

Autobusem zdążającym do Ems jechał liKo·
blencji ch6r kozaków. Na zakTllcie autobUlI
wpadł na drzewo rozbijaj/lc si~ doezczetnie. SPDgr("l 40 pasażerów 10 odniosło ci<:żkie rany. H·tu
kkkie

wiadomości,

kursujących

na temat moskiewskiej wizyty Lindbergna, sowieckie koła lotnicze miały
się zwrócić do Lindbergha z propozycją
objęcia
stanowiska
doradcy
przy
konstrukcji
nowych
typów
samolotów. Doświadczenia wojny w

Zachęta

(ze[hosłowacji

dla im,perial'i zm,u Wielldej

B e l' l i n. (P AT). W centralnym organie młodzieży niemieckiej "Wille
und Macht" ukazał się artykuł Virginio Gaydy na temat obecnej sytuacji
politycznej w Europie.
Trudność
rozwiązania
problemu
sudeckiegQ widzi autor "w zaślepieniu
mocarstw", udzielających swego poparcia Czechosłowacji, a "nie chcącycb
widzieć rzeczywistych przyczyn zatargu".

"Niemcy i cały nar6d niemiecki pisze Gayda - wychodzą. z założenia
natul'aJn~'ch i niepozb~'walnych praw
narodu, mocarstwa zaś, sprzeciwiająco
się koncepcji niemieckiej, stoją. na stanowisku politycznych praw sztucznie
utworzonego państwa. W tym konf1ik-

Niepoll:od~enia

Chinach i Hiszpanii wykazały, iż niektóre typy samolotów sowieckich,
zwłaszcza zaś pościgowce,
nie odpowiadają najnowszym zdobyczom technicznym innych państw. 'V Hiszpanii
po raz pierwszy zdarzył się w dziejaCh
lotnictwa wypadek, że samoloty myśliwskie (sowiecl\:ie) nie zdołały dopę
dzić bombowców (włoskiCh).
Poza' tym należy przypomnieć, że
właśnie w ostatnich 'c~asach na mocy
decyzji generalnego komisarza bezpieczel\siwa Jeżowa aresztowano kilku
konstrul{torów sowieckich, zatrudnionych w przemyśle lotniczym, pod zarzutem uprawiania sabotażu i czelw
ich ten sam los, który spotkał znanego konstruktora sowieckiego prof. Tupolewa, któreg rozstrzelano pomimo,
iż był twórcą. z górą 40 t~·pó" .;11 molotów sowieckich.

a sprawa

R~es~y

cie Italia solidaryzuje się całkowicie
z narodowymi dę.żeniami niemieckimi
i sądzi, iż problem ten powinien być
załatWiony w
drodze bezpośredniego
porozumienia między Niemcami sudeckimi a rządem praskim oraz Rzeszą
Niemiecką i Czechosłowacją",
Italia - zdaniem Gaydy - nie widzi żadnego pOWOdu do popierania
Czechosłowacji, która z jednej strony
"nie potrafi wypełnić przypadającej
na nią w Europie środkowej misji, z
drugiej zaś prowadzi politykę wrogą
wobec narodowych interesów wło
skich". Dlatego też Italia zdecydowana· jest zachować wobec zatargu neutralność, jak~ zachowywała w ostatnich czasach wobec spraw austriackich.

al. W- ólc••ńs.k. łJ% - png;mllj.
5-7, te/eftm 24-299 - elektra -kardiog,.alie

Fortyfikacje niemieckie
War s z a w a. (Tel.

i

ma zaszczyt

przedstawić najwspanialszą komedię muzyczną

"Ostrożnie

z

pod

tytułem:

lDilością"

roli głównej komik w spódnicy, urocza ANNY ·ONDRA
DzI' dwa poraakl
Ceny miejsc od 85 groszy.

w

i
:
:
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wł.)

Trzydti&<

ści wsi, położonych na granicy .Qustriacko-czeskosłowackiej,
na północ ()d
Wiedni,a, zostało c.ałkowiCie zniszczonych, gdyż teren został zajęty pod bu.
dowę

fortyfikacyj.
zostali przesiedleni do Bur,
genlandu, gdzie między nich rozparc\)'
lowano majątek hrabiego Esterhazy'a,
Legion sudecki, organizowany na terenie Trzeciej Rzeszy, a skład,ający się ze
zbiegłych z Czechosłowacji
Niemców
sudeckich, składa się z ośmiu pułków,
które swoją liczebnościę. odpowiadają
mniej więcej pułkom armii czynnej.
Główna kwatera legionu mieści się w
Dreźnie. Poszczególne oddziay rozl().
kowano w Strick.au, Zittau, Plauen,
Lipsku, Bautzen (Budziszyn Y), Kamienicy (Chemnitz). Szefem sztabu d().
wództwa legionu jest zbiegły z Czechosłowacji poseł, Krebs.
(w)
Chłopi

Czy

będzie

amnestia?

War s z a wa. (Tel. wł.) Stowarzyszenie b. więźniów politycznych postanowiło wystąpić do rządu i ciał ustawodawczych z wnioskiem o wydanie
amnestii z okazji przypadających ur().
czystości 2O-leci~ niepodlegości.

Wycieczka na

(w)

litwę

War s z a wa. (Tel. wł.) W nadch().
dzącym tygodniu zostanie zorganizt>wana pierwsza zbiorowa wycieczka automobilowa na Litwę. Urządza ją Automobilklub Pomorski przy udziale automobilistów Warszawy i kilku innych
mia.st. Wycieczka wyrus!:y z Gdyni
przez Królewiec, a powrót przewidziany jest przez Wileńszczyznę.
(w)

·Odszkodowanie
dla pasaterów
War s z a w a. (Tel. wl.) Pasażerom
samolotu "Lockhaed 14", który uległ
pożarowi na lotnisku w Bukareszcie
będą wypłacone odszkodowania według zgłoszonej wagi bagażu, a za kosztowności tylko w tym wypadku, o ile
były osobno zdeklarowane. Samolot był
ubezpieczony na 400 tysięcy złotych,
tak, że linie nie ponoszą żadnej szkody.
(w)

Egzaminy na medycynie
W a r s z a w a. (Tel. wI.) Na podstawie egzaminu wstępnego będzie
przyjętych na pierwszy rok studióW
wydziału
lekarskiego Uniwersytetu
\Yarszawskiego 150 nowych słucha
czy. (w)

Pozbawie~i

obywatelstwa

War s z a w a. (Tel. wł.) Spośród
pozbawionych obywatelstwa na zasadzie decyzji władz administracyjnych
stolicy znajduje się 22 stałych mieszkailców Palestyny.
Prowincjonalne
starostwa
pozbawiły
w ostatnich
dniach obywatelstwa kilkanaście 0sób, przebywających na terenie Hiszpanii. (w)

Zwyżka

cen skóry

War s z a w a. (Tel. wł.) Na rynkU
skórzanym
zaobserwowano zwyżk~
cen skór surowych i gotowych. Skóry
podeszwiane podrożały w hurcie o 40
do 50 groszy na kilogramie. (w)

Zgon

jugosłowiańskiego
działacza sokolego

War s z a w a. (Tel. wł.) W Białt>
grodzie zmarł wicepr-ezes Związku
Sokolego Jugosławii, Djura Baunkt>wic. (w)

Przemówienie w radio
prem. Daladiera

•.................... Kino "RIALTO" ....................

ł

płue

spec;alista chorób serca, krwi i

•

Plan rozbioru Czechosłowacji

tel 118-33.

w nledzlel~: 9·1:t.

n tli 099

P fi. ryż. (Tel. wl.) Donoszę. z Bar- Pobro, gdzie zajęliśmy sz~reg pozycyj. kat Ministerstwa Obrony: Na froncłtł
celony: Wszystl<ie stronnictwa kata- Straty nieprzyjacielskie sięgają kilku I Ebro wa.lka w Sierra Pandols trwa nalOńskie, z wyjątkiem skrajnie lewico- tysięcy.
Na froncie Walencji, na od- dal. Na froncie Levantu odparliśmy
wych złożyły oświadczenie oddania cinku Sałada eajęliśmy Penajuliana i ataki nieprzyjacielskie. Na froncie
Companysowi. Stronnictwa te oświad Lomaredonda, prtekroczyliśmy też Estramadury wojska powstańcze usiczają, że M jedyny rząd katalońskI
wąwóz Resinero, Wojska rZłdowe połowały napróżno atakować dwul"rotuznają Generalidad.
zostawiły tam przeszło 300 zabitych.
nie stanowiska nasze na zachód od
W kołach politycznych widzą w Na odcinku Cabeza deI Buey odparli- rzeki Zuja. Na froncie Andaluzji wojtym manifestację autonomistycznych śmy wszystkie ataki nieprzyjacielskie ska republikańskie zajęły dwie pozyna Zarzacapilla.
cje na północ i południe od szczytu
kół katalońskich, wrogą premierowi
w Barcelonie Negrinowi i zapowiedź
Barcelona. (PAT) Radio bar- Conjuro i zajęły na odcinl\tl :-'fotril
walki przeciwko niemu. Na murach celońskie nadało następują.cy komunI- miejscowość Calahonda.
miasta pojawiły się napisy: "Niech ży
je Companys, precz z Negrinem", Jedynie komuniści katalońscy pod wodzą Comorery oświadczyli, że zamierzają bronić Negrina przeciwko polityce Companysa i twierdzą, że ten
D~iennil~ kanadyjski wska~uje im, N. Fundlandię jako wyostatni dąży do porozumienia z gen.
m,ar~ony teren e'IJ1;gł'acyjny
Franco. Te wszystkie tarcia pomiędzy
ruchem katalońskim i grupą Negrina
M o n t r e a l. (PAT). Dziennik "Ci- Polski, którzy są przyzwyczajeni do
znajdują swój wyraz w coraz to zwięk
tizen", wychodzący w Ottawie, oma- ostrego klimatu. Nowa Fundlandia
zaś potrzebuje ludzi przedsiębiorczych
szających się represjach przeciwko KaWiając
sprawę konferencji w Evian
talończykom i Baskom.
Jak donoszą twierdzi, że dObrym, terenem dla emi- i takich, którzy pomogliby do przycią
dalej z Barcelony wszystkie kataloń gracji Żydów byłaby nowa Fundlan~ gnięcia tam kapitałów.
skie porty zostały na mocy specjalnego dia., najstarsza kolonia angielska.
"Żydzi brzmi konkluzja artydekretu poddane bezpośrednio pod zaZdaniem tego pisma, byłby to teren kułu - mogliby z tej biednej dziś korząd
rzą.du
centralnego.
Wszyscy nadJł.iacy się specjalnie dla Żydów z lonii zrobić bogaty kraj",
przewódcy Basków i Katalończyków
zostali poddani ścisłej obserwacjI.
. Jak słychać, premier rządu republtkaliskiego w Barcelonie Negrin, przebywający w Zurychu, gdzie bierze udział w kongresie fizjologów, miał się
Zastój na froncie - Japońc~ycy ŚCłl{gajq ~n(l~Cne re~erWt.J
spctkać z księciem Alba, przedstawiS z a n g h a j (ATE). Obecna prze-Ilę zakrojoną operację przeciw part ycielem rządu gen. Fra.nco w Londynie,
który również bawi obecnie w Szwaj- rwa w działaniach wojennych na od- zantom chińskim, którzy ostatnio pocinku Jang~Tse zostaje potwierdzona jaWili się w wielkiej ilości na północ
carii.
również ze strony japońskiej. Wedlenym brzegu zatoki Han-Diow w rejoKoła polityczne sprzyjaję.ce rzę.do
wi barceloilskiemu dementują stanow- istniejących tu przypuszczeń nie nale- nie Ha-Jan. Partyzanci stawiają silczo, jakoby premier :Negrin miał w ży się liczyć w najbliższych dniach z ny opór; w jednej z walk oddział parczasie swego pobytu w Szwajcarii od- żadną większą akcją bojową.
tyzantów ustąpił dopiero, gd~' stracił
być
jakąkolwiek
konferencję
poliPołączone japońskie 4 kolumny
przeszło 400 żołnierzy zabi ty('h i przetyczną.
woisk przeJ>rowadziły na szerekę. ska- szło tysiąc rannych.
S a la m an :ta. (PAT) Komunika.t urzędowy głównej kwatery wojsk
gen. Franco: Wojska. rządowe poniosły wczoraj wielkę. klęskę na odcinku

Z pobyłu #naliomitego lotnika 'ifj Jloskwie pr~yc:tynq nowej "c~ystki"

6 Sierpnia 2,

PrzyJmu-je 9-12 i 3·9,

p a ryż (PA T).
wygłosi w niedzielę

Premier Daladicr
o godz. 22 pnez
radio przemówienie, w którym wyłu
szczy program zarządzeń, niezbędnycb
dla utrzymania waluty i obrony nart>duo

Nume:- 191
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STANOW ISKA

'
Poprzez kryzys do z

wvcl-ęstwa

Na marginesie ostatniej

Nową. ksią.żkę Jędrzeja Giertycha-)
mimo jej obfitej treści czyta się do-

słownie jednym tchem,

'Vystal'czy zetkną.ć się z pierwszym
lepszym człowiekiem prostym, czy nawet inteligentem, ab:( w krótkiej rozmo\\ie na tematy ogólne poznać pełnię chaosu i pomieszania pojęć . Nawet IULI.zie posiadający sympatie narodowe nie umieją plew politycznych
odróżnić od zdrowego ziarna, a już
najbardziej
zakorzeniony w wielu
głowach jest pogll')..d, że z obecnej syt uacjl
, ma WY.lscla
" ' .l na lezy
' zet a ć
'· Ole
się na łaskę losu,
Ogól polski szczerze pragnie szybk'lego
'
d'"
ł d
'
0Jscla d o wazy
naro d
owcow,
a przecież nie zawsze wierzy, aby mogło się to stać zbyt rychło. Żyj~ wśród
nas również tacy, którzy rządy narodowe pojmują w formie porozumienia
t ych wszystkiCh ludzi, grup i grupek,
które się za narodowe uważają, a jeSzcze inni, prowadząc nawet walkę z
Żydami, nie umieją, dostrzec jej zupełnego k0l1ca w formie usunięcia z Polski ostatniego Żyda,
',"szystkie powyższe, jak i dziesią.tki innych niepewności rozstrzyga w
sposób jasny i zrozumiały wybitny
publicysta młodego pokolenia narodowego. Bije z niej sugestywna pewność
zbliżającego się zwycięstwa Stronnictwa Narodowego, a kiedy Giertych we
wstQpie podkreśla "my, obóz narodo~'Y, oświadczamy", że czujemy się na
siłach, by odpowiedzialność za przysrłość Polski i ster jej losów w swoje
ręce wziąć,

'''ięcej:

tę odpowiedzialność

bnie w swe

oświadczamy, że

i ten ster niechy-

ręce weźmiemy, Będziem~r

1?G\ską, 1'1.ądzić, Będziemy rządzić już

wkrótce" wierzymy autorowi, że
tak istotnie będzie,
Nowe cenne dzieło autora "Tragizmu losów Polski" jest tym godniejs ze U"'agi, że raz po raz różne pisma
żydowsko - "sanacyjne" z radości~
Obwieszczają
rozbrat Giert.,rcha ze
Stronnictwem Narodowym, Giertych
w sposób sobie właściwy z calą odwagą. i bezwzględnościę. uderza W tych
wszystkich T<nłamowców, którzy na
przestrzeni kilku ostatnich lat złamali
solidarność na.rodow/ł,

Nigdzie jeszcze tak, jak właśnie w tej
pracy GiertyCha, nie można było znaleźć równie bezwzględnej ale zarazem
głębokiej, przechodzącej w potępienic,
krytyki obu grup O, N, R, a specjal') 1 ędrzej Giertycll ,,0 wyjście z
kry7.Ysu" z przedmową Kazimierza Kowalskiego. .warszawa 1938, stron 360 cena zł 5,50,
'

Z satyry politycznej
KOMU TO MOGLO ZASZKODZ/C'J
Zastanawiające jest, lllaczego sif;
ifJ.k wahano, czy zezwolić na obchód
rocznicy 15 sierpnia 1.920 T.? Bo rozumiem, zlot .,Sokola" we T,wowie m6gł
zrobi': pe1l'nq pr:;yl..ro .~ć Ukraiticom, alf'
Cud nad Wislą Polalcom nie zrobił

przykrości,

. Tak, ale ,,'O zon"/ Niemilo przypo-

'!I't inać, że zjednoczenie narodowe już
d~wno UJ/lo osiągnięte i że "Ozon" jest

nzepotr::,ebny,

("Myśl Narodowa")

KOMPLEKS WTELKOSCl
. - Sqd w Łodzi zdjął konfiskatę z
bros:;ur!l Kaswerego Krasickiego pt.
,.Polityka wojewody J6zewskiego nil
lVolyniu", Dostać ją moina we wszystkich księgarniach,
- Slys:;alem. Ale powiadają, że nie,
slus7.nie pomawiają p. J6zewskie.qo ()
śU'iarlomie z/q wolę. Tam bYł komplelo
wielkości,
Podobno idąc ulicą m6wił
'do siebie: "Jestem Petlurą, jestem Pe,
tlurą .. ,"
(.. Myśl Narodowa").

książki .Jędrzeja

Giertycha pt. "O

wyjście

z kryzysu"

landia, która w r, 18ł1 miała przeszło
8 miln, mieszkańców, w 80 lat potem
liczyła ich już tylko niedużo ponad"

gdyż połowa ludności

miln.,
Irlandii
oraz cały jej przyrost naturalny przeniósł się do Am~ryki. Po cóż zresztlł
daleko szukać? Z Polski już po wojnie około 600 tys, Polaków osiedliło
się w samej Francji. l Palestyna
d'
Gczy
Madagaskar, Nowa Ka e oma czy uyana, czywszystkich
też inny obszar muszę. p<>mieścić
Żydów polskich,

,
,
śCI'a z obe"nego
POll'tycznego kryz"su.
nie "Falangi", w ktorej
kto WIe,
'J
nadej'dzie, o l'le całe
czy nie z pełną słuszności/ł - doszu- DzJ'en' ten s"ybko
~
udzieli
narodowcom
kuje się bojowy pisarz wpływ Ów, a sn.nłeczeństwo
.t'~
nawet komendy mas011skiej, O grupie poparcia moralnego i środków mate, t rzy ń s k i - H ra b r k na- l'I'alnycJ),
Giertych zdecydowanie podkreśla,ć że
Stahl - P les
'
" wspomma, bo słuszl1le
, ob'
,..,
drugl'e.l', równie fascynuj'''ceJ'
o ile naród pOlski nie zdoła pozby , dl
Slf)
wet Dle
eJ'v
~
. IC
'h swymI"
' , o ca ł o Ś'
swego dZl'''ła zapoznaJ'e nas au- żydostwa, to zakollczyĆ się to mUSI a.
mUJe
OpInIamI
C JCZroS'CI'
"
....
tor ze swymi pogl<>clami
na niedalekę. niego zupelnę. katastrof~, l d
"sanaCJI,
y.
t
,
PolskI' l' po-i'kreśla,
J'akim
Dalsze rozdziały to pog" a. y q'
au oGiet'tych Jest
na pewno wyrazem przvszłos'ć
'J
CI
,
, II
.. , k'ledy z wIara.
,
'gło'wnym zadanl'om POŚWięCI' rz"d
ogolnej
op 111
stwler'" na- ra na problem innych mnIeJSZOd~ Cl o.]
,
d
d
.
"
,
I'odo,,'y
lWI'"
czes'ć
s,"ol'ch
wysiłków,
raz na kwe~tie zwią.zane z gospo arcz/ł.
c za, ze rzą, y naro owe są. bltzsze, mz
Y'
•
,.,
.
t
k
l
I
'k
d'
Wł'
Na
pl'er,"szy
plan
wysuwa
sio
tu
pl'zebudow~
pal1stwa.
SIę o 'omu {Q WIC
wy aJe,
ac,za,
y
ś'
.
'
h
oczywl's'cI'e
problem
z'ydowski,
Nar<>DuŹ()
ciekawych
uwag. P<lPWIęCa.
Ć
b
d
spoczywa
ę ZH~ w rckac ludzi wyl k'
'
,
N aro d 0- do'u,cy
dopo'ty nI'c spocznD,
Giertych przyszłemu ustrOjowi o s 1,
cllOwanyc h w Stronmctwle
..,
.., dopókI' 0wym, ale nie bcdzie to oznaczało na- statni Żyd Polski nie opuści. Ludziom nie tając wcale tego, że obowiązująca
szego jed.,·nowładztwa, "Wszystkich tchó)'zliwym i małej wiary, nie uzna- obecnie konstytucja musi być zupełnie
,
PIk
'
tego pogl"du
rz"'kon~o
z uwagI' zmieniona. Ciekawe rozdziały poświęuCZCIwych
o a ów JUŻ
teraz otwar- J'''cym
"ł'
..,
v.>
cie i szczerze wzywamy do współpra- na jego nierealność, dostarcza autor cono w księ.żce zagadnieniom religijcy i wspólnego, zgodnego wysiłku: szeregu przekonywują,cych przykła-, n~m, sile ,obr~nnej pa~stw~ oraz kwechodźcie i pomóżcie nam". Bez żadnej dów, Np, w r, 1923 Turcja, mają.ca 0- : st~o~ polItykI zagramczn~j W zrozunienawiści pisane są. ustępy o rzą- koło 10 milionów ludności, przymuso- mIemu przyszłego rzę, du narodowego.
dach dzisiejszego reżimu, Na nikim wo wysiedliła ze swego terytorium
Ogra,nicz~ne ~amy s~rom?ego :prarząd narodowy mścić się nie będzie za '1.1,00.000 Greków (tj, blisko 15 pct swej woz~~ma me, pozwal~j~, ~Iestet~, na
jego poprzednie przekonania, Bez- ludności), którzy odgrywali tę samą pobIezne ch~Cby O~OW1e~lle p~ruszo
względny tylko być musi i na pe-wno rolę w życiu gospodarczym Turcji, co n~ch zag~dmeń, ~le m~zemy J~dnak
będzie wobec zdrajców, defraudantów Żydzi u nas, ale w większych jeszcze me zwrÓCIĆ uwa~ na Jeszcze Jedn/ł.
i zlodziei. ObjęCie przez narodowców rozmiarach, Dokonano tego w cia!!'U sprawę przez Glertycha poruszoną.,
władzy w Polsce jest, według Gierty- kilku miesięcy, a Turcja przes'zla Pisze on, że chociaż dzisiejsze Stroncha, jed~· ną. dziś dla Pol sld drogą wyj- przez ten wstrzą.s zupełnie łatwo, Ir- nictwo Narodowe w całości jest rzą
dzone przez młode pokolenie, to jednak nie wypiera się ono wcale tego,
że
kOl'zysta z olbrzymiego dorobku
przeszłości i że dumne jest z posiada.nia te.i miary. wodza, jak Roman
Dmowski.
Nowa książka Giertycha dotrzeć
powinna niezwłocznie nie tylko do
wszystkich narodowców, ale do ogółu
Polaków, Przy śmiałości bowiem gło
szonrch poglą.dÓw porusza tyle aktualnych i pierwszorzędnego znaczenia.
zagadnie)'l, że stać się one winny
przed m ioLem szczerej i ożywionej dyskusji,
WLODZIMIERZ BILA N
"<7

Składki

i pokwitowania

budowę kaplicy w Bryńkach:
Stanisław Kosicki, \Varszawa,

NA
Dr

3,-

z!. razem z poprzednio pokwitowanymi
SU.) zt.

Prezes Zarządu Gl6wnego Slr01wictwa Narodowego adw Kazimierz Kowalski
·i wiceprezes Zarządu Glównego Stronnir:twa Narodowego dr Tadeusz Ei"lecki
przemawiali na zjeździe Slronmctwa Naro~owego w Po:snaniu w dniu 15 bm.

Dmowski w

Na hicdn)' ch parafii Aw, Jana nil KOMIIDd&rii nr z<, kazllli ś my dnia 19. 8, 38 na konto w
1'J<O 90,- zI,
Na fundusz śP, pOllr6inika K, NowakIl wpl~
(' i1i ~ m:v dnia Hl. 8. 3Ft rio KKO m. Poz.nania na
k<i" ż<,czke o~ zczę dno ';c iowa 17.- 7J.

Łodzi

Wspomnienie łódzkiego robotnika o odwadze Dmowskiego - .. Na rewolwerv i ia mam
rewolwery ... "
Na pozór spokojne to miasto, Ulice
zalewa ruchliwa ciżba żydowskich
handełesów i kupczyków, a na bocznicach i przedmieściach rozsiadła siQ
szara brać robotnicza, Dziel1 do dnia
jest podobny, jak dwie krople wod y
l zda,yać by się moglo, że to drugie po
'Varszawie, największe polskie miasto,
myśli tylko o swym interesie, o nowych kombinacjaCh i nowych zyskach.
Ale - jak powiedzieli8my _ . to
tylko spokój pozorny, Bo mia:,;to t~tni
wa I ką, a/'Lcl'i e jc>g'o pulsują. żyw~!,
gwałtowłlą, SkOl'ł.\- do przelewu krwią,
Zuchwalstwo i odwaga szczerzą zę
by z każdej bramy, z każdego załomu '
ulicy, nieugic:tość i hardość wyciska
swe piętno na każdej twarz.\T,
Łódź bowiem jest nie tylko królestwem bawelny, Łódź je~t przede
wsz~' stkim cesarstwem walki.
Lata 1905/7 - szal'\' robociarz walczy z caratem, rok llł(9!20 - w pierwszych s7.eregach ochotników krwawi
~ię tkacz czy pl'zc:dzalnik, od roku 1931,
nieugięcie zdoh~' wa pozy cję Wielkiej
Polski - on, lódzki J'oho1nik.
Pamiętam w I'ozmowie z jrrlllrm 7.e
stal'sz~'eh 1'OhOtll ików pa d lo k i ed~' ś nazwisko: Dmo\\'~ki. I wledv usłyszalem
coś, co jest najlepszą oceną charakteru
Łodzi, a jednocześnie dorzuca jeszcze
jeden laur wodzowi narodu. Tak m i
mówił ów robotnik, zaci<;;ty socjalista:

- Dmowski, panie, to wielki czło
'''iek. Inaczej m~'śli niż ja, bo ja socjał
b~r łem, jestem i będę, ale panie, Dmowski 10 głowa! I co więcej: odwaga!
- A widział pan kiedyś Dmowskiego?
- .Takżeh~' nic! Jak go wtrdy 7.0I)acz~' łełll i sl~'szałel1l, to od razu poznałem, co to za czlowiek!
- A kiedy to bylo?
- Dawno, bo dawno. Jeszcze w
Ifl05 r., kiecl .v ,,,alki bratohójcze hyły
i rewolucja. NieIJe:l.rieC'rnie wtedy bylo na ul icę w.vchodzić. A jak kto wię
cej znany, to z "piątką." chodził. Jeden
na przodzie, drugi z tylu, trzeci z lewej, czwarty z prawej, a każdy "maszynę", jak się patrzy, posiadał i hyle
co, od razu grzmiało, że t~' lko do hram~r
!"lę cho"'ać, " ' tedy to, panie, endecy
7.wolali do sali Teatru 'Vielkiego na
J(cnstant~' nowskiej dziś ulica nazywa !"ię 11 Listopada, a Teatr spalony zwolali więc tam zehranie, na którym
mial mówić Dmowski. Ludu huk, ze
~7eść t~'sięcy przynajmniej - a za Moskala t~rlu, to panie. ho, ho, ho! - no
i wsz~'t';fko jest podług programu.
Przemawia ten, pl'zf'mawia inny,
"'J'e~zcie zaczyna gadać Dmowski. Nie
powiedział j pięCiu zdali, aż tu pada
Okl'Z~7 k: "Już!" i wstaje :I. krzeseł
~ tu pepec~iaków , każ(ly po dn' ie maszyny w ręce, Idą. do estrady, jeden

rząd

patrzy na

estradę,

a drugi na

salę,

r wtedy to Ualiniak czy 'Vojcieszak,

0wczesny dowódca milicji PPS~u
nazwi ska clourze nie pomnę - gada:
- "T ięcej mówienia nie będzie,
n07.chodzić się! A jak pan jeszcze bę
dzie cheial mówić, pallie Dmowski, to
kula i koniec.
Na sali jest cicho, ale to taka cisza
przed "praniem", Masakra by wtedy
b~· la. ho, ho. panie! Ale tu pokazało
się, kim je:-t Dmowski,
'Y~z .\ · !:' c y na niego 11atrzQ, a on tak
zacz\'na:
-.:.. Na ren'olwerv i ia mam rewolwen"! - mówiąc to, w~T cjąga z kieszeni dwa mausery i tJ'n' ma 11l':I.~r sohie,
- 'V~, mnie zahijecie, ale i sami nie
w~· id7.ie c ie ż~' wi,
Zrcsztą spróhujcie!
A ja będę gadał dalej!
I spokojnie, nib~r nic, ciągnie dalej
pr7.emówienie. A kied~' skOllcz~·ł. to
takie b~' ły brawa, że ho ,ho, panie, Sala
aż d~' g-otała.

'Vidzi pan więc. że Dmowski to
wielki C'złowiek! Odwagę ma. A u nas
w Łodzi to ino śmiały coś zrobi. Tchórz
nie ma po co przyjeżdża ć . Bombę puścić - to dla łódzkiego chłopaka głup
stwo.
Tak mówił mi stary robociarz, socjał zacięty, I w swym opowiadaniu
najlepiej zcliarakteryzował atmn<d'pr~

Łodzi.

~. M.

St.rOM l -

c

ORĘDOWNIK, poniedziałek,
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Eksport konfek(ii... na dno Atlantyku
Rekiny i wieloryby pływały w spodenkach, a skarb państwa płacił żydom wysokie premie
'Ł ó

d ź, ~o. 8. - ~rodl!-kc.ia odzieży ną. Otóż sto kilo ciężkich szmat, wyek,sporto. w~J staI~owl na)młodszą. ga-/ produkowanych z grubej ordynarnej
łęz wytworczośCl łódzkiego
ośrodka
pI'zędzy
szmacianej,
przesyconych
przemysłowego. Przed wojną Łódź gociężkim klajstl'em i obciążonych 010t~wej odzieży nie eksportowała. Brze- wianymi "dodatkami"
kosztowało
zmy,. słynny ośrodek chałupniczej niewiele, podobno połowę tego, ile wykraw~eCzyzllY, sz~'ły tanią. odzież wy- nosiła premia eksportowa. Gdy skrzyłączl1Je na potrzeby rynku wewnę1.rz- nie zostały w Gdańsku czy w Gdyni
nego.
załadowane na statek do Londynu, uDUMPING JAPOŃSKI
rząd celny stwierdzał "dokonany eksProdukcja i eksport taniej odzieży port", po czym eksporter zgłaszał się
z łódzkiego okręgu przemysłowego po- do odpowiedniej kasy pańsl\yowej po
jawiają się mniej Więcej przed dzie- premię·
sięciu laty _ w momencie katastrofalSkrzynie jechały do Londynu, tam
nego załamania się eksportu przędzy odbierał je spólnik łódzkiego ekspo~'i tkanin. Łódź straciła wtedy prawie tera również wyznania handlowego i
wszystkie swoje rynki eksportowe. Je- prosto z pokładu statku wywoził je
dne, jak. rynki bałkańskie, odpadły na śmietnik lub spuszczał do morza...
skutkiem powstałych tam trudności
walutowych i ograniczeń dewizowych
. (Rumunia) - inne jak Południowa Ameryka i Bliski W"chód, dokąd szło
z ł.odzi dużo tkanin bawełnianych,
zawojowała Japonia swoimi bezkonkurencyjnie niskimi cenami.

sobie wyobrazić jak kupcy
angielscy patrzyli na te praktyki i na

ZAMÓWIENIA DLA KOLONIJ
ANGIELSKICH
W tym czasie kilka wielkich firm
niemieckich, eksportujących konfek~ję do Anglii i kolonij angielskich w
Afn'ce, zainteresowało się taniq. robociznq. krawieckI). w Brzezinach i zamówiło w Łodzi próbne partie ubrań
roboczych dla robotników w angielskich kopalniach w Afryce. Dostawv
okazały się zadawalniają.ce i przyszł)'
nowe zamówienia.
Znalazło Rię wnet kilka przedsię
biorczych jednostek, które nawiązały
bezp<lśredni
kontakt z angielskimi
importerami taniej odzieży roboczej,
omijając w ten sposób pośrednictwo
niemieckie. Wreszcie sprawq. zainteresowały Rię czynniki rządowe. Nowemu
eksporto,,,i przyznano premie dla umoiliwie-nia mu rozwoju przez nawiq... zywanie nowych bezpośrednich 8t<;·
sunków na rynkach zagranicznych.

się
zainkasować premię. Ładowano
więc do skrzyń "konfekcję" osobliwego rodzaju. Jakieś najpodlejsze szma-

tysięcy zł.

, iVywóz

do krajów europejskich
przewrżs7.a przywóz do Polski w wysckości 43.558 tys. zł, natomiast w stosunku do krajów zamorskich nadwyżka przywozu nad wywozem z Polski
wynosi 149.946 tys. zł.
Jeżeli chodzi o poszczególne kraje,
to na pierwszym miejscu pod wzglę-

ty, prymitywnie przykrojone i posklejane ciężkim klajstrem (zamiast szycia), ale zato zaopatrzone w ciężkie
guziki i klamry z materiału, ciężkiego
jak ołów.

I
i
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Notowania giełd

zbożowo-towarowych

?~.. 1938
. t 1- 00
y,l gpszenic:!
o s z c z, -~ SIerpnia ., r. llY () a.
do 15.~O;
:W-::!O.GO; je<.'zmień l st. 1:; 00
do 1.';.2.;, II st. 14.iJ-l~; o\Vie~ 14.JO- n ; o!I'~hy
żytnie 10.7:)-11.2.;; otręby pszt! nne m. 11.l!5 do
11.7,'5.
11.75- 1!!.2J. gr. 12.:;0- 13; m:jka żytnia
6':;'" 2.; _2.;.;;0; nl!lka p~zen~la 65',.' 3a.!iO-34.:;ą._
L "~9'" 20 Sl(":J~]~la 1!):,~ r . .Zyt!l l st. Ig.:!O
do 16./.), II st. lb._., -- 1tJ ..•O. ~8zenlca rz. 2~."O
do 22.7:;, zb. 23.7.j-~4. hiala 2.j.2;)-2~.~O, zb.
24.2~-2~.50 ; ~ę cz micfl JJI·Zł·m. 1!j.7:;-1(j.2~:. pusto
~~~~1~1~~t~i~18~"LSl7!j~7;;(;!~;, r~s;e~~/~·~).olO~Jd
10.25 ŚI'. 9- 9.2:>. m. 10.2:;- 11 2:;; Illąka żybJia
B

"l'.

65". 27.7.;-28.2.;; mnl;~ p~7..ellnn 6~", :18.50- 39.
a r ~ z n W'1. 20 Sl<'rllllla 1938 r. zyto 1ii.50

'v16;

pszenica

22.:;0-23;

jeczmieJl

I

st. nowy

15.25- 15.7;;: o\~Łes I _~t.' 18-18:50. _II st. 16.50
do l 7, nowy 14._.:>- 14./0. otrp,by Zytnll' 9.00~9.50;
otrę by pszenne gr. 12~12.50, Śr. 11-11.,,0. m.
11-11.50; milkli.- żytnia SS", 2UO- 24.50; mąka
,,;enna 34---35.aO.
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PERFIDNE MACHINACJE
WYCHODZĄ. NA JAW
Po jakimś czasie haniebne te praktyki żydowskie wykryły się· Berezy
nie było jeszcze, więc złoczyńcom
uszło to na sucho. Ale nauka nie poszła w las. Zaostrzono kontrolę nad
eksportem odzieży, a.by ratować go.
Od tego czasu każda przesyłka konfekcji eksportowej je-st drobiazgowo
sprawdzana
musi
odpowiadać
wszystkim ustałonym warunkom, jeśli
korzystać ma z pomocy, jakiej udziela
się temu eksportowi.

du celnego nie powinny być udzielane
które trudnią Się
handlem towarami, będącymi przedmiotem składowania, to trzeba koniecznie
dodać, że należy o d e b r a Ć
rów n oc z e ś n i e k o n c e s j e tym przedsię
biorstwom, które dotychczas je p03ia·
dają.
Bez odebrania koncesyj, które
mają w tej chwili przedsiębiorstwa ży
dowskie, teza Komisji Morskiej nie bę·
dzie miała żadnego znaczenia praktycznego i polskie przedsiębiorstwa nadal
będą się dusić pod naporem uprzywile·
jowanych składowników żydowskich,
Jasne' postawienie tej sprawy jest rzecz~
resortów gospodarczych rządu.
przedsiębiorst wom.

*

W kolach handlowycn Gdyni wieI·
kie zainteresowanie budzi inna jeszcze
sprawa - koncesje na magazyny tran·
zytowe, które są potrzebne na prowa·
dzenie "shiphandlerki" (zaopatrywania
kach liczyć na to, aby akcję inwesty- okrętów) w pelnym tego słowa znacze·
cyjną w rolnictwie podjęło państwo, niu. Dotychczas monopolistyczne stanotak jak się to dzieje w odniesieniu do wisko w tej dziedzinie ma firma ży·
przemysłu, to trzeba stworzyć takie wa- dowska "Emteha", posiadająca także
runki, aby rolnictwo moglo podjąć tę -swoje agendy w Warszawie. W Gdym
akcję na własny rachunek. Pierwszym "EmŁeha" aprowiduje statki, w War·
i podstawowym warunkiem po temu SI1 szawie jest dostawcą wszystkich plac6·
opłacalne ceny ziemiopłodów. Niskie ce- wek dyplomatycznych.
ny ziemiopłodów ani nie rozszerzą, ani
A najciekawsze: właścicielami "Emteż nie ulepszą akcji inwestycyjnej w teha" są Żydzi, obywatele sowieccy. Je·
rolnictwie. Należyty jej rozwój i poziom den ze współpracowników "Emteha",
gwarantować mogą wyłącznie tylko ce- Żyd Haus, zostal przez Sąd Apelacyjny
ny rentowne. Jeśli państwo uczyni w w Poznaniu skazany na 5 lat więzienia
tym kierunku odpowiedni wysiłek, je- za działalność komunistyczna, w Gdyni.
ślinie dopuści do obniżki cen arŁyku- Wyrok jest chyba dostateczną charakte·
1ów rolnych, a przede wszystkim pro- rystyką skazanego, który był podwład.
duktów roślinnych, wówczas ruch in- nym ~owieckich Ebinów z "Em.teha".
. westycyjny w rolnictwie ożywi się na- KonceSJa "EmŁeha" na prowadzeme !fia·
wet bez specjalnej pomocy z zewnątrz. gazynu t~anzytowego wygas!1 z :dl1lem
Najbliźsze tygodnie wykażą. czy 31 ~rudl11a. ~zy Żydo~ sowlec~lm zoproces ksztaJtowania się cen artykułów ~tame ~oncesJa. odnow~ona? Wlad?mo.
r?lnych bę?zie mial dla rolnictwa prze- ze w tej ;sprawIe. ener9LC~D~ ~~~ral1la w
bIeg pomyslny.
. Wllrszawlę .c?yn1ą na]rqzllleJSl protektorzy WłaŚCICIeli "Emtąha".
. Decyzja. w _opisan.ej sPl'\l.wi.e, tąk~e.1e·
ży w rękach resortów
gospodarczycn
rządu .. Zaopatrywanie okręt9w nie jest
dZledzmą obcą kupcom polskim. Trze·
ba koniecznie całkowitego usunięcia Zy.
dów sowieckich z tej dziedziny handlu
polskiego.
dem wartości obrotów znajdują. się
E. P.
Niemcy, dokąd wywieziono towarów
wartości 119.584 tys. zł, zaś przywiepracę
ziono za 149.916 zł.
Drugie miejsce zajmuje Anglia z
chłopów
kwotą wywozu 110.023 tys. zł, a przyKomisja Wiejska Rady Społecznej
wozu 74.286 tys. zł. W stosunku do
Niemiec Polska posiada saldo ujemne przy Prymasie Polski niniejszym ogla·
w wysokości 24.332 tys. zł, z Anglią zaś sza konkurs na pracę pt. "Historia
chłopów w Polsce".
c.odatnie w kwocie 35.737 tys. zł.
Z krajów pozaeuropejskich pierwWarunki konkursu:
sze miejsce w wymianie towarowej z
l'. Praca ma oDejmować całokształt
Polską zajmują Stany Zjednoczone z dziejów warstwy włościailskiej w Pol·
kwotą 89.636 tys. zł w przywozie i sce, mianowicie ustrój agrarny, sto·
31.657 tys. zł w wywozie.
sunki spolecz! ~, gospodarcze, politycz·
Saldo bilansu ze Stanami Zjedno- ne, kulturalne, religijne, oraz uwzględ·
czonymi za ubiegłe półrocze wynosi na niać rolę Kościoła.
niekorzyść Polski 57_970 tys. zł.
2. Praca ma być przeznaczona dla
uniwersytetów ludowych, stowarzy·
szeń młodzieży, działaczy wiejskich,
ale nie m.a być napisana systemem

w pierwszym pół roczu 1938 roku

Jednrm słowem znaleźli się w Ło
dzi arcyspryciarze wyznania handlowego, którzy wykalkulowali, że nie
warto eksportować, jeśli bez tego uda

Telefon 30·2%.

10~,

u 15 !Oi

I

,,, ciągu pierwszego półrocza 1938
roku wywieźliśmy na rynki zagraniczne towarów wartości 555.641 tys. zł, natomiast przywieźliśmy za 662.029 tys.
zł. Nadwyżka przywozu nad wywozem
wynosi 106.388 tys. zł.
Z ogÓlnej wartości przywiezionych
towarów na przywóz z krajów pozaeuropejski('h przypada 241.165 tys. zł,
wywóz do tych krajów wyniósł 91.219

Lond~' nu.

PoznafI, n\. Kantaka 8111.

ZGIERSKA NR

Handel zagraniczny Polski

ŻYDOWSKICH SZWINDLARZY
Te promie omal nie stały się grobem nowej, nieźle zapowiadającej się
gałęzi eksportu. 'Vidocznie wymierzono je zanadto szczodrze i nie zorganizowano przy tym należytej kontroli,
gdyż po jakimś czasie okazało się, że
liczba eksporterów za szybko się powiększa, a jednocześnie zaczęły
nadchodzić wysoce niepokojące
wieści z

do

W związku z niedalekim już okresem zakończenia prac w polu, organizacje rolnicze zwracają pilną uwagę na
konieczność podjęcia akcji inwestycyjnej w rolnictwie.
Ruch inwestycyjny jest nieodzownym warunkiem t.rwalości poprawy gospodarczej. Ale obecnie rolnik gotówki
zapasowej nie posiada, a kredyt rolniczy zanikł całkowicie. Wielu rolników
słusznie obawia się inwestować za pożyczone pieniądze (jeśli w ogóle ktc~
rolnikowi dziś pożyczy, wyjąwszy specjalne kredyty państwowe), przy wysokiej bowiem stopie procentowej i prz:v
ni"ldej rencie majątkowej w rolnictwi~
obsługa długu przerasta możliwości
normalnej jego amortyzacji.
Rolnicy jednak dobrze zdają sobie
sprawę z konieczności prr.eprowadzanin
inwestycyj.
Skoro
jednak, według
opinii zorganizowanego rolnictwa, nie
można w dzisiejszych czasach i warun-
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PASYal'tykuiy
PĘDN1J}techniczne
oru wszelkie
"" znanych od 60 lat najwyższych jakościach
poleca
Z. MAZURKIEWICZ. SP. II . . . .
Fabryka pasów transmisyjnych l Skladnll'1I
Art. Technicznych

NA GZBOR
ŁÓDŻ,

w rolnictwie

SPECJALNOŚ'Ć

NA ŚMIETNIK LUB DO MORZA
Premię wypłacano od wagi tyle
to i tyle złotych od 100 kilogramów.
Wyplata premii następowała po wyjściu przesyłki poza polską gr:anicę cel-

duty wybór w rMnych gatunkach, spody
na futra, lisy oraz skórki na pokrYcia

Można

orozszerzenie prac inwestycyjnych

PREMIE -

Kożuchv •szki

Numer 1In

Odebrać

•

Konkurs na
"Historia

I

Zydom koncesje na Składy (elne

I

Składy celne w lJOrcie gdy{ujl~i'm w
S~kod~C{

~ydowskich rąkach

interesont polsA'ich in'l,porter6w

G d Y n i a, 18 sierpnia.
.
' . .
Koncesje na prowadzeme pubh~zIl,}'ch. składów celnych w Gdym pOSładają dotąd Żydzi. Ten stan rzeczy nie
jest do utrzymania ze względu na interesy r07.rastającego się chrześcijański ego handlu importowego. Żydzi. jako f!osiaclacze .skladów kontrolują obroty flrm polskIch. Kupcy żydowscy.w
ten sposob mogą oddzlalywać na dZlał
'd
.
.
alnosć
han lową SWOich
polskich
konkurentów
co
•
l
h kI dó
.:>prawą wO nyc s a w celnycJ:
ze względów czysto gospodarczych zajmowala się ostatnio Komisja Morska
rzby Przemyslowo-Handlo\\1ej. w Gdyni.
Komunikat prasowy Izby o wynikach
dyskusji na ten temat prżeprowadzonej
podaje:

I

"KomiRja tl7.nałn, ~e koncesje na pro\\'~dzenie publieznycb składów celnycb
wmny być udzielane przedsiębiorstwom
spedycYJ-nym, t:'ansportowym lub samodzielnym jednostkom prawnym. Detomiast posiadanie konce syj przpz pl'zed"ię-

pt.
w Polsce"

-

podręcznikowym.

Rozmia.y pracy powinny wynoarkuszy druku zwyklej
ósemki.
ł.
Rękopis powinien być napisany
na maszynie.
5. Termin nadesłania rękopisu u·
pływa z dniem 1 maj,a 1939 r.
6. Ustanawia się trzy nagrody:
pierwsza tysiąc złotych, druga - pięć·
set, trzecia - trzysta.
7. Nagrodzone rękopisy staję. się
wl-as!10ścią Komisji Wiejskiej RadY
Społecznej przy Prymasie Polski. Komisja Wiejska zastrzega sobie ogłosze
nie pl'acy drukiem i określenie bonorarium autorskiego.
8. Rękopis należy podpisać nie imieniem i nazwiskiem lecz godlem, a
w zamkniętej kopercie opatrzonej tym'
że godłem podać imię, nazwisko i dosić

3.

12-13

biorstwa, trudniące się jednocześnie handlem towq.rami, będącymi przedmiotem
składowania innych firm w ich magazynach, daje takiemu skladownilwwi motność wplywania na dzia.lal?ość hanc'.łową
konku!'e~cy]n:v:eh przcdslęblOrstw przez upl'Zywlle]owame wlasne.go. towaru p.??
względem magazynowama 1 ekspedycJl.
Cytowa.na opinia Komisji Mo!skiej
~vymaga pewnego k0!l1e!1tarza. ~lezno~lIa kontrola przedslęblOrstw zydowl' Ia InoŚ·
s k'IC I1 na d . (Zła
Clą Ilan dl ową k upców polskich nie zostanie usunięta sam y. m w p ro w a.d
'
;.
t
z~.n1em w. zr c1e cy owan.eJ. tezy ~Omls.11 MorskIeJ. Są przedSIębiorcy zydowscy, np. oslawiony Fett er, któ
' na prowacl zel11e
.
kładnyadres.
- ry ma I
wncesJe
Prace konkursowe, jak i wszelk~
wolnego składu celnego, opiewającą na
kilka j~s~cze lat. Samo nieudzielanie korespondencję należy adresować: Kokoncesy] mnym przedsiębiostwom han- misja Wiejska Rady Spolecznej, Lu(1lowym jak to proponuje Komisja blin, Uniwersytet. (KAP)
M 1- ' . . t ś II'
'd '
.
ors ,a, me Jes TOC {Jem ostatecznIe
7.abezpieczającym polskie placówki od
kontroli źydowskieJ'
Potrzeba środka Obowiąz.kiem dobrego obywl"
d
. .
.
tela Jest kupować towar
ra ykalme.1 sz ego. J~śli się stwierdza, że
kon('esje na prowlldzeTliĄ wolnego sklapolski u kupca Polaka I

bnĘDO\V~TT{, pronledz.lałe!', dni,., 22 sierpnIa l~g -

Numer tM

Strona"

Z CYKLU. "SZARZY LUDZI E NA PROWINeJ IM

I~ "R~w~omu'f i ,,~ini[ii" ~o ~tr. nir~~OWeIO
Echa słynnego procesu wójta komunizującego - Wielkie "pranie brudów" wSzumowie

L o 111 Ż a, 20. 8. - Gmina Szumowo,
nna z procesu komunizującego Wójla Hutkowskiego, ulegała
dawniej
wpł.nyoll1 polit~'czn~' m ,,"'yzwolenia"
i rej w niej wodzili byli urzędnicy bolszewicldego "Rewkomu" z 1920 roku.
A Ż.' · dzi llIi('li złote czasy, nabijali sobie kieszenie pieniQdzmi gojów i slyn~li z procesów komunistycznych. Przeci"'ników pr'7. eśladowano mandatami
J W~Zr\yano od głupców i chamów. PoC7.ąw"zy od " 'ójta aż do woźnego, urząd
gminny szydel'czo odnosił się do Kościoła i duchowiellstwa.
Dziś, dziękj Stronnictwu
Narodo" 'emu, zmieniJa gmina oblicze nie do
poznania, chocia?: jeszcze trzeba wiele
zmienić. Powstało 7 sklepów chrześci
ja11skich. dzięki akcji bojkotowo-pikietowej członków Str. Narodowego, na
c:r,ele z 70-letnim starcem Benedvktem
Gniazdowl'kim. Pionierzv ci narażali
s ię na szykan~r Ż~' c1ów i' ich wszechwładll~ ' ch popleczników.
Ż~' dzi szumowscy w r. 1920 witali
\:>0Isze,,·ik6w. wkraczających do Szumowa, chlebem i solą, co zdemaskowano na procesie wójta Rutkowsktego.
Jest jeszcze w Szumowie przeszło 40
rod7:in ż~' dow~kich, jest to liczba, jakiej drugiej nie ma w innej wsi ziemi
sJ~

I

chowicz. Gdy proszono g~. o o~lpr~wi~
llie nabożellst,,,a w intenCjI społdzlelm,
kazał wpierw, co złe, przepędzić i naprawić , gtlyż nie godzi się autol'?' tetem
Eościola i prol)O zeza pokrywac sprawek spóldzielni.
.
Dziś wielu klientów przeniosło się
7:e spółdzielni do sklepów chrześcijań. . kich.
Tak "' yglądal ohraz wsi Szu. mowO
przez wiele Jat rządó~ sk?n:ul1lzowaI,ego wójta nutkow~kJego l j~g~ pr~y
jaciół z dawnego "Rewkomu , Żydaw
i. "wrz\Yolellców", Obecnie, po kompr?mitujacym wójta procesie, następuje
genel~alne "pranie brudó\~" w tej g~~
nie, która dzi~ki ofiarnej pracy mIejscowego Stronnictwa Narodowego wyI'ównuje front ładu i sprawiedliwości
z resztą kraju, (S)

komo dla oszcz~dności, jako zbQdną
siłę, Od tego czasu przechodziła spół
dzielnia różne koleje, a ludność tyllw
dla rozrywki o niej wspominala. zwlaszcza kiedy prezel'em hył Józef Leszczyilski. nauczyciel, ~ Iynn~' spolecz,
r.ik z czasów BBWR (z k tón'm zbierał
podpisy wspomnjan~' wyżej naczelnik
straży (co sohie kola pl'zy\\"laszcz~' ł ) ,
aby go z Szumowa i po~ady nie usuwuna), a skarbnikiem Jan Tarkowski, pomocnik sekr. gm. Rewir.ja w spólc1zielni
wykazała brak u sklepowej spólclzielTlJ Eugenii Wał'(la <;zkówny 1.250 zł.
Po nich objęli zarząd spółdzielni:
prezes Zygmunt Olszewsld, skarbnik
Józef Wądołowski, członkowie :Młode.i
\Vsi, czy podobnego tworu "ludo\vego",
Sklepowa też należy do tego bractwa
"ideowego", Z zarządem ' spółdzielni
doskonale postąpił ks, proboszcz Doroc.

sypialnię właścicielki znajduje
się przeszło 200 guziczków, sygnałów i

go na

dzwonków niewiadomego przeznaczenia.' Dom posiada 47 kominów, z których wiele zrobionych jest jedynie dla
ozdoby. 37 łazienek komfortowo urzą
d/onych opatrzonych jest szklanymi
drzwiami . . Jeden pokój ma 4 kominki
i 5 kaloryferów Niektóre klamki przy
dr;.wiach są szcLerozłote
Rozkład tego domu jest dziwaczny,
schody k011CZą Się tak często ślepym
poJ,oikiem, że nawet dozorca przebywający tam od lat 18 przyznał, że nie
może zorientować się w tym domu.

'\

lomżyńskiej,

Po druzgocę cym dla bylego wójta
Rutkowskiego wyroku i u~tmięciu go
z posady, przyszedł czas w ostatnich
ciniach, pod wpływem opinii publicznej, i na jego woźnego Adolfa Radziej,'w"kiego, którego nazywano "zięciem"
h. wójta, ho o?:enił się z dług01etnią
r- hl7.Clcq. wójta. Pali~two woźni na zajmowanej posaclr.ie czuli 5'ię jakby wła
ścicielami gminy. Jak gminiak chciał
~ię o co ich zap~' tać, musiał ~ię namvślacl, jak !'ię odezwać, aby nie obrazić
pal1:::t,,'a woźnych ...
O>=tatnio opinia narodowa zaczp,Ja
!oię interesować OC'hotniczą. Strażę. Poi'.<I,'ną w Szumowie. chcąc z niej uczynil". ol'ganhat'.l~ o t'hal"aktene społecz
n."m" co, oczywiście, ni.e podobało !tię
mektórym "wyzw01eńcom", Dotychc~~sowi władcy straży pocz~1i się broTl IC przed narodowcami w ten sposób
np.: naczelnik straży Jan Daniszewski
pobił członka Str'on, -Narodowego Franciszka Podbielskiego. Tymczasem b~' ły
gos podarz sfr8ż~' Jan Rafalak ujawnił,
r.e !'tJ'a7.ac~r szumowskiej sh·aż.v ogniowe.! pokradli fanty z loterii strażac
kiej w czasie odpustu ... , o czym Jan
nafalak zameldował byłemu preze~>owi
,\ nclrzejowi Dembkowi, sekretarzowi
J:tminr, a ten to wszystko zatuszował.
1'\ac1mienia się także, że były naczelnik
f'traży Aleksander Danisże~~'ski, brat
ohecnego naczelnika. przywłaszczył sobie lwIa od sikawki i musiał się podać
do dymisji.
A teraz sprawa Spółdzielni Spo7,~'WCÓw "Nadzieja" w Szumowie, która. dzięki ofiarności ludności i byłego
Jej sklepowego Jana Brodowskiego ogromnie się rozwinęła. Brodowski nie
podobał się gorliwym "wyzwoleńcom"
i usunięto go z funkcji sklepow~go rze-

Projekt afisza na juuileus'ZOu:e uroczystości zakonu ur. Albertynów,

Zlot Sokolstwa we Francji

Na be:kresorlt

węgierskiej
:a1J1'::,ę(J

niej ido.. w

puse,ty pasą sir: slarln ra sou'?!ch rll1?1n!iÓ1(). Stą"
jako slynne "pełnej kneL" węgierskiej hodmdi.

póź

Katastrofa lotnicza pod Sztokholmem

L iII e. (PAT) W Oignies depo Pas
de Calais odbył się doroczny walny
ziazd Sol,olstwa polskiego z F'rancJi,
Belgii i IIolandi ·i. przy udziale 890 sokólów ćwiczących i kilkuset niećwiczą
cych, Protektorat nad zlotem objął
ambasador Rzpl. w Paryżu Lukasiewicz,
rerrezentowan;v pr7.ez konsula generalnego w Lille AJpk~Flndra KawRlowskiego. \V drugim dniu zloł1l ohrilclowała
rada naczelna. ZWiR Zku przy udziale 98
delegatów z Francii Belgii i Holandii,
kŁóra wybrała no\vy zarząd w osobach
clotychczasowego prezesa dra Prabanclera. pp. Porzucha i Goja - wiceprezesów i p. Kitschkego jako sekretarla. Nacr-elnildem Zwiąr-ku i instruktorem
obrany został p. Woźniak.

DU'oclt p(fS(f~eł'OW i dU'ctj c~lo"koU'ie ~(flogi oc["ieśli ł'Clny

Sztokholm. (PAT) Samolot lw-I skwa ·- R~· ga-Sztokholm.
mUllikacyjllY linii Mo::-k\\a Sztokbolm
Jak się okazało, w~kutek pl'z~' mu
przymusowo lądował \Y pobl iżu Sztok- __ owego lądO\yania samolot został poholmu. Dwóch pasażerów odnio s ło rany. ważnie uszkodwny. Oprócz dwóch paBył to samolot komunikacyjny sosażerów rany odnieśli
rómlież
h"aj
wieckiego towarzystwa "Aeroflot". u- członkowie załogi.
trzrmujacy komunikację na linii Mo-

25 kobiet - ofiarami budzika
JJ's~yst1cie

wskutek d~i(,,(fnia radu, umieJ'ary

te stJ'as~"ych

1nęc~(lrniac1t

No,,'y Jork poruszony jest r wskazó"'ki budzików, działał rozkła
kobiety, którą prasa nazywa · dająco na jej organizm. NieszczQśliwa
budzika. Historia śmierci tej I kobieta mogła żyć jeszcze naj dłużej
kobiety jest niezwykła.
rok i miała umrzeć w straszliwych
Przed 15 laty pewna fabryka zega- torturach.
fów zaę.ngażowała 27 młodych kobiet
Fabryka kazała zbadać pozostałe 26
do pracy. Obowiązkiem ich było pokry- robotnic. Okazało się, że wszystkie bywanie wskazówek budzików specjalną ły stracone. Zależnie od odporności orsubstancją fosforyzującą
w ciemno- ganizmu dziewczęta umierały wcześciach.
śniej lub później, żadna kuracja nie
Po upływie trzech mic:;ięcy od roz- mogła ich uratować.
poczęcia pra('~' .i edna z rOllotnicy zaobObecnie umarła 25 ofiara, a dwie
serwowała, że gdy 7.11ajcluje się w ciemczekają jeszcze na okrutną śmierć w
fJ)'m pokoju, całe jej ciało świeci zielo- ~tl'a"zll~' ch męczarniach. Fabn'ka zen~r m blaskiem. Od 1('knl'za, do 'którego
gal'ków została zupelnie zrujnowana
się udała. dowieclziala się rzeczy straz powodu olbr7:~' mich odszkodowail,
sznej. Rad. którego l'ząsteczki zawie- jakie musiala płacić nirszc·z(''';li''·ym
rała
substancja, ktMą pokrywano robotnicom.
Cały

śmiercią
25 ofiarą

I

Naiosobliwszy dom na
200 gu~ic;~holł'

świecie

'IV poT"oJu, lwm in!! (li" o~(loby, klanłl~i ~e ~lota
i la~ie'lll-:i ~e s~/·dallymi c["~w;,nni
Niewątpliwie
najol'yginalniejszym właścicielk?., która codziennie robotni.domem na cał~'m świecie jest siedziha k0m wydawała i'l.1e rozkary . Dom buniejakiej p. Winehester, wdowy po fa- d.-: .vano 36 Jat, bil,jowa kosztowała 5
brykancie broni, oczywiście z Ameryki. miliollów 10lal'ó 'v.
Kieclr przed 36 lat~' umarł WincheO:,obliwy tep bud~' nek posiada 160
ster, wdowa po n im dostała rozstroju poko.iów na rozmaitYCh kondygna1V Kaliforni spotyka się masami wodne nerwowego i zajęła się budo,,",! domu. cjach.. Lahirynt ten opala się za pomoDom sta,,'ial1o hez :i'ac!n('go planu. a c~ pi('f'iu różn~'Ch ,,~· ~temów ogl'zewaśli=(J((ccf'. U nas pojml'ily się równid
";cnc:>::,e jas!,óllii le(JO nOlCC'{JO sportu., bu dowal go nie archi tek t, le cz; samu. 11la. W murach pokoj u przeznaczone-

I

Napoleon Siemiaszko
zachorował

w więzieniu

krakowskim
W zwi.ązku z
reorganizacją
więzienia w Cieszynie
został przewieziony
do krakowskiego
więzienia Napoleon Siemaszko, skazany, jak wiadomo, na 4 lata więzienia.
i odsiadujący karę w Cieszynie. ObecKra k ó w, ZO. 8. -

nie aplikant Siemaszko jest chory, alb·.,vlem nastąpiło powiększenie gruczołów i zachodzi obawa, że Siemaszko
będzie musiał się poddać dąść niebezpiecznej operacji. Ostatnie widzenie
z ar)1ikantem Siemaszką. miał jego 0!1]'clICa dr Adam Pozowski.

•

50-lecia założenia
Zgromadzenia Br. Alberta
Kra k ó w, 20. 8. W dniu 25 ~ierp
nia przypada 50-lecie zalożcnia Zgromadzenia Brata Alberta. \V tym dniu
odbędą się w Krakowie urocz~' stości,
na które zło?::). się: odprawienie uroczystych nieszporów w kościele 00.-'
franciszkanów, oraz pochód, ktÓl'Y
wyruszy o godz. 16.30 do grolm Brata
Alberta na cmentarz TIakowieki. gdzie
oclbędą się modł;v (') heatyfikację "Biedarzyny Krakow~kiego",
Na dzień ten I{omitet jubileuszowy
wydał specjalny afisz propagandowy
rro.iektu prof. Chomicza, zaś Bracia
Albertyni wydali na"tępujące publikacje: O. Bernarda, "Duchowość BraŁa
Alherta", ks. kanonika Henrrka " 'en(ll'kieg-o "Brat Alhert i Jego Dzieło"
oraz .. Caritas". \V tym roku !'ltanQłO
wii'lkie dr.ielo milo. ierclzia w KJ'ako.
,YiE', mianowicie w dniu 3 lipca 7.O!'tało
poświęcone nO";e prz~'tulisko w D~lmi
karh, które oddano Braciom Albertom,
!!or-ie 7aw"u~ zn~j(l:;ł "chronienie netbanIziej przez los clotl~nio.cl.

'~ona 8 -

ORĘO-OWXlK, ponJeliziale'k\ rlnla 2'Z slerpnia j8::311 -

Numer 191
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Z

:3~:::':;:" Polacv na bruk
Słońca:

t_

Iftdrn,
iłU

rnd!:lk[J'I' "I

li" liDu

U

11

tel. 173-55

Piotrkowska 91,
Godziny

WtOdl"
U

adm"IDI"łra[j'I'

przyJ~ć I

11-13 I 16 -17

DY;~:!~i!i~j~!fdYturUj~ TIĄst~puj~ce apt~k::

Kas.per!tiewicz;. Zgierska 54. Rychter i Łoboda
11 LiJ&topada 86. Zunrlelewicz (żyd), Piotrkowska 25, Bojarski i ~chatz;. Prz;ejazd 19. Rytel,
Kopernika 26. Lipiec (Żyd), Piotrkowska 193_
K()walski ł S-ka, R~gowska 147.
TELEFONY
Pogotowie miejskie 102.90.
Pogotowie P. C. K. 102·40.
Pogotowie lekarzy Chrześcijan 111.19.
Pogotowie Ubezpieczalni 208-10.
Straży Pożarcej 8.
-.--r-::--..,....- -7EATRY
Teatr Letni - "Zloty wiek rycerstwa",

KINA
Metro - "Córka samuraja".
Capitol - .. Maskarada".
Corso - "Pi~tno zdrady".
Ikar - "Świec;:nik królew~ki"

brońcy".
Oświ a towy - Slo6ce
brońcy".

-

.. Pieśń

i

"Jej o-

skazańców"

i

..Narzeczona z Wiednia".
Palace - .. Pod żółta flaga".
Przedwiośnie ., \V rzos".
Rialto - .. Ostrowie z miłości~".
Stylowy - .. Tajemnicze prom,ienie".

KOMUNIKATY
Od administraeJi "Ort:downika"
W dniu 19 bm. zagin~l naszemu

kwitariusz na prenumeratę pisma,
kwity od nr 17-96.
Kwitariusz ten unieważnia się.

Żydzi stają do ~irsztató\V

Wfabryce Ejtingo na na 650 robotników pracu je 150 żydow .

Niedziela: Kazimira
Poniedziałek: Radomił

wschód 19.07
4.43
zachód
. . . .111
. . . . .11 Długość dnia 14 g. 2i min.
Księżyca: wschód 24.48, zachód lQ.06
Faza: 4, dzień przed nowiem
Niedziela

inkasimŁowi
zawierają.cy

życia liałoliclliego
l'o§więcenie kamienia węgielnego 1100 Dom
Katolic.kl
dokona ks. kanonik Nowicki w czasie uroezystości Matki Boskiej Częstochowskiej w Dobrej, dokad w niedzielę, dn. 28 sierpnia wyrusza
s Łodzi pielgrzymka, nad kW,·:.} ollj:l/ PI'otektorat ks. proboszcz Józef Za wiejski.
Program pielgrzymki prze"'idujc: godz, 6 ra1110 prymaria w kościele sw. Krzyża w Łodzi,
kazallin i blogosławieństwo N3Jśw. Sakramentem. BezPośl'ednio po mszy św. wyruszy pielgrzymka przy współudziale organizacyj parafialnych i korporacyj religijnych. O godz. 11 w
kościele parafialnym w Dobrej nabożeństwo z
kazaniem Franciszkanina o. Anastazego; godz,
12,30 - poświęcenie kamienia węgielnego; godz.
16 - ni,)szpory.
W go<lzinach popołudniowych w miejscowym
la.sku odbędzie się festyn ludowy - "Dożyn
ki", wystcpy zespolów śpiewaczych w artystycznych strojach re.;:ionalnych oraz wielka loteria
fą.ntowa na budow<l Domu Katolickieg-o. DIn
os6b starszych przy przystanku tramwlljo"'YDl
nr. 1 i 6 na Dołach oczekiwać: będą aulollusy
(cena przejazdu zl 0.i5).

Ł ód ź, 20. 8. - Już niejec1nokrot.
111e
alarmowalj~my opinie: publiczną
coraz częstszymi faktami przyjmowania dO fabryk żydowskich robotników
Żydów. W chwili obecnej jest to zj,a wisko niezwykle g;-oźne, gdyż miejsce
Pol,aków zajmują Zydzi, którzy odbierają polskim robotnikom chleb.
J,ak nas informują, szczegółne po-I
stQPY w zażydzaniu załogi robotniczej

mowanie Ż\"dów stajo się za~ad.
ś·...
J' t
.
l'Ipca rb,~
wJauczy f a\.
" 'ze w clQgu
przyjQto kilkunastu Żydów.
Te cyfry stają się groźne. Infiltra.
cja Żydó~ VI} szeregi robotnicze Pl'lY·
bjera charakter masowy i dokonywuJe
się po cichu i pl,anowo przy ścisłym
wspóldziałaniu i poparciu żydowskich
fahrykantów . Toteż " 'inn o się na to
zj,awisko zwrócić baczną uwagę i POd·
jąć wszelkie kroki w celu zahamowa.
nia napływu Żydów do fabryk, TYIIl
bardziej, że dzieje się to kosztem wla.

czyni fabryka Freidenberga przy ul.
.
,
•
sterlinga,
o której powszechnie
SIę mowi, że je t w rękach Nahuma Ejtingona. U Freidenberga pracuje okolo 650
robotników.
'" ostatnich czasach zaczęto przyjmować całymi p,arUami Żydów, którzy
stale wypierają Polaków. Liczba Żydów zatrudnionych u Freidenberga dochodzi obecnie do 150. O tym, że przyj-

a
ak
k
·
Eat
Stra.1 OUpa(YJny U J Ingona trwa na daI śni~~obz~;:~::Cl~OI~~'~~enberga
Z l6d~1~iego świata pracy -

Ł ód ź, 20. 8. Strajk w zakładach
Ejtingona (Dowborczyków 30) trwa bez
zmiany.
'Vybuchł strajk okupacyjny w fabryce wyrobów dzianych Landau'a
(Ogrodowa 9) na tle obniżki płac.
Odbyła się konferencja w sprawie
zz.targu w zakładach Hehlera (Dąbrowska 23). Firma udzieli odpowiedzi
23 hm.
:w. sprawie zatargu w fabryce Sei-

denberga

w,·~eśnia

J'b,

się

konferencja

23 bm.

\Vyłoniono komisję mieszaną, która
ma opracować taryfę dla wytwórni
swetrów. O ile komisja nie zakończy
prac do 26 bm., robotnicy podejmą
strajk, a taryfa zostanie ustalona później.
Powstały na tle redukcji zatarg w
cegielni Kluki (Nowe Rokicie) został

Izaak Sterner (Sterlinga 14) odpowia,
dał przed Sądem Starościń-kim za ucby.
lanie się od wypelnienia obowiązku za·
stępczej służby wojsko\Yej.
Sqd skazał Sternera na 50 zł grzywny.

straż pożarną

nTyd~ie.,i ob'ł'ony pr~eciwpo~arowej

Tajna rzeźnia gęsi

pa'łl.stlca"
Ł ó d ź, 20. 8. - W lokalu straży pożarnej (11 Listopada 4) odbyła się kon-

nieważ

zlil,;widowała
w żydowskjpj
miejscowości letniskowej lViśniowa Góra
tajną l'Zeźnię gęsi, 1<tÓl'ą prowadzili Be
niamin Bucher i Perła Ge r tner.
Oboje pociągnięto do odpowiedzialności

Policja

straż

jest jednym z wazniejszych elementów obrony wewnętrznej
ferencja prasowa przy udziale naczel- pallstwa, 'powstaje konieczność wcią
nego inspektora Związku Straży Po- gnięcia calego społeczeństwa do pracy
żarnych Milewskiego, i woj ew. inspek1!ad po.dniesieniem obrony przeciwpotora Kuli.
zarowe].
Insp. Milewski wyjaśnił zebranym,
'V okresie od 4-11 września rb.
żt" wskutek zaniedbania propagandy I urządzony zostanie doroczny "Tydziell
kadry straży oChotniczej maleją. Po- Obrony Przeciwpożarowej Pal1stwa".

karnej i przez starostwo skazani zostali
po 100 zł grzywny z zamiana, na areszt

Obława
Ł

111

"·0 Ide In szlcolnyrn :tau'icrać lJf:d~ie a'l·tylr.u.-

dotyc~({ce

zagadnie,;' lóllzkiego szlwlnictu'n

Echa krwawej zbrodni
w Zgierzu

ma~ai:u

uruchomi! zarz~d Zwiazku NiewidolDych Ul.
Łodzi (Żwirki 20, tel. lIn-53), aby przyjść z pomoca swym bezrobotnym członkom. Instytucje
i osoby prywa tne proswne są. o korzysta.nie z
usług wykwalifikowanych niewidomych.
Obywatele Chojen
zabi(>gaj~ o uruchomienie w swej dziplnky
szkoly średniej og6111ok3ztalc~cej oraz Srcdniej
szkol y zawodowej.

KRONIKA DNIA
Z komórki na posesji przy ul. Narutowicza
niel:na.ni sprawcy skradli rower wartości 120
zł na. szkodę Władysława Ratnera.
VI nlir~zkaniu Heleny SzkaJ: (Klonowa 25)
podczas b6jki Marian Lepian hez; stałego miejsca zamieszkania przebił nożem brata swego Jana Lepiarza (Tokarzewskiego 4.~). Rannego odwieziollo do szpitala, a sprawca poklucia zostal
aresztowany.
W dniu 5 sierpnia rb. zaginęła bez wieilci
umysłowo chora 23-letnia Helena Celebak, zam.
w Rudzie Pabianickiej przy ul. Eugeniusza 3.
%" giniona hył" 8)\81 ynkrl, szc7upła i za('illH la ~i~
w mO\\;l·. Policja zDl'z<]fJzi:a dochodzcnie.
9.5

19. 8. -

Tragiczny wypadek
na ul. Pabianickie)

Pożar

Ł ó d ź, 20. 8.
2G-letnla Aniel
Fiala (Krośniellska 10) wpadła na ul.
Pabianickiej pod tramwaj i odniosła
zlamanie i zmiażdżenie obu nóg.

\V domu maIż. R\'bak nrz" ut Nowo-

n.iejskiei :?~) ",skute'; wu r' liwc_.'u t..:ząc1ze
nia pl'zewodu l,,_, mi " owego wybuclll pożar
\V micszk 'l:U ),Ilrama JJobrI..YI'is::iego na
JI piętrz('. Zap'lliła. "li p ~cian't- a n nst~p n i e
Ul>U\tlzellie mieszl,ania i sufit.
Na ratunek prz~-b~- ła straż ogniowa.
ldóra po gorlzjlll1ej pra cy zclobln pożar
opanować, Jl ip dOpu15zczając do przcnie- jen ia się na c1fllszc obje ki ~- . Stra 1y wyl'zątlzon~_pl'ze z poia r są dość znaczne.

Policja drogowa

działa

Ł

ó d ź, 19. 8. - Zaostrzona została
kontrola na drogach przez policję drogową, która na motocyklach stale ob·
serwuje ruch koło\yy i pieszy.
W ub. tygodniu pociągnięto za róż,
ne przelu'oczenia drogowe jedynie na
terenie pow. łódzkiego aż 136 osób.
Rozkopywał

Przebudowa ul. Andrzeja

Ul. AndrzeJa, której stan był oplakany,
jest ostatnio przeburlo\\-ywana na odcinku
od ul. P:otrko"'skiej do Al. I~ościuszki.
Obecnie Zn-\Y(t się nawierzchnię i chodniki.
Ul. Andrzeja otrzyma nawierz3hnię z
Ł ó d ź, 20. 8. - Sąd Grodzki SkazAI
kostl,i hazaltowej'.
Aleksego Eignera na 3 miesiące ar!'
'IV związku z przebudową, która ze
sztu. Eigner na cmentarzu ewangelie
,n?lę~lu na ważność te -j arteri i ~o)m'J.n ik.a kim, naprawiając grób roc1zinnr, rOl'
cnne.l' Je t ol'o\\'aclzolla w szybklLl tempIe, kop"wał inne groh" by zabrać ziemi~.
została zmieniona, jal. już donos iliśmy,'
.,
trasa tl'am"'ajów 11 111 i O i.5, k.tóre będą
kursować ocl :2Z. bm. ul. G Sler.pllla, Al. 1\0•
ściuszki l Legionów do Gdańskiej.

groby

KRONIKA MIE.lSCOWA
Potrzebnych Jest 10 szklarzY na wyjazd do
COp·u,
Inforulacie: Wydział Gospodarczy StroJ1Jlictwa N<J.rodowego (P:otrkowska 86).
Zapisy do szk6ł zawodowych
W cz~sie od 24-26 hm trw"ć hor!~ z"pi~y
do publicznych stkół doksztalcajacych za "",0.10wYch na rok szkolny 1938/30.
lruIpekłor Pracy
inż. W. 'Vyrzykowski powróci! z urlopu.
Polski Czerwony Krzyż
urządza 3-micsieczny kurs pi~lęgniarstwa ,lla
sióstr Pogotowia Sanitarnego. Wymagane 'C\' ykształccnie czterech klas szkcly
średni('j
luh
siedmiu ocldział<iw szkoły powszechnej. Zgloszclilia Piotrkowska 236 od 9-15.
Hodelarnla LOPP.
W dniu 15 września rb. uruchomiona bedzie
modelarnia obwodowa LOPP. Zapisy: Piolrkcw.ka 149 od 8-13.
Działy pracy: szczotkanki, mnzyczno-stroiciclski

6d

ź,

policyjna

W związku z wła·
maniem i rozpnlciem l;:asy ogniotrwa·
łej w biurach
firmy HeJ'man Faust
(Piotrkowska 81) policja przetrząsnęła
m('lill~' i }o'yjó\vki złodziejskie, zatrzy-

NastęlJ'IlY nłl'lner uied~iclł1y nO,'ędoll'nikn" tV ~wiC(~l~u ~ ro~
poc:tYllajqcllnł, się

Uchylał się
zastępczej służby

od

zlikwidowany.

Wtrosce o łódzką
(Id 4-11

odbędzie

nie

przyjmuje się Polaków, nawet tych,
którzy kiedyś pracowałi. Mamy właśn ie
do zanotowania kilka takich faktów, ze
po przebrtej chorobie, uie przyjęto pra.
cowników, mimo interwencji delega.
tów i nacisku załogi.
DochOdzi już do tego, że Polacy Id,
na bruk, a miejsca ich zajmuj, Żydzi
(m)

Zatargi) st'r ajki) koufe'l'encje

Z

i

,
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Rzucił się
Jak już donosiliśmy, w Zgierzu popeł
niony zostal ohydny mord na osobie
śp. Kudasiewicza. Morderstwa dokona{i
bracia Bronisław i Władyslaw Czubowie..II,'a zdjęciu mordercy podczas translJOrtu do więzienia w Łodzi. Jednego z
braci Czubów zasłania syhoelka policjanta na pierwszym, planie, drugi na
widok obiektywu usiłuje zaslonić śobie
ręką twarz.

Ugotował się

Rozpruł sobie brzuch
brzytwą
ód

ź,

20. 8. -

L ó cl ź, 20. 8. - 18-letni StaniRlaw
Kowalczyk ze wsi Czosnków rzucił się
Tlod pociąg osobowy, zdążający z Łodzi
i poniósł śmierć.
Powodem samobójstwa był zawód
miłosny.
_,_""_

Pisarski

WYZdrowiał

tY!l'odniami znakomity
pięściarz łódzkiego Geycra, Jó ze f Pisarski.
ulpglna obozie Pl'zell meczem z ""łachami

Józef Cymer (PotnOl'Rka 93) popełnił samohó,ist\yO, rozl!1'U\\-ajQc s.obie brzuch brzytwą..

'W czasie akC'ji rat.owniczej orzy pol!rze tkalni }\n,_ zubn przv u1. Pomor~kiej III
uległ wypadko\\-j komendant straży p. Iis
li n o\\'l~ ki.
Mianowicie usiłował on dos{a" sie P'
skrz~'niach 00 wlazu na dach. IV prwnYD1
momecie skrzynie osunęły się i p. }(ali
nO"'ski tloaell 'na zjemię, doznają.c p~kni~
cia ko";,tki w nodze.
P. Kalinowski zostal przewie7.i.ony d
'~zpitnla - ' 1 kuracię.

F!!I

Przed trzema

w ługu

Tragicznemu wypadkowi ule ,-:ł w zakła
uach SrheibJel'u i Gl'olununa 15-1elni Józef Ducia. prakt~-kant.
Cll topi e c Pl'ZC p l'owadza l czy::,zczenie kadzi. 'IV pewnym momencie z jednego z
kranów zaczął się -.vylewać gorący ług.
który silnie noparzył cltlopea.
Na kl'zvk nies7.Czę';li\\"Cgo nn 'Jbieg-li robotnicy i wy c if\gnęli go już nieprzytomnego.
Duda zo stal pl'zc",!ez ;ony du szp itala,

Ł

pod pociąg

Wypadek kom straz'y
p. Kalinowskiego

Jó:e! Pisarski.
Znany pięściarz,
mistrz polski w
wadze
średniej

złamaniu palca i yv'skutek tego mUl';ial zre-

z

zygnować
udziału w
jest już zdrowa i gip,; 7.

spotkaniu. nęl,a
niej' zdj'ęto. Mu~i
on jednak z l>olecen ia lekarza wstrzymać
się jeszcze przez kilk" tygodni od trenin~u, sądzi jednak. że -, I spotka:':J _~ Niem mi bę!.lzic mr1f! bl : ·:;ał.

GlosU

c~ytelłli1~ów

ławki nl4 skwerku przy dworea
Fabrycznym
Na terenie skwerku przy dworcu FHbrrr'
r.ym, pip.knym wprawclzie ogr6rlku, nipma I'
jer]nej ławki. CZY nie powinno sir. IHI tra'
przej:cia na dworzec ustawić chol'by kilkR II
wl'k?
Setki i ty.irlce on6b. niejerJnokroln;p z ck!
kim bagażem, przcmil'rzl\ tC'n ~k\Vl'rl'k i ch'
ni(>!ly skorzy!\tnlo z Idlkllll1illutowpgO \\'YJloczr'
kll_ A Sil to pr7.ew~r.lliC' rohOulicy l,\d~kich ,h
bryk. którzy w okrcQjc letnim mnia rodZI)'
na podmiehkil'h letni~kach i tam dowoża ir~

'Ani jPllnei

no~(o.

Na

dorożke pozwolić

sobie nip mogli.

PRENUMERATĘ

"Orędownika" w Łodzi
można zamawiać

-

telefonicznie

tele:LoD. 1"3-66-

Numer 1f11 -

OIłĘDOW~Ir\, p(.lIiedziałek.

onil! 22 sierpnia 1938 -

Strona .,

KRONIKA PABIANIC
Pielgrzymka z Pabianic złoży bo"l relikwIom
Andrzeja Boboli. ::>taranil'm ks. superiora
Szadko. proboszcza parafii N. M. P. organizuje
się pi~lgrzymka do \\'ar~7.awy, kt6ra złoży hołd
relikwiom !iw. Andrzeja Boholi i zwiedzi stolicę.
Wyjazd z Pabianic nastąpi w pia~, dnia 26
bm. wieczorem, a powr6t za~ w medzielę Póinym ",ieczor m. Ko!'\zt prz('jazdu wynosi tylko
6,20. Zapil:Y przejmuje codzienni" kancelaria parafii X. M. P. Nal('ż~ sie spodziewal', 7.e władze
kolejowe tym razem dla pielgrzymki tpj dostawill. lppsze i wygodniehze wagony do pociągu. a
n ie jak to mialo miejsce przy ostatnipj pielgrzymce do Czes tochowy.
Miasto lłprzedalo tanio drzewo bez przetargu.
Dowiadujemy 1<ię od robotnik(w sezonowych na
r<,botach puhlicwych o slusznym z ich !'\trOBY
żalu o to, że w ur.u 16 bm, Zarząd Miejski
sprzcdał za nadzwyczaj niską ccne 25 m. kub.
dObrego nieobl'ohioncgo drzewa pochodzącego z
ulic. ktMe zostają uregulowane wzgl. poszerzo'1: 1'. Robotnicy po takh·j cenie chGtnie zakupili
by sobie to drzewo, ażeby zaopatrzeć się w opał
na zim<:, lecz uniemożliwiono im to przez ~prze
dR?' hez przetargu, kt6ry w takich wypadkach
mu"iałby być zastosowany.
Nowy IHefekt szk6ł 1lOwszechnych. Ksiądz
Leon Świeczek. ze 7,gromarlzenia K~ieży ł..fi.jo
iIlarzy, kl6ry niedawno przybył no Pabianic, miaiIlOwany został prefektem szk61 powszechnych
w Pabianicach w miej"ce ks. Malinowskiego.
kt6ry miasto na!'\7.e opu~<:'il.
Remont i zwolnienia w firmie "Polana". W
tych .dniach robotnicy fabryki lanitalu (sztucznej welny) "Polana" w Pabiaricach otrzymali
wymówienie prllCY z powodu remontu fabryki
i OCzyszczenia kanalów. Fabryka ta byla od
czasu jej otwarcia bez prZen\'y czynna, tak w
dni powszerlnie, jak w niedziele i święta. Robotnicy zmuszeni więc byli bez wytchnienia w
:nadzwyczaj ciężkich warUllkach przy wyziev.·ach różnych chemikali6w pracować, zarabiajac stosunkowo malo. Ostatnio t'zyskali wprawdzie nzięki swoim staraniom podwyżkę jednak nie
dorliwnującll zarobkom w innych fabrykach. Fabryka ma byc przejściowo nieczynna na okres
3 do 4 tygodni.
św.

"Tatele" wypijał krew z robotników, a synalek "robił" w komuniźmie - Zmiana taktyki - "Za każdą głowę żydowską - kilka "burżujskich" hiszpańskich
Ł

ód

ź,

20. 8. -

Jak

wykazało życie

dnej religii. Nie przeszkodziło mu to
w późniejSZYCh czasach nowrócić do
praktyk religijnych, gdy już mis.ię swą
w dziedzinie wzniecania waśni klasowej wśród gojów uważał za skończoną i znalazł innego zastępcę z getta.
Obawa o utratę maJą.tku jeszcze
mniej przeszkadza Żydom w czynnej
agitacji komunistycznej.
Z e l w er, właścici-el wielkiej fal)l'yki pończoszniczo _ dzi.anej "PAW" w
Lod7.i posiadał miliony w maj~tku,
. d . 'k b t '
aO'itacię
.Je na . ra Jego. za czynną. o
,
komulllsh' czna, lako wysłannik cent l
k ·tet·
ra nego ornI u
skazany został na 1 rok więzienia

Żydzi, bez względu na rozmiar mająt-

ku, pochodzenie i pozorne przekonania polityczne, popierają. komunizm,
oczy"iście w sposób mlJioj lub wiQcej
oficjalny.
Jednym z głównych działaczy sjonistycznych (narodowych) żydowskich
j-est b. poseł Grunbaum. Rodzina Grunbamllów zalicza się do na.ibardzie.i religi.inych, ortOdoksyjnych. Mimo to
syn Grunbauma przez Sąd Okr. w Lodzi
skazany został za działalność komu. t
3 l
..,
nlS ycznlJ na
ata WIęZIenia
przy czym publicznie oświadczył na
przewodzie, że nie uznaje w ogóle ia-

I

•

lvdofilski magistrat miasta Warty

SlJoleczetlstwo polslde W(llc~y :a: Żyda'l'ni J a Qjc:a:ynzowie Jniastu daj€{ hn chleb
War t a, 19. 8. - ~7 małych, prowin- n~j I?racy! kierowanej przez mgra Grudcjonalnych ośrodkach miejskich dokony- mewlcza I prezesa Jana i\fa.k.ólsldego,. jest
wuja, się kolosalnej \"agi przemiany.- ta ki, że dziś Iculcuch polskich placoweJ<
oplótł miasto i brakuje jedynie składu z
Przekształcenia te idą. przede \vszystkim
'K RONIKA RUDY PAB.
w kierunku zmiany uwarstwienia społe żelazem i drzewem budowlanym.
Uwaga Czytelnicy w Rudzie Pabianickiej
Za ogólnym ruchem i nastrojami polczeństwa polskiego.
Dokonywuje się uAilministracia "Orędownika" w Łodzi Piotr- zupelnianie stanu trzeciego, jak się to skiego społeczellstwa nie postępuje niekowska 91, tel. 173·55, przyjmuje zamówi"nia dawniej mówiło - mieszczm'lstwa.
stety magistrat, którego żydofilslwo stana prenuJlleratę na miesiąc wrzesień: pisemnie.
Krystalizuje się coraz samodzielniej je się przysłowiowe. Tymczasowi rządcy
telefonicznie i osobiście.
występująca
warstwa kupiecl<:a. Zjawi- miasta lwrzystają z uslug żydowskich do"'zmożona propaganda babŁyst6w.
stawców. tak, j:ll,by nie bylo kupców
Na terenie Rudy Pabianickiej prowadzą wy- sko to występuje z cała. wyrazistością w
położonym
w pobliżu Sieradza mieście chrześcijan.
tE:żoną ak('jp. propagandową sekciarze epod znaNiezadowolenie i ob Ul'zen ie wśród polku babtyst6\\". Sekciarze, rozporządzający znacz- \Varcie.
Od czasu powstania w \Varcie Stron- sldch mieszkal1ców \Yart~r wywołuje rów!Ilymi funduązami i mnj~cy poparcie niekt6rych
nież fakt łamania spoczynku świąteczne
przemy łowców, zarzucają mIasto propagando- nictwa Narodowego, a więc od 1934 roku,
wymi wydawnictwami. ~ekciarstwo, które pod- ruch odżydzeniowy przybrał na sile i go "przez miejscowa. rzeźnię. Czy do tej
rywa spoiątość katolickiego lIpoleczelhtwa, nie począł planowo realizować program unainstytucji nie stosują się pl'zepisy prawpowinno mi el' tyle swobody w rozwijaniu swej rodowienia handlu, R<'Zullat tej wylężo- ne obowiązujące w Rzplilcj? (l)
dzialalnoś c i.

'K RONIKA ALEKSANDROWA
Uroczystość poświęcenia sztandaru .. Pracy
Polskiej". \Y niedzielę, dn. 21 bm. Związek ZI\..-odowy Pracownik6w Przemysłu Drzewnego
"Praca Pol'lka" oddział w Aleksandrowie obchodzić b<:dzie \lrocz)"sto~ć poświo::cenia sztandaru na kt6rą zlożą sip.: o godz. 9.30 zbiórka ueze~tników organizacjI, stowarzyszeń i zaproszo1\>,cn. gośei w ogrodzie przy ul, Zielonej 10, o
gOU7.. l\).lI\) wymar.-z pochodu orzez miasto do
kościola paTaf.\a'nego św. Rafala, o godz. 11
uroczysta msza św. podczas której po\!więcony
będzie nowoufuntlowany sztandnr, o godz. 12,30
powr6t do ogrodu przy ul. Zielonej 10, o goilz.
13 defilada, po czym odbędzie się wbihnie
gwoździ i okołicznościowe przem1wienia, o godz.
l i zakończenie uroczystości i wsp6lny obiad.
Po zakoJlczeniu urzl\dzona będzie zabawa taneczna dla uczestnik6w biorących udzial w u-

Rany zadane przez wojnę
jeszcze dzisiaj

Ża..dunty nupratc'ienia k'l·zyu:dy u'szystkiJn fllm J ktÓJ'zy

u-ali krewo
Ł ó d ź, 20. 8. -

\V związku z naszą

wiadomością o trakt.owaniu jednego
z niepodległościowców, za łużonego

skę.

Czytelników naszych w Głownie zaGdyb~-śmy tylko rejestl'o,,,ali smutwiadamiamy, że prenumeratę "Orędowni . ne fakty W~' l'zucania robotników-i nka" przyjmuje p. Jan Sokołowski, ulica walidów wojennych z fabryk, przyZabl'zeżnia 4.
rlzielania im najcięższ,Ych robót KRONIKAZDUŃSKIEJ WOLI utworzyłaby się ponura litania naZ życia Chrześcijallskiego
Sto'IVarzYRzenia zwisk, wolająca o naprawienie krzywGospodarczego. \V niedzielę 21 hm, w sali "Re- dy.
sursy Rzemieślniczej" o godz. 10 rano odbędzie
Obowiązuje podobno u nas rozposię nadzwyczajne zebranie ogólne wszystkich
rządzenie, na mocy którego pracodawezlonk6w stowarzyszenia.
Cholewkarski kurs Kasy Be7.1IrocenŁowej. ca powinien zatrudnić na stu robotniStaraniem zarząrlll Chrześcijatiskiej Kasy Bcz- ków przynajmniej trzech uczestników
procentowej w Zduńskiej "'oli od 1 wrzegnia walk o niepodległość. Słuszne to roz",. lokalu Str. • 'lir. przy ul. KORcielnej 14, zo- porządzenie jest .iednak tylko marhYl}.
staje otwarty trzymiesięczny kurs cholewliterą, rzeczywistość przeclsla,via się
karski.
Nauka na kursie jest bezpłatna, jedynie na ho"yiem wręcz inacze.i. "'spomnimy
2lWrot kosztów za zużyte materiały, nal'zęrlzia tutaj t~-lko to, co do wiadomości pui maszyny .. zarząd od kandydatów pobiera 100
blicznej podawał Związek Inwalidów
zl płable z g6ry.
Wojenuych, że są fabryki i zakłady
Zgłoszenia należy kierować na rę<'p p. DIIbrowski0go Norberta, Z<1uJ'iska-\Vola, RY'Jlek 31. przemysłowe, które zamykają bramy
Rozpocz~cie bUflowy szkoły im. Marsz. Pił8udskipgo. 1'rzysl:lpiC'no do 111l(!owy dawno juY.
projpkto\\'anpgO gmachu i-kla~owej szkoły powBZf>clInpj w Rauom,!;n. f'7.kola bp,tlzie nosić nazwę im, :Mnr·~7.alka l'iI~ull,ki('go,
Samolot Ziewi RndoDlllZC7.tI(lskieJ. 0,1 kilku
miesiery prowndzollll jest na terpnie m. RaIlomska i powiatu zbiórka na hudowę samolotu
Ziemi R'Hlom"zc·za(I.' kiej. ,,'ohee Ilzy<kania j\l*
orlpowi('t1lliej RlIlIIY ob,trlowono samolot w patistwowy('h zakladach 101niczych w 'Var~zawic.
Prz"kuzl1njp snmolotll Zipmi Raf!(lm"ZCza(lsk[('j
dla Arlllii odh<:dzie się we wrze,lniu rb.

KRONIKA TOMASZOWA
Ruch ludności.
Ludności opracował
półrocze, dotyczqcc

Wydział
Ewidencji
dane slal~'styc:.me r.a
ruchu ludności. zgonów i urodzeń. W dniu 1 !-Jlycznia 1938 r.
liczba mieszkańców Tomaszowa wynosiła
44,616, zaś w dniu l lipca 1938 roku 45.10,6. Przyro~t p61roczny wynosi zatrm
4190 osób. W. ciągu lego okresu czasu za-

C!!!!±±

lwzele-

niepodległość

żołnierza, odznaczonego krzyżem waJecznych, przez dyrekc.ię I-szej Łódzklej WykOl\czalni i Farbiarni - otrzyroczystości.
maliśmy szereg listów, w których w
dalszym ciągu zwraca się uwagę na
'K RONIKA WARTY
niezwykle ciężkie położenie, w jakim
Walne z!'branie Cechu Rzemie~I. Cbrześc. z'najdują się byli żołnierze wojsk 0we '''arcie. 7.arząd Cechu Rzemie~lnik6w Ohrzechotniczych (ochotnicy, inwalidzi, dościjan we "'areie zawiarlamia wszystkich pp.
rzemipślnik6w że w związku ze zmianą prawa
wborczycy, legioniści),
przemysłowego w dniu 28 bm. o godz, 2 po pol.
Juź niejednokrotnie na łamach naw świetlicy miejskiej odbędzie się walne zebran ie celem wydania opinii o projektow~nYI1l sta- szego pisma zwracaliśmy uwagę na
trudne warunki, w których żyje wielu
tucie
ludzi, którzy przelewali krew za Pol'K RON II<A GŁOWNA

KRONIKA RADOMSKA

krwawią

I

dla byłych żołnierzy, a jeśli pod naciskiem da się im zatrudnienie! to przydziela się im prace takie, ktorych nIe
mogą wykonywać z powOdu inwaIidztwa.
Czyż nie zakrawa na gryzącfJ, i bolesną. ironie f alf t, że beznogiemu inwalidzie daje się pracę wyn~a(Jającą chodzenia po drabinie lub dachach, albO
gruźlikowi każe się przebywać w ditsznych, pelnych kurzu halach fabrycznych?
Celują w tym perfidnym i wyrafinowanym postępowaniu oczywiście
żydowskie fabryki, a szczególnie jedna
znana już dziś w całei Polsce.
Ale ż~'dow~ kim fabo"kantom d:dwić się nie należy. Coietlnak ma.ią. powiedzieć niepodległościowcy, a szczególnie inwalidzi "'l)jenni, ie~li illRt~' tu
cje o charakterze użytecznOŚCi puhliczne.i. .iak Zarząd Miejski, Ubezpieczalnia Społeczna, hanki. tramwaje
nie respektują tego słusznego rozporządzenia i nie pl'z~ jmują do pracy
uczeRłllików walk o niepodległość?
Toteż w szeregach byłych żołnierz-y
wzrasta rozgoryczenie, jątrzi1- i krwawią rany, otrzymane w czasie wojny,
otworzone na nowo dzisiaj krzywda
społeczną. Trzeba by wreszcie zagoić
te
rany
krzywdy
2'apewnieniem
wszystkim niepodległościowcom znośnego, ludzkiego bytu. Zasłużyli chybn
na to!

I

przez Są.d Okr. w Łodzi.
Srn Kro to S z y ń s k i e g o, zwanego królem 7.arobkowców i chałupni
ków, miliol10l'a żydowskiego, skazany
został za d::iałalność komunistyczną.
na kilka lat więzienia.
Nie można ~ą.<lzić, by młody Krotosz~"i1ski działał bezmyślnie, gdyż był
człowiekiem z wyższ~' m wykształce
niem. Na pewno przeświadczony był,
że zamęt będzie siał do takich rozmiarów jedyni e, by plomie!l proletariacki
nie wybuchn~ł nazhrt, do tego stopnia
b.\' l'zeczywi ~cie mógł zniszczyć kapitały ojca, a w prz~' szłości jego.
Estera
Z a j d e n w u r m,
córka
wielkiego przemysłowca w bran±y kotonowej, dolychczas prezesa zw. tego
przemysłu, również

została za komunistyczną
robotę na więzienie,

skazana

co "'cale je.i nie przeszkadzało następ
nie wyjść za mą.ż za innego przemysłO\\1:a i kOllt~- mlOwać wyzysk prowadzony przez papę.
Przykłady te .ia.<;krawo wskazują., że
akcja wywrotowa kierowana jest
przez Żrclów kapitalistów.
Klasa posiadająca, żydowska, ostatnio całkowicie odsunęła się od roboty wywrotowej. Żydzi doszli do przekonania, że udział synów (córek) przemysłowców niezbyt pr7.yczynia się do
zwif,'li:szenia entuzjazmu w szeregach
gojów, wciągnif,'t~- ch do komuny, daje
natomiast poważny atut przeciwnikom, wskazującym, że bolszewickie
nauki l1ie mogą b) ć uczciwe, skoro
propagują. je przedstawiciele krwiopijców-kapita! istów.
"'skutek tego widzimy inny rodzaj
poparcia
udzi0lanego
czerwonym
prżez kapitał ż)'doviski. Znamiennym
je.H w pierwszym rZQdzie,
że komórki i jaczejki komunistyczne
powstały przede wszystkim i głównie

na terenie żydowskiCh fabryk.
Żyd fabrykant, dobrze zdaje sobie
spra"'Q, że 'bezwyznaniowy goj-komunista, szybciej daje posłuch kierownikom-Ż~' dom, niż najmniej narodowo
uświadomiony czy też zgoła niezależ
IW robotnik.
. Znamienn~'m przykładem był proces robotników firmy Bracia Bukiet,
którzy poturbowali dotkliwie
robotnika
r.a to, że "zadenuncjował" delegatakOJ1mni tę, lżącego Boga i Matkę Boska.
. Jeszcze
charakterystyczniejszymi
są. pl'z~' kłady sira.ików w żydowski C?
fabrvkach, gdzie rej wodzili komulllści, 'jak np. Wajs i Poznański, Zylbeblat i innych.
Towarzysze delegaci i inni przewóclcr, gal'dłujący na każdym wiecu
o bezbożn i ctwie, konieczności zniszczenia kościołów, czy też przekształ
cenia ich na muzea lub hale rozrywkowo-sportowe robotnicze, naraz proklamowali
strajk w obronie... średniowiecznego
uboju rytualnego.
I jeszcze j€clen fakt, wprawdzie
drobny, ale niemniej dosadnie świad
cząc~' o t~'m, komu potrzebny jest komunizm i dla kogo prowadzi się akcję.

Na wieczon'nce socjalistycznej jeden z podochoconych alkohol€m i
"swoim" otoczeniem Żydków, oświad
czył, że

rewolucja w Hiszpanii zmiotła
szybowiec, ufundowany przez "' olę Krysztopornotowano 300 zgonów, zaś n'a rodzin 386. 8k~.
ciemiężców nie tylko proletariatu,
Przyrost naturalny wyniósł 86 osób.
Rozprza i J{amj{I~k w po~iadanil1 nowy('h
Epidemia czerwonki w Tomaszowie. wiadnkl6w
ale i Żydów,
kolejowych . .Tp<7.rze W roku hiciqZ (lnia na dzirll z",ir.I'i'lza się w Toma- ('ym odd:lne Z(l·tanll do użytku dwa nt)we wiaże
:"prawiedliwości
staje się zadość, że
s7.owie ilość wyparlI,ów 7.ac!lorowa(] na dllkty. ko](' jowe wyhudowane lwszlcm 300.000 zł
dyzenlerię.
\V ciągli l,ilku dni wydział dIn osad Hozprzy i Kamiliska.
za każdą. głowę żydowską padnie
zdrowia przy zflrząclzie miejskim zanoto]\[or(\Hca żony przct! sądem. 'V ilniu 30 bm.
obecnie kilka burżujskich hiszpań
wat 38 wypallków tej chorohy. Chorzy rozpatrywana b~rlzic prz(>z Hild OkJ'(:gc,wy w
skich.
kierowani są na kurację do szpitala Piotrkowie, spl'uwa Jagip\ly. Jagiello oskarżo
miejskiego.
ny jest o zabójstwo swej żony.
Temu
też przypisać można, że k oOdznaczenie, Dłllgoletni członrł, za25 tys. zł na pomoc szkolną. W Piotrkowie m u n i ś c i wbrew głoszonym hasłom
rządu toma zow::;kiego obwodu L. O. P. P.
przeznaczono 2.; ty~. złotych na pomoc szkolną,
p. Jan Gust odznaczony został brązowym dla doksztal('uj:lcej szkoly zawodowej tytutcm pacyfis1ycznym pierwsi na rozkaz ukrzyżem zasługi za pracę dla dobra orgakierownictwa żydowskiego
subsydium. Czę~e tej kwoty pl'7eznaczona bęilzie krytego
nizacji.
na zaopalrzenie nauczycieli, za~ re~zta na zakup rozpoczęli
przyborów.
werbować Polaków bezrobotnych do
JIlIrlowniu zł6! leczniczych. Staraniem piotrKRONIKA PIOTRKOWA
ko\\'skic!:o zrzeszenia lekar'zy. ma być wkr6trc
czerwonej armii his2'pańskiej
ot\\'arta hurtownia zi61 lecziIiczych.
Kino Czary - "Pani minister taiICzy".
i
sami
też, jak to stwierdzają. procesy
Kino Roma - .. Hi~toria jerinej nocy".
Kapliczka przydrożna. M:ies1:katicy wsi Wilka
"'ola I{ryszlo]lor~ka funduJe szybowieC!. \V Bogdańska i Kaepr6w z drobnych sklailek Żydów połskich w Hiszpanii zajmodniu :lI um. prz~k:\z:\IIY Z'lslnnie kicrownint" li wśr6d sif'bie wybutłowali [>10.kną. muro",~ na ka- wali kierownicze stanowiska w komu: lotnbka sz~·UO\\·co\\"(':;u W Borcwej Górze, nowy pliczkę, umjc~zczając w niej [igurkll św, Jaua. nio hiszpal'lskiej
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Galeria żydowskich potentatów - Nazwiska słynne i znane - Kto to jest Schiff?
dyktaturę w polityce przemysłowej

Ł ó d ź, 20. 8. - Nie potrzeba obszer"je omawiać znaczenia dla życia goflpodarczego Łodzi instytucji tej mi~
t·y, co Izba Przemysłowo _ Randlo\va.
Jest ona jak ,viadomo potężnym inIltrumentem polityki gospodarczej i z
tego względu ma duży wpływ na przebieg i kształtowanie się procesów ekoIlomiczurch łódzkiego okręgu przcrn~ · ~lowego.

Można zaryzykować twierdzenie, że
oddzial~' wanie to jest decydujące.
A
.skoro tak jest przyjrzyjmy się kto decyduje o kierunku działalności łódz
kiego samorządu gospodarczego, któ-

rego wyrazem jest Izba Przemysłowo
Handlowa w Łodzi?
PRZEDSTAWIAMY RADCÓW IZBY
Zarówno w prezydi.um instytucji,
jnk i wśród ra'dców, Żydzi posiadają
}1rzrgniatającą przewagę. Na czterech
wiceprezesów jest trzech Żydów, przy
czym kierownictwo sekCji przem ' sło
wej spoczywa wyłącznie w rękach żr
dowskich, podczas gdy w kierownictwie sekcji handlowej obok Żyda zaf',iada Polak.
Oh\'iera l istę radców Żyd E d war d
B a b i a ck i, potentat przemysłow~T ,
prEYL:es w stu procentach żydowskiego
Krajowego Związku \Vłókienniczego,
grupującego średnie zakłady włókien

nicze.
MI:t:DZYNARODOWE KOLIGACJE
BARCiŃSKIEGO

Za Babiackim idzie Żnl R e n l' y k
B a r c i 11 s k i, współwłaściciel zakła
dów przemysłowych. Milioner ten skoligacon~r jel> t bli sko z multimilionerami Żydami P l' Z e '" o r s k i m i, zbogacon~' mi na drożdżach i cukrze, którzy
obok słynnych M a z u rów należa. do
największ~- ch bogaczów ż~' do",skicl1 w
Polsce. Córka tegoż BarciIlskiego ,vyszła za mąż za wielomilionera cze~kie
go Żyda P e c z e k a , któnr ostatnio w
obawie przed Hitlerem sprzedał w Su.fletach polożone kopalnie w<:p:la '~a pól
miliarda koron czeskich rzą.c1owi Czechosłowacji. Peczek miał także kolosa.1ne zakłady przem~- słowe w Niemczech. ale reżim hitlerowski zlikwidował go.
DWAJ ADWOKACI:
BIBERGAL I BORGENICBT
Osobliwie przedstawiaja. się s)"lwetki dalszych żydowskich radców dwóch adwokatów: B i b e r g a l a i
B o l' g e n i c h t ·a, który przezwał się
Bornetem.
Bibergal jest żydowskim łódzkim
"cadykiem podatkowym". Zasiada jako radca prawn~' we wszystkich ży
dowskich przem~'słowych i kupieckich związkach. Jego glówn~' m zadaniem jest interweniowanie nieustanne
w sprawach podatkow~· ch.
Dr Bornet, adwokat z Przemyśla,
wżenił ~ię w rodzinę 7;~' clo\\'~kich bogaczów S i 1 b e r s z t aj 11 Ó W i jest obecnie w ich wielkich zakładach przemysłow~Tch (F-a Silbersztajn, Piotrkowska Manufaktura i Dąbrówka) prezesem zarząrlu i gló'...·nym dyrel<torem.
NABUM EJTINGON TEż
NiC' hrakuje też wśród radców łódz
kiej Izb? Przcmyslowo-IIandlo"'ej tak
dob17.C znanego nasz~' m r7.~- telllikol11
Nahullla Ejtillgona. generalnego reprezentanta domu Ejtingo11ów na Polskę·

A KTO ZACZ HEIMAN-JARECKI?
P;> żydowskim nakłucIcy B e n j am inie
G l i k s m a 11 i e następuje
Żyd Heiman-Jarecki. który robi poljtykę w przem~' śle i dlatego zwany jest
,.polit~-kiem przem~· sło",~·m".
Znamy
dobrze tego polityka z g-lośnego przemówienia w senacie, które kosztowało go 200 milionów, znamy z innych
niefol'tunn~ ' ch wrstąpiell, .iak podczas
TlObytu w J~odzi wicepremiera Kwiatkowskiego. Heiman-Jarecki .iest głów
nym autorem l.;onflikt.u, w jaki popadł
łódzki przemysł ze sferami Oficjalnymi.
żYDOWSKI KRÓL SZTUCZNEGO
JEDWABIU
Za Ż~' dem E m i l e m H i r s z b e rg i e m, .iNln~· m z najbardziej ortodok::;~: .inych
łódzkich,

żydowskich
postępuje

przem~słówców

król

sztucznego

jedwabiu Żyd M i c h a ł H e l' t z z Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu, bodajże najbogatszy Żyd w Polsce. Ponieważ produkcja sztucznego
jedwabiu w Polsce znajduje siQ pod
ochroną niebotycznych murów naka:r.ów, Hertz jest dyktatorem na tym
rynku. Stosowanió kotoniny opart!'
.iest na przepisie bez sankcji i dlatego
pozostawione faktycznie do uznania,
podczas g(l~- niestosowallie do produkcji. sztucznego jedwabiu grozi odcbra-

[hrześcijań~kie
Notca

niem znacznej

części

Mafia

kontyngentu ba-

wełny.

SZWAGIER BANIUERA SCHIFF A
Znów Ż\'d Jak u b K a m i ń s k i, a
po nim także Żyd Władysław
L a n d s b e l' g . z Tomaszowa Mazowieckiego, szwagier znanego łódzkiego
bankiera Schiffa. Co tego Schiffa łączy ze znanym domem bankowym
Sch itrów, którz~- sfinansowali. rcwo1u-1
cjQ bolsze\Yicką? - Nie wiadomo!

kramy na Rynku

chrześcija,iska

Bałuckim

jt:dnym dachem, w jednym lokalu skupi szereg straganów pokrewnych branż.
Tego rodzaju polska placówka gospodarcza jest w Lodzi nowością. Bę
cizie ona stanowiła pierwsze ogniwo
potężnego lańcucha, ponieważ w planie przewidziane jest uruchomienie
dalszych tanich kramów chrześcijall
ski C11.
Termin otwarcia kramów przy ulŁagiewnickie,i 23 nie jest jeszcze dol<ładnie ustalony. \Vszyscy ci, których
ta placówka interesuje, mog~ otrzymać
wyjaś1lienia u p . .Tana Zie1aka (Ła
giewnicka ~3, Rynek Bałucki).

Widmo szubienicy nad Radomskiem
Echa kru'(lwego nlol'dm'stwn tce u'si JJlola G,'*ytnlllina
R a d o m s k o, 20. 8. - Przed niedawnym czasem HacJomsko i okol ica
ż'\'ły poci wrażenicm oh .\'Clne.i
zbrocJni
dokonanej w niezwykle potwol'llych
okolicznościach, na o~obach
malżonków J. i A. Szcz~snych we wsi Wola
Grz~· malina.

Zbrodni dokonali d",aj groźni bandyci, z których jeden. Miecz~' sław Gaje"'ski z Hadomska, zginą,ł od kul po-

20

mieszkańców

ł

Zbrodniarzowi grozi kara

śmierci.

pod jednym drzewem
dzi drzew 12.879 na dzieli 1 stycznia
1937 zaś 31,8,([0 drzew, czyli stan zadrzewienie wzrósł blisko trzykrotnie.
Normą jest,
że jedno drzewo winno
przypadać na 10 mieszkal1ców, u
nas,
jak do tej pory, jedno drzewo przypada
na 20 mieszka11ców.
Ogólna powierzchnia zieleni w Ło
clzi na dzieli 1 stycznia 1937 r. wynosila 320 heU,arów. w czym parki prywatne mialy powierzchnie 176 ha, wyk'lzując
w ostatnich czasach znaczny
wzrost. (m)

Rozbił głowe Okamienie
T o r u li, 20. 8. - Juk już donosiliś
my. wyłowione zostaly z \Visly zwloki
kupca torul\skiego, Mikojaja Bagiilskiego. W pierwszej chwili okoliczno·
ści wskazywaly, że dokonano mOl'clerslwa. jeclnak oględziny zwlok wykazaJy bezpod.'tawllo ść tych pr7.'ypuszcze(l.
Wedlug orzeczenia komisji śledczej
Bagillski poniósł naj pra wclopoc1obniej
śmierć w sposób następujący:
\V nocy poszedł on nad \Vislę i stanąwszy

\V okresie ery "bebewuerowskiej"
Lanclsberg był mQżem zaufania prooficjal nej organizacj i partyj no-bezpartyjnej.
II
MACHER OD SZTUCZNEJ WELNY
Po dwuch mniej znanych Żydach:
Jak u b i e L i b l' a c h u i Gr z e g 0l' z u L u b o s z y c u
znów żydowskie
nazwisko pierwszej wielkości: K a z im i e l' z M ark o n, jeden z tym, którzy
palce maczają w fabrykacji sztucznej
wełny "Polany". Markon, jak pamiQtamy, żyrował wraz z Geyerem akcję Berkowicza w czasie pob~r tu wicepremiera Kwiatkowskiego w Łodzi, co
SkOl1czyło się skandalem.
ZSZEDL_ 1
NA "REPUBLIK~"I
•

Za

M:arkonem
idzie
Ign a cy
P o z n a ń s k i, popularnie zw,any Morysiem. Poznański ongiś wielki potentat przemysłowy, z wła
ściciela firmy I. K. Poznański, która
przeszła w l'Qce kapit.ału włoskiego,
zszedł... na "Republikę", gdzie jest głó
wnrm udziałowcem.
Wielkokapitalistyczny rekin żydow
ski objął protektorat 'w ten sposób nad
tandetnymi i brukowymi pisemkami,
wydawanymi przez "Republikę", które
zaśmiecają calą Polskę
("Karuzela",
"Co tydziell powieść", "Rarry Dickson",
"Przygody Bufallo Billa", "Przygody
Tarzana", ,,7 nowel" itd.) i kolportowane sa. przez wszystkie punkty sprzedaż
ne "Ruchu".
\Yydawanie wspomnianej tandetnej
,.literatur~·" prz~- nosi krociowe
zyski,
toteż trudno powiedzieć, na czym "Moryś" robił większy interes: czy na zakładach przemysłowych, czy na "Hepublice".
i\f.a u r y c y

licji pod Gorzkowicami.
Drugiego bandytę policja uję1a i osaKRÓL KONFEKCJI EKSPORTOWEJ
cJzila w więzieniu. Jest nim niejaki Tadeu,;z Niedzierski. Jak się dowiaduje\V dalszym ciągu na liście radców
m.y prokuratura pn,y Sądzie Okl'~go natrafiamy na nazwiSKO Żyda J o n aw~'m w Piotl'ko"'ie sporządzila już akt
s a R o z e n a, niekoronowanego wladcy
oskarżenia przeciwko bandycie, który
konfekcji eksportowej, multimilionera,
już w najbliższym czasie stanie przed który na premiach wywozowych zbił
sądem.

Ł ó c1 Ź. 20. 8. Odpowiedni stan za_
drzewienia wielkich skupisk ludzkich
jest niezmiernie ważnym czynnikiem
zdrowotnym i estetycznym miasta. Nowoczesna urbanistyka uważa zieleń Zfl
jeden z najglówniejszych elementów
budownictwa, a higienista żąda by
miasto miało odpo,viednią ilość drzew.
Łódź,
miasto wybitnie fabryczne,
jest na ogół ubogie w ziele11, ale przyzna.imy że stan zadrzewienia wzrasta
w dość szybkim tempie.
Na dzieli 1 stycznia 1930 było w Lo-

sprawuje

MORYś POZNAŃSKI

1)lac6wka gospodarcza

Ł ó d ź, 20. 8. - Narodowa praca gospodarcza w Łodzi i okręgu łódzkim
znaczy się stale realnymi wynikami.
Nie minął jeszcze miesiąc od UI'uchomienia I Ch1'ześcijallskiej Hali Targowej przy R~'nku Boernera 4. która jest
pierwszą, tego tnm placówką gospodarczą, polską, a już wydział akcji gospodarczej Stronnictwa Narodowego, kierowany przez b~' łego radnego I{lubu
Narodowego
Aleksandra
Stolarka,
prz~'stępuje do ot"'arcia tanich
kramów chrześcijallskich przy ul. Łagiew
rd ckiej 23.
Nowa polska placó",ka gospodarcza
jest pomyślana w ten sposób, że pod

żydowska

na dnie Wisły

na kam iennej

głó\\'ce stracił

równowa-

gę, wpadając L10 rzeki, przy czym pra\\'clof)otlobnie uderzył głową o kamienie,
przez co stracił przytomność i utonął.
Okałeezenia czaszki powsŁaly wskutek
l1den~enia o kamienie
na dnie rzeki.
S7.yhl<i pl'ąd wodny porwal zwloki, uno~;r.11e je w dół r-I.eki.

Po wyclaniu orzec7.enia zwJoki Bagillskiel'o odebrała rodzina celem pochowania ich.

majątek.

PRZEDSTAWICIEL ZAGRANICZNEGO KAPITALU
Następny r,adca Żyd, to dr S t a n is ł a w S e 111 b r a t, przedstawiciel zagranicznego kapitału w przemyśle bawełnianym. Jest dvrektorem w firmie
Allart i Rousseau oraz dyrektorem kartelu przędzy czesanko,,:ej. ListQ radców Ż~' dó,,' zam~-ka J o a c h i m Z y 1b e r s z p i c.

*

Przegląd

radców Izby Przemysłowo
Handlowej z sekcji
przemysłowej
Skollczon~' .
Sekcja ta - powtarzamy
- prowadzona przez Ż~- dów, ugina się
potl ciQżarem ż~' dowskich przemysłow
ców. ChrzcścijaJlskich przemysłowców
w tej sekcji można na palcach policzyć.
\V tych warunkach na polityce przemysłowej,
tak ogromnie ważnej dla
łćdzkiego ok1'<:gu przemysłowego, Ży
CIzi wyci"kaję. s\"e przemożne piętno i
faktycznie tą polit~'ką kierują. A mając tak ważny organ dzialalności gospodarczeJ w l'r,k:u, mo~ą 7;~' c1owscy
l)1'zem~ ' slowc~' ('oraz hanlziej umacniać
swe 1lI0))opolist~' czne i d~ ' ktator~kie
stanowiska w lódzkim ~lanchestrrze.
(W)

Obowiązkiem

dobrego obywatela jest kupować towar
polski u kupca Polaka l

•

zbrodnia, samobójstwo czy niesz(ześliwy
wypadek pod T(zewem?
T c z e w, 20. 8. - Z Opalena do poblskego masteczka Gnewa na rowcrze
wyjechał zamożny l'olnik 36-letni \Viktor Nowak, zamieszkały wOpalenicy.
V\Tszelki sJuch o nim od tego czasu zaginął. Dnia następnego rybacy pomędzy
Jaźwiskami a Tyma.wą w
powiecie

lC7.ew,;k i m nad brzegiem \Visly znaleźli
porzucony I'o\\'er, oraz części garderoby należ.ące do zaginionego rolnika Nowaka. Przypuszczać należy, że w powyższym wypadku
zachodzi zbrodnia,
samobójslwo wzgl. też nieszczęśliwy
wypadek. (a)

~

...

kobiet w pochodzie Obo:;u
łf' s:ech ]Jor skiC{J(
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przeżył,

a na co w swoim odurzeniu krasą cyganichy
nie zwrócił uwagi. A więc o,,'e sztuld czarnoklsięskie
Cygana na odpuście, owo ukazanie się cyganichy z potworną bestyją na łańcuchu, JakieJ ludzkie oczy jako
żywo. nie oglądały nigdy, A Jak ci stał ów potwór
poklOrnie, czekając jeno na skinienie swojej władczyni
i błyskając ślepiami czerwonymi."" - Ri. nie niedź
wiedź musiał to być zwyczajny, jeno chyba zle,
w niedźwiedzią skórę zaklęte, bo by ci się ona bestyja
okrutna rzuciła na ludzI, cyganichę wpierw poturbowawszy. Gdy zaś ona smolnymi oczyma we wzrok
mu się wpiła, a uroki koralowymi ust Y szeptała niesamowite, wraz ciemnieć poczęło a huczeć i błyskać
ognistymi zygzakami Po niebie.
- Na mszę swiętą dobrodziejowi grosze zanaczyłem zanieść.". szepnął w końcu do siebie i spojrzał na Jagnę, od niej poratunku wyglądając.
Ona zaś wpatrywała się z lękiem w nadchodzącą
i w głowie jej się pomieścić nie mogło, jak to ona
z tej dębiny wyjść mogła"
J aśko mówił, co wyszła, to pewnikiem tak ci
i było, jeno dziw". a może to czarownica iakowa? i zdjął ją lęl< zabobonny. a widzac, że Jaśko z niepokojem śledzi zbliżaJącą się, przeżegnała się szybkO"
- Powróżę ",:,"am, dzicwl<o pięlma - rzek~a Cyganka do Jagny, stając przed ni~.
- Nie trza! - odparł szybko Jaśl\O za nia, a biorąc ją za rękę, rzekł: pójdź Jaguś do dom, deszcz
już ustał.

Nie bój się dziewko z białej chaty! mcaż twą
a dolęć przepowipm dam zlele n~ szczeście, dam
lubczy:"'U na mUowanie. dam broń na wroga i niedole"
- Jaśku? - ozwała się Jagna niezdecydowanie;:'
bo ciektawość wróżby zdięła j:;t. okrutna,
Njf' trza! z'1"·olRł Jaśko g-lośniej, bo mu słe
zdało, że w oczach cyganichy mjgnęły błyski ja-
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nieruchomo owa cudna cyganka, co to Jaś1(owi w lesie nieszczęście przepowiedziała . Gwar ucichł w tłu
mie i na nowo podziw rozwarł otaczającym gęby na
oścież,

Nie wiadomo jednal<, co większego podziwu było
warte: czy niedźwiedź tak ogromny, jakiego oezy
ludzkie nie oglądały nigdy chyba jeszcze, czy to, że
stał on obok cyganki potulny a polwrny jak jagnię,
czy zaś krasa cyganki co oczy przykuwała do siebie
a urol<i rzucała wokoło.
A ona stała jak posąg nieruchoma i zdawała się
nie widzieć nikogo, choć oczy jej błądziły po tłumie,
jakby szukając za kimś, Nagle zatrzymały się w jednym punklCie i ogniem strzeliły a dreszcz przebiegł
całe jej ciało.
Jaśko był blady jak chusta, Czuł na sobie palący
wzrok cyganki i dech w piersi mu zatkało, Zdawało
mu się, że mu nogi wrosły w ziemię. serce bić przestało i wokoło uczyniło się czarno. pusto i głucho,
a w pustce tej świeciły upiorne, ogniste oczy cyganki.
Zapomniał, że Jagna ::toi obok niego. nie czuł,
jak pociągała go za rękaw, aby zaś oC'ktna,1 się z zadziwienia i powiedział jej, jak ,to może być, że niedźwiedź u nozdrzy czerwonych przytwierdzony ma
łańcuch, za który cyganl<a go trzyma"
- Jaśku! - szturkając go łokciem coraz to natarczy\viej, szeptała rozciekawiona - patrz ino, jakie
ci ta bestyja ma zębisl<h okrl1fnC'. O. ot iak ci śle
piami błyska! Tak:ą w boru zdybać.,. Jezu!
Nagle ściemniło się na dworze. Z oddali dogzedł
pomruk zbliżającej się burzy. Tłum zakoły
sał się niespokojnie, spoglądając w niebo, czy nie pora wrac::.ć już do chałup,

złowrogi
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- Chodźwa już Jaśku - rzekła Jagusia, napatrzywszy się niedźwiedziowi do syta - matula pewnildem czekają, do chałupy kawał drogi a burza idzie
kru nam wartko,
Jaśko jednak nic 'nie odpowiedział, jeno stal nieruchomo z wzrokiem utkwionym w twarz cyganki,
która ró,'vnież nie spuszczała zeń oczu, Biegł z jednych do drugich źrenic jakiś prąd siły nie znanej,
której ' Jaślw bezwiednie się poddawał, bo nie znał
sposobów walld przeciwko niej, I nie wydawała mu
się cudna cyganka straszną. jak ongiś, przeciwnie,
migotały w jej twarzy przesłodkie jakowe§ błyski,
w które Jaśko wpatrywał sIę chciwie i ciągnęło go
coś ku niej nieprzeparcie,
- Jaśku - niederpliwiła się Jagna - a ocknij że
się przerie! Chodźwa do dom
A gdy mi1czał dalej. tknęło ją coś niedobrego.
- J<l81<u - szepnęła znowu, pociąg-aj(l.c nosem,
gdyż łzy zakłuły ją w ~ardle chodźwa już do dom.
I w tej chwili oślepiaJąca błyskawica rozdarła
sk,lerif'nh' nieba. a ZRraz potem dał się słyszeć potęż
nv ~rzmot, Po niehie przf',,'alać się poczęły szybko
clt;'żl< jp rh mllrv, kłphi::ł(' ~ip i tłoC7,ł)C jedna na drogą,
Ludzisl,a poczęli w nielac'lzie opuszczać ciekawe wido\": ko i ~romnc'lnjp do rhl'llup w pośpiechu powracać Z nl'lmiotu wy<17f'dl czarny cygan i j(l.} rozbierać
o/lronzf'TJie , 7,QŚ d1"lHd wzial niedźwiedzia za łańcuch
i poprowadził w j!łnh namiotu, Za nim zniknęła we
'iVl'"t"711 flłcwi0nnei chatv i cy~anka,
Jaśko "ię OC1 "' ''l
Obpirzał się wokoło i lęk go
n3pnr1ł. -:-' o" ,jódl or7.yma po zachmurzonym niebie,
spoirzał nieprzytomnie na .ragnę,
która stała przy
nim nohllnn i r;rhfl FI nipspoko;na i z wilgotnymi
rZQsami. - Chorlź";; a do dom, obyśmy ino zdążyli do
ch..,ll1 n \ ' nr7f'rl i0"7,,7('m - nr7.f'mówil wreszrie nieoS\\ dm ;,losem, ruszając z miejsca..
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drogi stojącą na dwoje rozłupało. Ognisty wąż od
szczytu począwszy prześlizgnął się po grobym pniu aż
do ziemi i w niej zniknął. Trza's k rozłupanego drzewa
i piorunu zlał się w jeden piekielny huk, że Jagna, pobladłszy ze strachu i z;bielałymi wargami szepnąwszy
,,0 Jezu ...", przysiadła skulona pod oną leszczyną,
ktróa szerokie liście dobrotliwie nad jej głową rozpostarłszy, szemrała Bogu miłosiernemu dziękczynną
modlitwę, że nie stworzył jej niel)osiężnym dębem,
lecz przyziemną, skromną krzewiną,
Jaśko przykucnął obok i milcząc przypatrywali
się oboje rozdartej na dwie połowy dębinie, która
chwiała się jeszcze i dygotała. Deszcz. chlusnąwszy
raz je's'zcze nawałnicą wody, ustał nagle, jakby wysilony, czając się, aby po ponownym uderzeniu piorunu
znowu wypluć z chmur spienione strugi, Uciszyło się,
jeno ze zmoczonych liści i gałęzi spadały z szele stem
ciężkie krople.
Zza rozłupanego piorunem pnia dębiny ukazała
się nagle jakaś postać, Szła wolno, prosto ku siedzą
cym pod leszczyną zmierza.ią.c,
- Je~u! - wykrzyklIH~ł Jaś],o , pozna\\"szy w niej
cyganichę z odpustu.
- Co zaś? - zapytała Jagna trwożnie. której
udzielił się przestrach Jaśka,
- Widzisz Jaguś, z tego dęba, co gO grom na
dwoje rozłurał, ona wyszła, .. patrz-no, ic.k zrhtża ku
nam a w ręku ziele trzyma czarodziejskie. patrz , że
odzienie ma suche, choć zlewa była, a oczy ki bły
szczą. jak u wilka nocą".
- Jezu ..• - strachala się Jagna - z onej dębiny
ci wyszła!
W jednej ch " 'iIi nastała u Jaśka prZCmbT11. Lęk
go ogarnął przemożny przed czarami, Mórych panowanie nad sohą ujrzał r'lopirro teraz w r;:!ł p ; :::ile.
Skojarzyło się w jego UH!.) ';le \\ ;3 Z.\ ~tko, co dzisiaj

Jak
to
było wsierpniu 1920 .roku
Aktualne 1Nspomnienia
Polityka Petlury - ·Zydowski
"rząd"
Entuzjazmu w na.roozie 00 wyprawy kijowskiej nie było. W pamięci narodu
tkwiły
wspomnienia
zdrady
Chmielnickiego i powrót do tej samej
polityki w wyzwolonej Polsce nie budzil zaufania. Narodowcy, którzy patrzyli na tworzenie tzw. Ukrainy kijowskiej
z Petlurą na czele, byli naocznymi
świadkami, że nawet w Kijowszczyźnie,
gdzie były wpływy ukraińskich kooperatyw w czasie Wielkiej Wojny, uświadomienia narodowego nie było. Po
zalamaniu frontu rosyjskiego z powodu rewolucji, koalicja przez swoich
przedstawicieli w Kijowie czyniła usilne starania, ażeby dla obrony frontu
wschodniego stworzyć zastępczo dwa
korpusy z ochotników ukraińskich. Nie
żalowano pieniędzy, ani sprzętu wojennel!'O, którego wówczas było w Rosji
pod dostatkiem.
Najlepszym dowodem, że tworzące
się formacje polskie na
wschodzie I
Korpusu, którym dowodzi! Dowb6r-Muśnicki, i drugiego, który fonnowal gen.
Haller pod przybranym nazwiskiem
gen. Mazowieckiego, były znakomicie
\\'Vekwipowane. Akcja Petlury posłuchu
,śród miejscowej ludności nie znalazła.
lIura ufając Niemcom, że pomogą oni
stworzeniu wielkiego państwa ukraIjj~kiego, oddał się na ich służbę.
N\emcy się szybko zorientowali, że
z Petlury mi.eć \lOżytku nie będą i przy
pomocy plutonu woisk niemieekich rozpędzili centralną radę ukraińską w Kijowie przez siebie stworzonl\. Drakoń
~kie zarządzenie Niemców oporu w nielicznych oddzialach PetIury nie znalazlo. Naczelnikiem tworzonego przez
Niemców państwa ukraińskiego został
mianowany Skoropadski, człowiek pochodzenia rosyjskiego.
' . . __
Szybka ofensywa oolszewików
wschodu na Kijów zlikwidowała i te
poczynania niemieckie. Trudno zrozumieć
powody szukania przez pewną
grupę Polaków porozumienia z Petlurą.
Na komisji spraw za.gn.nieznyeh
Sejmu warszawskiego przewodnicząey
komisji z ramienia klubu Związku Ludowo-Narodowego,
prof.
Stanisław
Grabski, z nakazu władz Stronnictwa
wystąpił przeciwko sojuszowi z Petlurą. Stanowisko to poparli b. energicznie śp.: ks. Kazimierz Lutosławski i
śp. dr Aleksander Skarbek.

bolszewicki

Według układu z PetIurą
Polska
miała pomóc w stworzeniu państwa ukraińskiego złożonego z b. gubernii rosyjskich Czernichowszczyzny. Wołynia,
Ziemi Kijowskiej i Podola z Kamień-

cem Podolskim.
Ofensywa polska na Kijów wywolała odruch obrony tych bogatych ziem
w społeczeństwie rosyjskim. Do armii

bols~ewickiej W$tępowali dobrowolnie
oficerowie armii Denikinll, która wojowała z bolszewikami. Polski błąd polityczny wzmocnił dynamikę bolszewików, którzy po odparciu ataku wojsk
polskich na Wschód, 8. chwilowego
zdobycia przez Polaków Kijowa, przeszli z ofensywą na ziemie polskie.
Wojska polskie nie majl\c należyei~
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wartości mleka i chętnie spijają je
telek, przygotowanych dla nich przez troskliwego hodowcę.
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KAZIMIERZ PLUCIN'SKI

BALLADA O PODPALACZU
Raz: na pIaty, w Jastarni, dzień był ciepły
i parny,
Letą sobie dwaj grubi panowie,
Choć nie znają. się wcale,
jeden mówi
ospale:
- Hej sąsiedzie, utnijmy rozmowę Tak ten drugi się budzi, jest uprzejmy
dla ludzi,
Zresztą. zawsze pogadać się godzi.
- Bardzo chętnie pogadam, i pytanie to
zadam:
Skąd jest rodem łaskawy dobrodziej?
- Pan szanowny ciekawy? Ja pochodzę
z Warszawy,
Z czego tyję: z różnycb kombinacyj ...
Motna dobrze zarobić, trzeba wiedzieć jak
zrobić.

Co
Ja

Dobrz:e ... ale ...
W tej chwili, niechże pan się nie sili ...
ja robię, tego pan nie zgadnie ...
odwiedzam tu wille, i uśmiecham się
mile ...
- O, z uśmiecbem rozmawia się składnie.
- Tak. I z pięknym ukłonem gospodarza
na stronę,
Na bok biorfl - niepewne dz:iś sługi ...
I tak mówię: "Dziedzicu: mnie ta willa
zachwyca,
Ale myślę, te dziedzic ma długi?
Kiedy dziedzic odrzecze: , Skąd to wiecie
człowiecze,
Rzeczywiście,

Ja rzecz

od długów at
dalej prowadzę...
poradzę· ..

stękam ....

dziedzicowi

Ol Tu dużo dobrodziej ma racji ...
Pan szanowny pozwoli ... Jedno tylko Tylko głośno mówić się lękam.
Proponuję pokornie:
po dzienniku wiemnie boli .. .
cz:ornym,
Chciałbym przyjąć koniecznie wspólnika ...
Gdy na pIaty ustanie ruch wszelki ...
- Czy to takie jest trudne?
Ja do willi się wcisnę, naftą trysnę
- Charaktery paskudne
i trysnę,
Są na świecie uczciwość zanika.
- Słusznie, słusznie, mój panie, takie Porozrzucam płonące węgif'lki.
Ogień buchnie wnet slupem, zajmie całą
moje jest zdanie chałupę.
Spólnik musi m ieć duszę z kryształu ...
Taka myśl mi przychodzi ...
Dziedzić jęczeć będzie po stracie,
- Co pomyślał dobrodziej?
Potem pięknie napisze, że zapłacił polisę.
- O przepraszam, ja myślę pomału ...
Towarzystwo za potar zapłaci ...
Bo właściwie my z panem, to od dzisiaj Niech się dziedzic nie boi, moja głowa
się znamy,
w tym stoi ...
Właśnieśmy się poznali na pIaty.
Kto podpalił, nikt dociec nie mocen ...
- Leez pan mi się podoba ...
Tylko prośbę mam jedną, jam podpalacz
... Jeśli moja osoba ...
jest biedny,
.. . Niech pan sobie to dobrze rozważy.
Więc dziedzicu ... 20 daj procent ...
- Co za dusza szlachetna! Alet myśl ta ... Teraz pytam się pana, dobrodzieju kojest świetna,
chany,
Od dziś pan jest moim wspólnikiem ...
Chce pan udział wziąć 'IV tej z:abawie . ..
- Ja się nie mam na sklepie,
... Prokurator mnie szuka, lecz mnie
- Swięci garnków nie lepią,
złapać, to sztuka ...
Zresztą przejdzie pan dobrą praktykę.
Pan pozwoli, te się zresztą przedstawię ...
Bo ja muszę powiedzieć, że kto w sklepie - Bardzo poznać mi milo ... to się świettak siedzieć
nie złożyła ..•
Chciałby ciągle, ten dużo nie zyska ...
- Tylko, ja dziś wyjeżdżam wieczorem ...
- No więc, jak pan zarabia?
WiQc się zgadza dobrodziej?
- Jeżdżę sobie jak brabia,
- Nie, tu o to nie chodzi ... bo ja jestem...
Tu po wszystkich nadmorskieh letni- - Kim?
niskach ••••
- Prokuratorem.
-

zabezpieczonych tyłów musiały się cofać. Polsce groził najazd bolszewicki.
Wskrzeszone państwo polskie znalazło
się w ciężkim położfmiu, musiało ratować nie tylko swe ziemie od barbarzyńskiego najazdu, spełnić misję dziejową i stać się z powrotem przedmurzem chrześcijaństwa.
Powolano do życia Radę Obrony:
Państwa do której weszli przedstawiciele wszystkich polskich stronnictw. Z
ramienia narodowców wszedł do Rady
Roman Dmowski, a zastępcą jego został dr Al. Skarbek.
Wydelegowano mnie do Romana
Dmowskiego, który wówczas przebywał ' na wsi w Drozdowie pow. łomżyń
skiego w majątku Lutosławskich
Rada. Obrony Państwa miała w tej
ciężkiej
sytuacji wielkie zadania do
spełnienia. Zdecydowała się na trudne
konferencje wysłać Władysława Grabskiego do Spaa.
Stworzyła rząd jedności narodowej
z Wincentym Witosem na czele, wydała dekret o powołaniu Armii Ochotniczej z gen Józefem Hallerem na czele.
W kraju rozpoczęŁo gorączkową
akcję w kierunku werbowania ochotników do armii i zdobycia środków na jej
zaopatrzenie. Trzeba przypomnieć, że
podczas cofania się naszej armii ze
wschodu, znalazły się ośrodki. będące
pod wpływem Obozu Narodowego,
gdzie stawiano opór czerwonemu najeźdzcy.
Pierwszym ośrodkiem była
Łomża. a następnie Płock. Podczas cofania się dzielnie walczyła z bolszewikami dywizja poznańska, o której wspominał włoski gen. Romei z wysokim uznaniem.
Podkreślić należy stanowiSKO Warszawy w dniach sierpniowych. Jak dłu
go nie było słychać huku dział, Warsz&wa wojną raczej się nie przejmowała.
Dopiero formowanie armii ochotniczej
dla obrony Warszawy wywołało jednolite, zdecydowa.ne stanowisko woli zwycięstwa! Następowały liczne. zgłoszeni&
ochotników, rozwinięto także w Warszawie, przede wszystkim na przedmieściach, szczególnie na Woli, silną
propagandę przeciwko działalności wywrotowej agentów czerwonej Rosji.
W akcji propagandowej odznaczał
się śp. ks. poseł Lutosławski.
Z poza.
frontu dochodziły wiadomości, że 2:ydzi wyraźnie stawali wszędzie po stronie bolszewików.
Do Wyszkowa zjechał juz przyszły
"rząd" bolszewicki, przeznaczony dla.
Polski na wypadek zajęcia Warszawy,
oczywiście złożony prawie z samych 2:ydów. Nie dojechali jednak, gdyż atak
na Warszawę został odparty! Polskie
wojska przejęte wolą zwycięstwa pę
dziły przed sobą, pierzchające bandy
bolszewickie.
Ofensywa polska według planu szefa sztabu gen. Rozwadowskiego wykonana została z dużym powodzeniem.
Obok regularnej armii cudów waleczności dokazywały oddziały ochotnicze, śpiesząc na pomoc Warszawie z całego kraju. Z krzyżem w ręku prowadził swych uczniów do boju młodziut
ki kapelan ks. Skorupka. W Ząbkacłi
pod Warszawą chowano w wspólnym
grobie trzech młodych żołnierzyków, z
których jeden pochodził ze Śląska, drugi ze Lwowa, a trzeci z Kujaw.
W narodzie zatryumfowała jedna
myśl: Warszawy nie damy. Polski shań
bić kohortom bolszewickim nie pozwolimy! Naród w momencie niebezpieczeństwa okrzepł. Tych, co na ołtarzu
ojczyzny składali ofiarę swego życia tysięcy bezimiennych bohaterów wówczas Polsce nie brakło.
15 sierpnia dowiód1 tego znakomicie.
KAROL WIERCZAK. I
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Jurek nalrżal do najlepszych chlopców
na świeci e . Inteligrnlny. starannie wychowany i w~' ksztalcony. przy tym prz~'
stojny, stanowił najhardziej dodatni typ
mlode,zo człowieJ,a. Duże ni ehie;;kie orzy,
gęsta,
falujH.ca złotawo - blond czupn'na,
miękkie. jakby kobirce. ruchy i moled~' jny głos nadawały mu wyraz ma\'Zycirl~ld.
Będą(: pl'Zy tym koleżel'i s kim i ucz~'nn~'m,
Inhiany był przez kolC'gów i przyjaciół.
]\[ial jedną t~' \lw wadę. ale ta szkodziła
najbardziej jemu sanwmu.
Był ogromnie nirśmialy.
Zagadnięty
przez luclzi obe~'ch rumienił się i mieszał
.iak panienka. Kirnlz, mimo iż wielp umiał, zapominnJ, jak to mówią , ięz~'ka w
gębie. P!mlo mu to opinię. Nipjeden machnął ręką, naz~'\\"aj4c go nirclołęgą . i\ieśmiałość ta grnnicz~' ła już ze śmir s zno
ścią. j<,żeli w gl ę wchodzily kobirty. Zn.gadnięty przez Dle, sIn waJ się podobny rIo
wystra<;zoncgo dziecka. ponsy urll'l'znly
mu na twarz, słowa nie mógl wyl\l'ztll s ić.
Bylo to dla niego powod cm ('iągl~' ch
cierpień i ciąglych nicpowodzd'L
l'\irjeclnoluotnie podobnI s ię Iwbirlom . mialhy
u nich powodzenie, Iccz wszystlw psuła
ta nieśmialość.
A już życie stalo mu si~ tOJ'turą. i-tuy
w biurze zaczęła pracować IInnka. Energiczna, pięl,na osóbl,a citlgnęla srrca
swoim urokicm.
Śniada, ze wzburzoną
czupryną granatowych. pI'awie wlosów. z
błyszczącymi
nirbieslw-Fzarymi oczyma
ciągnęła
ku sobie młodzież.
Tote~ jej
biurko w ciągłym bylo oblężeniu.
Tak jakoś wypadło. że wyznaczono jej
miejsce w pokoju. w }{tórym pracował tylko Jurek. Jurek, ma się rozumieć, z miejsea zakochaJ się w ślicznej Hance po uszy. Marzył o niej cał~r mi popołudniami,
nie mógł doczekać się ranka, by ją znów
ujrzeć w biurze.
marzeniach swych co
dzień przyrzekał sobie, że zdobędzie się
na odwagę i zbliży do niej swobodnie, jak
inni. Ale gdy zjawił się w biurze odwaga ulatywala. Bąkał półslówkami w odpowiedzi na pytania, dotyczące nawet
spraw słutbowych. A Hanka patrzyła na
niego niekiedy tak jakoś dziwnie, tak inaczej niż zwykle na innych.
Ileż go to wszystko zdrowia kosztowa-

,V

ło? !

Pewnego dnia siedział przy pracy. ale
nie myślał o niej, gdyż myśli krą~yły kolo innego objektu. Bezwiednie biegły ku
Hance. A koło jej biurka był w tym dniu
jakiś ruch szczególniejszy,
słychać było
głośniejsze rozmowy, śmiechy, biurko zdobiły wazony kwiatów. Starał się nie widzieć tego, skupić w pracy, zapomnieć o
otaczającym go tyciu.
- Jurek. ocknijte się, - usłyszał ilagle głos nad sobą.
Drgnął przestraszony i spojrzał na mówiącego.
- Cóż

ty nie widzisz, nie czujesz'? Rymkiewicz, jeden z blitszych Jurkowi kolegów. - Siedzisz tu, a jakbyś był
na innej planecie. Czy zło tyłeś tyczenia
pannie Hance? Przeciet to dziś jej imieniny.
r- Pan Jurek mnie w ogóle nie raczy
zauwatać, rzekła z uśmiechem i dziwnym akcentem Hanka.
Jurka to nazwanie po imieniu wytrąci
ło zupełnie z równowagi.
- No. podnieśże się i złót pani tyczenia, - nag.m Rymkiewicz.
Jurek wstał od biurka czerwony jak
piwonia i podszedł niepewnie do Hanki.
' - Przepraszam, - jąkał się: - Bardzo
tyczę szczęścia ...
- Dziękuję. - rzekła }uótko Hanka,
podając mu ręl,ę i obejmując jego postać
życzliwym spojrzen 10m.
Dotknięcie ki dłoni
przebiegło przez
jego ciało jakimś gorącym dreszczem. Usiadł znowu za biurkiem. a.le tylko markował pracę. Bał się spojrzeć na Hankę,
bał się jej spojrzenia, gdy~ zdawało mu
się, te wyciągnie nim z jego serca tajemnicę, która się w nim kryła.
Na drugi dzień po imieninach, Hanka
wydała mu się jakaś smutna, poważniej
sza. Jurek wziął to za zm~czenie po zabawie.
'
Koło południa Hanka wydala woźne
mu jaldeś zlecenie. Jurek zajęty hył pl'ac~. nie zwrócił tet początkowo na t.o uwagi. Dopiero później wpadły mu w uszy sI owa rozmowy.
- Zl'rsztą wszystko jedno. - mówiła
Hanka głosem znudzonym: - niech wybiorl\ coś z nowości, byle nie tłumacze
nie.
. Jurf'k zrozumiał, ~e chodziło o zmianę
książki w wypożyczalni. Po wyjściu wożnego długo coś ważył w sobie, namy~lał
się. wreszcie zclrcydował się i lIniós],izy
głowę z nad biurka, spojrzał na Hankę.
- Proszę pani, - zaczął niepcwnym
głosem, ja mam sporą bibliotek!!. więc
może ja mógłbym ... mo±e pani... urwał
wołał

zawstydzon~' .

Zdziwirnie odbiJo się na twarzy IJnnki
dźwi~k tych slów. lecz za chwilę okrasił ją uśmiech jnkiegoś zadowolenia.
- Rzeczywiście, ma pan własną bibliotekę? zapytała. O, panie Jurku,
~pra\Vilby mi pan
wirll'f\ przyjemność.
,dybym mogla po~yczyć z nirj od czasu
do czasu ja.kąś książl,ę. \V wypożyczalni
na lepsze i nowsze rzeczy trzeba czekać
tygoclniami.
Poza tym du±o jest rzeczy,
""la których szkoda czasu.
- Bardzo prm;zę, - rzrkl Jllrek już
swobodniej i śmiel e j spoglądając na 'Hankę. Ja mam dużo książek, bo ogromnie je lubię. To moja pasja. Zresztą uważam, te człowiek
inteligentny powinien
przeznaczyć sobie pewien fundusz na kupno książek i w ten sl),Osób poprzeć szena
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Przed polskim lołem do stratosfery
Ostatec~me przygotOlvlułia

-

l(osr::ta lotu

u'yn9S~({

360 tys.

~lotllcll

Astrologia i miłość

Gondola stratostatu w pozycji

leżącej.

Z {l k o p a n e, 20. 8. (Koresponden- nie bawi w Zakopanem z

własna).
bawiła
ostatnio

komisją·

W
Zakopanem
specjalna
komisja z ramienia komitetu org.anizującego lot polsldego balonu do stratos·fery.
Komisja kontrolowała dotychcżasowy
stan robót przygotowawczych na starcie w dolinie Chochołowskiej.
Prace wstępne postępują planowo
naprzód. Obecnie w~'konuje ię 3-kilometrowy odcinek drogi od starego
schl'oniska na polanę, którę. to drogą
bQdą w pierwszych dniach września
przewożone materiały na obóz. Do
obozu przybędzie w tym czasie wojslwwa kompania balonowa z Legionowa, która bl;dzie "startować" balon.
Sam balon - razem z gondolę. jest już 7.upelnie wykollczony w słynnej wrt",órni balonowej w Legiono-wie. Balon ma pojemności 124.000 m
s7.eśc :, a średnice 62 m. Gondola jest
dowie..<:zona na linach do balonu, a wrsokość startowa balonu w~T niesie l?O
m, co obrazowo można porównać do
,W-piętrowego drapacza chmur. Balon
ten" naj,,,iększy z dotad zbudowanych
na ś\viecie, wzniesie się - jak przY"Pu-l
szcz.nją. - na wysokość 30 tysięcy metró;w. Jest on zbudov,an)r wedluf{ pomysłu mji'a inż. Mazurka, który obeccja

Start ba.lonu przewidywany jest dopiero w drugiej połowie 'września, ponieważ w tym cz.a.sie spada zwykle
śnieg w górach, po czym ustala się na
dłuższ)- czas idealna pogoda.
Zainteresowanie
polskim
lotem
stratosferycznym w zagranicznych sfarach lotnicz~' ch jest wielkie. Na start
przybędzie do Zakopanego wielu asóW
lotniczych i konstruktorów, m. i. amerykailski pilot stratosferyczny Stevens
i pierwszy lotnik stratOSferyczny -prof.
Piccard z Belgii. Na czele komitetu 01'gani7.acyjnego balonu, który otrzymał
nazwę .. Gwiazda Polski" stoi gen. Berbeck i, a protektorat nad lotem przyją.ł
gen. Sosnlw·wski. Koszt balonu i gon- tasował.
- No, to daj pan taki horoskop - za,
doli z wY1)osażeniem aparatami pomiarowymi wynosi 360 tysięc~T zło "yzykowal ktoś ze słuchaczy, kładą.c ,na
tych. \" sprawach organizacji lotu <toliku 10 groszówkę.
- A szanowna osoba jaką cyfre w me"
przrbyli również do Zakopanego gen.
Beaurain i wicemin. kom. Aleks. Bob- trykie chrzestne ma wpisaną'! " 20 maja!
Takiem prawem pod znakiem Byka pan
kowski.
szanowny urodzony jesteś boroakop 325,
Poza innymi korzyściami z lotu ...."... ·w ten memE'Dcik słute! A skoro jet~\i ~t()- '
Zakopane z~- skuje świetny atut propa- s~ę pańs~wa, pod Bykiem życia poczonte1\:
gandowy, bowiem na wrzesień zapo- biern,m, natura nasza z prz rodzenia ben·
wiada się wielki zjazd zagranicznych dzie gwal owna, a taktesamo w niiłosnem
i polgkich turystów. którzy chcą być zapale umiarkowana. Znakiem tego wyoberni przy tym niezwykle ważnym strzegać się musiem rudej kobiety, która
chociat słodkiem uśmiechem i namiętnem
wydarzeniu lotniczym. (Pewit)
~załem nas bajerować bendzie, w groncie
łachudrą się okate i ciętko nas mote na
kawalerskim honorze poszkodować, Tu·
dzież wontrohe oszczędzać panu sZl!,n, 'v·
nemu należy i ankoholu nadutycia D.ie u·
knracja jest normowanie CZrillOŚ(!l wątroby skuteczniać, Do odcisków pan skłoriność
wykazywać musisz.
Jeśli się rozchodzi
i nerelL Dwudziestoletnie doświadczellI ,. wyka·
zalo. że w choroba::h na tle zlej przemi: ny ma· o losu wybrankie, to według nie omylnej
terii. ch ronicznego zn parcia, kpmieniacb żólcio fotografii znajdziesz ją pan szanowny w
wych, żóltaczce. artretyzmie I~a zastosowanie tem horoskopie.
"Cholekinaza" H. Niemoiewsl-iego. Broszury
Jegomość spod znaku Byka nie zdątył
bezpla tnie wysyla labora torium fizjologiczno·
chemiczne
.. Cholekinaza"
}-T.
Niemoiewski. jednak odebrać cennej wyroczni. Między
Warszawa, Nowy świat 5, oraz apteki ~ składy zgl'cmadzonych ludzi wpadł. jak buna,
. a pteczne.
n 16 207 męt.czyzna ol<azałej tuszy i z oluzykiem:
.. Ach, ty szmendraku, astrologią w WI\'
trobę łechtany l" począł okładać grubl\
nych. Ponczas przyjęcia. które odbyło laskl\ sprzedawcę horoskopów. Ludzie roz·
SIę w serdecznym
nastroju, wręczono prysnęli się, jak spłoszone kuropatwy. W.
,.Isl,rze" na ręce dO'\'ódcy okrętu cen- zamieszaniu stolił runął na ziemię a cen·
ny upomine,k,
ne koperty .fllzsypały się na chodniku.
Nagłemu samosądowi połotył wreszcie
kres przechOdzący policjant, który roz·
dzielił walczących i wraz z kilkoma przyW Centr. Okręgu Przemysłowym ma godnymi świadkami zaprowadził do komisariatu. A po kilkunastu dniach pan
powstać kilka nowych uczelni średniego
tynu.
Między innymi
w Sandomierzu Symforian Malepszy, tak tłumaczył w Są·
dzie Grodzkim powód pobicia p. Walerego
pO\vstanie @."imnazjum kupieckie.
Koperka, sprzedawcy ulicznego:
- Dopraszam się łaski wysokiego Silptać po ciclJU. ~e mają się ku sobie. Ju·
du, na żą.den sposób nie mogłem temu
rrk tylko nie zclawał sobie z tego »prawy. l<anci:U'zo\vi przepuścić! Kupiłem od nienic śmiał nawet myśleć o tym. żeby Han· go horoskop i czytam: "masz zamiłowanie
ka miala wybrnć gO z grona tylu, jego do sztuk pięknych i rzeźbiarstwa". Sztukę
zdanipm. milszych kole.gów.
mięsa to znam, owszem, ale skąd mnie do
T może by się nigdy sam nie odwa~ył. . rzeźbiarstwa? "W młodości przechodzigd~' by los nie splótł ich dłoni.
łeś tyfus plamisty". Dziękować Bogu, pa'
JlIrel{ czasem przynosił Hance książki nie s!!dzio, do dzisiej zego dnia na zakał·
<io clomu. Pewnego popołudnia zastał, ne chorOby nie zo.pado.lem. I dalej różne
Hankę sama, gdyż rodzice wyszli na miatakie bzdury, co jedno, to gorsz t' łgarstwo.
sto. Wychodząc już jakoś tal< niezgrabnie Wszystko wytrzymałem, ale jakem prze'
ujął paczkę z książkami zwróconymi, że
sznurek spadł i rozsypały mu się one po czytał: ,.w miłości małtet\skiej szczęścia
nie zaznasz, a dzieci jeśli mieć będziesz.
podłodze. Nachylili się obo,je szybl,o. aby
j" pozbirrać. I czy przypadkiem, czy też ~o z nieprawr/Zo łoża" - ja. który ze swo·
Hanka tal, iuż pokierowała. że zbliżyly 11'\ ślubną żoną jut czterech smyków wy·
chowałem nagła krew mnie zalała się ich twarze. usta jakby same przylgnę·
panie sędzio, i musiałem onemu łomot
ły do siebie i złączył ich długi gorący po~prawić!
calunr·k,
.
PraWdopOdobnie sędzia w duchu po- Panno Hanko, Hanko, - rwącym się
głosrm mówi! Jurek, nie gniewa się dzielał świl!te oburzenie krewkie!<,o mi·
pani... Ale ja panią tak bardzo, bardzo ....
~tl'za.
Poniewat jednak artykuł 239 koHanka zamknęla mu usta pocałun· deksu karnego wyra tnie mówi: "Kto udekiem:
rza człowieka, lub w inny sposób narusza
- Ja cię Jureczku, ocl pierwszego wej- iego nietykalność cielesną·· ... - musiał mu
rzenia pokochałam. Ale byleś tald dziw· wymierzyć - łagodną wprawdzie - karę
ny. taki mil c zący. jakby dumny. Dopiero '!() zl grzywny.
, te l,siąiki stały się nam swatką. Lubiłam
A le oskarżony si~ nie zgodził i posta'
jl) zawsze bardzo, lecz dzisiaj kocham je.
nowił apelować, Zawziął się.
gdyż to one przyni9s1y mi szczęście i oddały mi swego Jurka. przytuliIa si!!
A mote pan Malepszy urodził !!ię tpt
serdecznie do niego.
' .
pod znakiem Byka 'l
Ył. ŁOP ATOWSKL
OMIKRON. /

Zła przemiana małeńi
Zanieczyszczona krew wskutek złej prze'
miany
materii
może
powodować
szereg
rozlD a itych
dolegliwości.
b61e
artretyc7.TIe.
lamanie w kościach. bóle głowy. wzdecia. odbi·
jania. bóle w wlltrobie, niesmak ~ ustach. brak
li petytu,
sWe' zenie skóry. .kłonno§ć do ob·
strukcji, plamy i wyrzuty na s kórze. skłonność
do tycia. mdłości. język obłożony. Cho ..oby zlej
przemiany materii niszczą organizm i przy·
śpieszają starość. Racjonalną, zgodną z naturą

Z podróży ORP

~.lskra"

C a s a b l a n k a.
(P A T) Pod czas
ostatniego postoju ORP ,,Iskra" w Casablance miejscowa kolonia polska
urządziła przyJęcie dla członków zało
gi polskiego okrętu.
Oprócz Polaków zamieszkałych w
Maroku, w przyjęCiu wzięli również
udział
przedstawiciele
miejscowych
władz wojskOWYCh
i administracyjrzenie kultury. Mam również książki i w
obcych języl,ach.
- Szczęśliwe ksif\żld. że je pan tak lubi, - rzekla Hanka jakoś dziwnie: szczęśliw"ze niż ludzie.
.
Jurek milczC'niem pokrył zmieszanie i
udał. że nie 7,rozumiał aluzji. W ten sposób łady zostały przełamane.
Bipgły dni za dniami. Hanka zmieniła
się widocznie. Stala się cichsza. zamyślo
na. nie tnk już we sola. Powoli pustoszało
przy ;rj biurku. Nie było ju~ tego gwaru.
t~'ch ciqglych wizyt lwlrgów, bo zbywała
ich jakoś niczym.
Za to coraz częstsze
prowadziła rozmowy z Jurkiem. On ośmielił się wkrótcr. ożywił. Wspólne zaintl'Tesowanie> l,'dqżkami dawało im niewyczerpa.ny trmat clo rozmów.
Ol,azało
"ię. te Jurpk bardzo wiele czytał i 7,nal, a
że mówił bnl'dzo 7.ajmująco, z przejęciem
się i ogniem, więc Hanka zasłuchana. czaRem tracila po.ięcie> czasu i zdawało jej się,
że jest zdala or! ludzi i świata. Tęskniła
więc za tymi rozmowami. luhiła je, a Jurek stawał jej się coraz milszym. coraz
bliZszym.
Kiedyś wyszli z biura razem. Ol,azalo
się, że icla. w jedną stronę, wi!!c Jure], odprowadził ją do .domu. Od tego cząsu prawie zawsze razem wracali .z biura, a czę
sto przypadko:wo, czy też umyślnie spotykali się w 'drodze do niego. W biurze
zaczęto powoli zwracać na to uwagę, sze-

- A no dalej, anawa. panie i panowiel
Kto zaplaci nie ;otraci. kto wIe. co rnll los
zrządzi. ten nigdy nie zbłądził
Każda
ładna Poznalllanl,a znajdzie tu serca wy.
branka! Knżdy facet młody, stary, doslll>nie pannę do pary! Albo jeśli woli wdowy, ma u wdowy grosz gotowy! Tylko
brać, tylko się nie baćl Bo oto w tym pu.d le magicznym posiada m 10 tysięcy astrelogicznych
horoskopów, wystawionych
przez wszechświatowej sławy mistrza lia,
gomaca-K uraki, któren jest japońskiem
jogiem i prefesorem na uk meteorologicz·
nych \V hindu3kiem mieście Baju-Waju,
Nad świętom rzekom Gangsterem siedzi,
opium fajczy, czarne kawe spuszcza I IV
gwiazdy dzień i noc patrzy. A co zobaczy,
to napisze, twojom przeszłość i przyszłość,
jakie choroby były i będom. nomer lote·
ryjnego bieJetu. tudzież kobiete ci prze·
znaczonom, panne czy wdowe, brunetki,
czy blondynkie, do wyboru, do koloru za jedne 10 groszy! Wymienić tylko pro,
siem swoje date urodzenia, miesione i
dzień, bez roku, jako że to dla pań krempującom okoliczność przedstawia. Tudzież
lO-groszowom opłate do kasy uskutecznić,
za którom ka.żdy jeden dostanie w zam·
kniętej kopercie wyrocznie swego lOBU, z
fotografiom ukochanej istoty! Brać, u.
bierać, bo do domu ide!!!
W takich to kwiecistych słowach prze.
mawiał gromkim głosem średniego wzro.
stu szatyn z wllsikiem a la Clark Gable
do grupki zaciekawionych przechodniów
na ul. Składowej w Pozna.niu. Przed nim
na przenośnym stoliczku stało dute, tek,
turowe pudlo, zawierające poka:źny stos
białych kopert, które wymowny młodzian
co chwila zręcznym ruchem pl'"Lt'r~cal I

przysp·esza starość
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organizaCje
francuskiej masonerii,
w Polsce

P a ryż, w sierpniu.
,,, ch",il i. glI v k ,,'cstia masonerii
jest u na~ lak szeroko omawiana, nie
od rzeczy może b~dzie i'kl'eślić, choćby
w ogólllych zal'y:,cach, jej tutejszą 01'gallizacj~. Posiada ona bowiem rozgałęzienia rówllież \\' Polsce.

posiadającej

trolować

rzecz~'wistą

prz~'naJeżność

danego osobnil,a do masonerii, gd~'ż
każd~:, przekraczaią,c próg .. \Vielkiego
\Vschodu", mu;;:i na niej ściśle określić
obowiązki.
swą. pn:~'należność i stopiCll.
Następnie z osiemnastym stopniem,
,,'Vileki \Vschód" liczy iOO 16ź, do
tzw. "Rose-Cl'oix", - na odznace znaj- których należą \\ szyscy członkowie;
duje sic krzyż z różą, - rozpoczyna 100 "kapitularzy" (chapitres) ctOi't~p
się "ma"oneria czerwona"; trzydziesty
nych dla masonów 18 stopnia; 100 "nad
stopiell, tzw .. ,Chevalier I(ado;;:rh", sta- filozoficzny-ch". do których należą. manowi "masonerię czarną.", a 31, 32, 33 soni 30 stopnia.
stopiell .. masoneriQ bialą".
"Wielki \V"r.hód" składa się z raOdznaki masonów
dykałów i pewnych żywiolów umiarkoNazwy te pochodzę, od kolorów od- wany-cb Nie sprzyja on całkowicie w
znak, noszonych przez masonów. Sta- swej większości polityce "frontu ludonowią je szerokie wstęgi z mory, za- wego". Ilość Ż~'dów, należącr ch do niekOl\czone biżuterią o formach geome- go, jest względnie ograniczona.
trycznych; często w obramowaniu ma,,\Vielki \Vschód" utworzył z szwajją literę "G". Masoneria bowiem wy- carską, ,,\Vielką Lożą Alpina" - założy
wodzi wszystko od rodu ludzkiego. a cielem jej był b pastor protestancki
zapoż~'czyla wiele znaków s.vmbolicz- Ouartier-la-Fente - "Bureau Internanych od hebraizmu. Oprócz tego ma- tional de Franc-~Iaconnel'ie", którego
soni pierwszrch stopni posiadają "tab- siedziba znajduje się w Genewie. Rzelier", czyli fartuszki, a są to właściwie komo miał on być Biurem dokumentabiałe torebki, różnie noszone, zależnie
cyjnym; w rzeczywi~tości jednak stal
od tego, do którego stopuia przyna- się organem kierowniczym międzyna
leżą,
rodowej masonerii, przyjmującym w
Ka to. żeby być członkiem .. \Viel- swój skład masonów różnych pal'lstw.
kiego kollegium obrządków", trzeba
Zaznaczmy wreszcie, lż istnieją we
posiadać stopiell naiw~'ższ~-. cz~'li trz~'Francji także 2, fronty ,,\Vielkiego
dziest~·tl'Zeci, Do .. Radv admini"trl'l- \\'schodll". a mianowicie: 1) Le Grand
cyjnej" wy-starcza stopień trzeci i dzie- Pricurć i 2) La Grande Loge Nationale.

•.
• • d
P rZYJęcle
o masonerII

po

PI'zyjęcie
dłuższej

mieć
jęcie

masonerii następuje
próbie, Kandydat musi
dwóch ojców chrzestnych, Przyodbywa się w świątyni przed
do

le dwa "tabliers" (fartuszki). Ostatnia
dekoracja na prawo, należy do rytu
szkockiego: lL'slęga z zielonej mory,
obramowanie z czerwonej
Otóż na gruncie francuskim działają przede wszystkim 3 stowarzyszenia masol'l~kie: ,,"'ielki \Vschód",
,,\"icJka Lożll Francji", "Prawo Ludz-

I
"Philosophique" czyli tablica kieswrtkowa kontroli dla zbadania czy jest się
rzeczywlście masonem.
"Najwyższej

rady". Ilość stopni masoń
skich jest taż sama.
"Wielka Loża" liczy we Francji i \Ił
koloniach okolo 24 tys. członków, a za
granicą 8 tys. Siedziba jej znajduje się
przy ul. Puteaux Nr 8. W skład jej
wchodzi 300 lóż ,25 kapitul,arzy, 25 Rad
filozoficznych.
Masoni "Wielkiego Wschodu" mogą.
do niej uczęszczać, ale jeno do 3 stopnia. "Wielka Loża" przyjmuje do
swej organ izacji również kobiety. Podlegają one jednak specjalnemu rytua.łowi.

mi~dzynarodową politykę.

"Prawo Ludzkie"
.,Prawo Ludzkie" jest organizacją.
ś",iatową, znpeln ie sa 11l0dzielną - także ohl'7.ądku si',I\Ockiego rozwijającą.

\Yschócl" jest najstars7.ą
Jego siedziba znajduje się
pt'ly ul. Cadet);1' 16, Liczy on we Francji i \V koloniach około 78 tys. człon
ków, posiada okolo;) tys. adeptów za
"Wielki

organizacją"

się \ye wszystkiCh paóshvach, zwła
,:zC7.a dzi~ki temu. że należeć mogą. do
niej kobiet~', posiadające te same pra-

granicą·

Na jego czele stoi "Conseil de
l'Ordre" cnli Rada, zlożona z 33 człon
ków, zarządza.i~ca spra\\'ami administracyjnymi, finanso\\'ymi, we\\ nętrz
nymi
i
ze,,'nętrznymi
,,\Vielkiego
Wschodu". Katomiast sprawami ry-

Siedziba "TVie[Uego 'W sc/l odu" -

wejście

od podwórza
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nik pozwanego a. ci \\'oka B. stwicrdr.ił,
że stający pełnomocnik pOWOda adwokat S. nosi imię Pinches - a w skardze
JlOwodo\\'ej używa imicl~ia Pa \\'Ia, Prze\\'odnicr.ący wobec tego zażądał poka-

u
.w

swe filie rownlez

prol\adzące

"Wielki Wschód"

~

..
•

"Wiełką Loże" charakteryzuje przede wszystkim fakt, że jej prace odbywają. się na chwałę ,,\VieJkiego archl- '
tekta wszechświata". Nałeży ona do
Wielka Loża Francji"
obrządku szkockiego i do ,;Komitetu
"
Organizacja .. Wielkiej Loży Fran- międzynarodowego masonerii". (Tego
Cji" . jest na wskros' podobna do .. \Viel- ostatniego nie należy mieszać właśnie
kiego Wschodu", z tą tylko różnicą, 7.p. z Biurem międzynarodowym genewstworzonym
przez
.. \Vielki
Rada administrac.vjna nosi miano "Ra- skim,
dy federalnej", a ,,\Vielkie koJlegium" Wschód".) Otóż ten Komitet masonerii
między-narodowej jest nie7.miernie zamkniętv,
SIedziba jego znajduje się
właściwie w Stanach Zjednoczonych.
Jego wielkim mistrzem jest zazwyczaj
Amen'kanin albo Anglik. Był nim
Llo.vd George, ale także i Francuz-Żyd.
Louis-Louis Oreyfus. były właściciel
dziennika "Intransigeant".
"Wielka Loża" popieJ'a "front ludowy" i przeważają. w niej wpł~'wy ży
dowskir i kl'aócowe ż~' wioly rad.\'kalne,

kie" (Droit Humain).
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Od:::nnctenie masollskie. Trzy picrwsze
naleto, do "WieLkiego Wschodu", no, do-

- ..

,";..:.

sŁołem-"ollar7.em". ozdobionym różny
mi masOllskimi oJznal\amj; kandydat
pl'zyprowadzon~' z zawiąz-anymi oczami składa prz.\'siQgę.
"Philo.5ophique" czyli "tuileur" to
kieszonko\\'a tablica. pozwalająca kon-

tualnrmi zajmuje siQ .,Grand College
cIes Rites", także złożony z a3 czlotlkÓw. On to zre",ztl~, nadaje masonom
odnośne stopnie.
Te stopnIe dzielą się na grupy.
Trzy pierwsze: 1) czeladnik; 2) towarzysz; 3) mistrz. tworzą. "masonerię
niebieską". Dopiero jednak z trzecim
stopniem ma~on zcloh~' \ya pelniQ praw
i spadają. nań równocześnie wszystkIe

si~cioletnia doń przynależność.
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Jak słusznie zauważa "Polonia"
,,:'I[onitor Polski" nosi w podt~'lule 0h.re"lcllie: .,l)zit:nnik Urzędowy nzel'zypu,.poJilej Polskiej". Ostatni jego numer
za\\"iel'a tysiące nazwisk, odznaczonYl'h
nledalem, czy kt'z~'żem niepodległości.
To w porządku, Ale dlaczego znajdujemy w ,.Monitorze Polskim" not'l.tki ,,0zonol"e" o charakten:e komunikatów
partyjnych? Czytamy np, o tym. komu
złoż~'ł wizyty mjr. Galinat, albo też, jnk IJl'zmi przysięga "ozonow<'go" Zwią
zku ],[lodej Polski".
Czyżhy "j\[on i to 1''' robił konkurencję
"Gazecie Polskiej" lub "Kurierowi Porannemu"?

'.

•

•

Prasa warszawska podnosi na marginesie pewnego pl'ocesu niezwykle charakterystyczną sprawę:

Oto w imieniu pewnego klienta nola bene z nazwiska katolika - p.
Józefa N. wnosił spraw~ jako pełno
mocnik przeciwko Zydcwi Izraelcwi
adwokat Żyd Pa".. eł S. z ulicy Ogrodowej. Po wywolaniu spnwy pełnomoe-

S'I

Geometryczna "bi:ulcria" masonerii

zania legitymacji. W legitymacji rzeczywiście figurowało
imię
adwokata
"Pinches" a nie "Paweł". W tych waj'unkach przeworlnic7.f\cy llie dopuści!
ad\\okala Pinchesa S. do głosu i pl'ze'lal zawiadomienie do Rady Adwokackiej o tym, iż adwokat Pinches S. uży
wa imienia "Paweł" zamiast "Pinches"
i pod tym imieniem wnosi pozew.
Drobna ta sprawa posiacla znacznie poważniejsze znaczenie, jc:W się zważy, iż zamiana imienia przez żydowskiego adwokata służyła do oszukiwania ldhmteli polskiej. Rozstrzygnięcie Rady Adwokackiej
będzie ,posiadało zasadnicze znaczenie.

•
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uraczył nal onegdaj PAT:
War s z a w a. P A T. W dn. 18 bm.
upływa termin ważności ulgi 87Yo pet.
dla dzieci do łat 74, slosowanej przez
P. K. P. Podobnie jak w zelzłym roku,
dzieci
korzystają masowo t
dl'brodziejstw znacznej zniżki, Dziennie ]>0leje państwowe przewożą ldlkadtiesiąt
tysięcy mł"dych podr6iDydL
Sensacyjną

informacją

Te d%ieci P AT-a to stu. koni.'

wa i obowiązki co mężcz~'źni. PrzYJO:cie do jej masoń~kich obrządl<ów ie,.t
również barc\zo ułatwiona. "Bracia"
\Vie'kiegv Wschoau Cl'az "bracia" i
.. .'it,,,tJ'}'" . Wielkj€j Loży" są przyjm:Jwan; file t,\'lku UL' lóż, ;:lle także i dO
kau:tu:a1'zy o;az do nad filozoficznYCh
"I'r,<l"a Ludzkl':lgo ' i to bez żadnYCh
trllL!rIOŚCj, byle t\'lko mC1Ili się wyka':tć
odl1'.'''nymi st0i,r:;ami orgauizacyj m:l.soiIskich.
.. Prawo Lu ;/kie' l!czy już "'e Francji i w koloniach aż 42 tys, członków,
a za granicą 9.500. Pr7.e\\'ażają w n'm
także sympatie ",.\'bitnie międz~r naro
dowe, oraz zwłaszcza wpływy żydowski&
.

*

półmasońskie
dzialają.
jeszcze 'Ne

Organizacje

Opl'ÓCZ tego
Francji różne organizacje półmasoń
~kie, albo z masonerią sympatyzujące,
Jak niezmiernie zamkni~ta organizacj.a
"Loge Unie des Thćosophes", oskarża
na o szatallskie obrządki oraz "Grandl. Loge de Fraternite i obrządek "Misraim". Te dwa ostatnie stowarzyszenia
mają, zdaje się, zadanie rekrut'owania
masonów.
Na zakończenie wreszcie dorzućmv
że istnieję. teraz we Francji loże rosYJ~
skie. Zostały one zrekonstruowane
przez "Wi~lką Lożę" i pozostają pod jej
w'pływ~ml. ~a ?zełe masońskich organ lzacYJ rOSYJskICh stoi loża "Astree".
Obok, niej istnieją jeszcze loże mniejsze, Jak "Aurore borćale", "Hermes",
"Jupiter", "Gamaionnc". Siedziba ich
zne.jduje się przy ul. de I'Yvette Nr 29.

!. BRIARES.

-

Porządki

Co bv jeszcze

Podczas wiosennych porządków w ogrOdzie mipjskim na drzewie !!iedzi 0grodnik i obcina zbędne gałązki. Podchodzi drugi i pyta:
- Długo tam będziecie siedzieć Da
tym drzcwie?
- Z dobra, godzinę.
- To spieszcie się, bo wkrótce bedziemy to drzewo obcinać ...

pomalowaćl

Ploty szczęśliwie pomalowaliśmy lecz
dUo rzeczy musinly jeszcze przeinaczyć:

1) Jak pięknie wyglądałaby
malowana w l<wiaty.

Rodacy
Rzecz dzieje się w Warszawie.
Pani
wystala służąca, do pobliskiego sklepu.
Ta jednak wrócila dopiero po trzech godzinach.
- Gdzie byłaś Marysiu? - oburza się
pani. - Przecież mogłaś wrócić po pięciu
minutach.
_ . Tak, proszę pani, ale ja spotkałam
ziomka z tego samego miasta co i ja. I
tak jakoś ten czas zeszedł.
- A skąd ty pochodzisz? .
\1
- Z 'Varszawy, prosz/) panl.

krowa

Nieporozumienie
Geometra gminny: - Człowieku, zejdtciet mi li: drogi, nie jestem przecie! fotografem, tylko geometrą i dokonuję pomiarów gruntu ...

Nie ma kłopotu z fryzurą
- Aby przyprowadzić do porządku
sw!\. fryzurę, potrzebuję co rano co najmniej kwadrans czasu ...
- O, to ja nie zużywam bynajmniej
tyle czasu na czesanie!... Mnie wystarczy jedno pociągnięcie ściereczką od Iwrzu po głowie i fryzura gotowa.
2) Świnie psy, koty l wne stwory domowe przedstawiałyby sie korzystniej w
rMnych deseniach.

Przez
-

Różnice

Czy mógłbyś mi wyjaśnić rożnicę
między reumatyzmem a ischiasem?
- Oczywiście. Włó! palec do imadła.
i przykręcaj go tak długo, az nie będziesz
mógł wytrzymać.
To będzie reumatyzm.
A potem przykr~ć go jeszcze trochę. To
b~dzie ischias.
-

kobietę

się ściąłeś na egzaminie.
się,
że powodem tego musi

Znowu

Domyślam

być jakaś kobieta.
- Zgadłeś tatusiu.

Lekkomyśln.,

Pytali mnie o pa-

- Nie pozwolę ci wyjść za tego czło
wieka. J st zbyt lekkomyślnyl
- Z czego to mama wnosi?
- Ponieważ chce się z tobą otenićl

nowanie Marii Teresy.

PrzyjacielskIe pytanie
- 'Viesz, przed dwudziestoma laty powiedział mi lekarz, że jeżeli nie przesta.nę pić to zupełnie zidiocieję.
- Tak? No to dlaczego nie przestałeś
pić?

I

Czyj zegarek?
W rzezm miejskie.i w Budapeszcie zar-

3) T. zw. "Slawojki" powinny być nie-

zwłocznie

Modnisia w Afryce
- Co mówisz na moją fryzurę, Fre·
dziu? Mam nadzieję. te po powrocie do
domu wszystkie moje przYJaciółki pękną
z zazdrości, gdy mnie zobaczą.

tonięto krowę.
złoty zegarele
rek za !!woją
rzeźnik.

ozdobione serduszkami.

-

W tola,dku jej znaleziono
Zarząd rzeźni uznał zegawłasność.
Ale stawił się

Moja krowa, mój zegarek -

oświad

czył.

Tym czasem stawił się r6wnlet handlarz, l<tóry sprzedał krowę.
- Sprzedałem ja, bez zegarka. Proszę
O zwrot zel!'arl<a.
- Pr7.epl'aszam - powiada pierwszy
właściciel jeżeli krowa polknęła zegarek. to na moim pastwisku. Jasna rzecz
że zegarek jest mój.
Za wiłą spra \\Tę rozstrzygnie sąd.
4) 2yJowslde twarze zy s kałyby , gdyby były ozd obione różnymi tak kochanymi przez jewl'ejów emblematami.

Przesada
- W tych nowych kapeluszach
damy wszystkie jak podlotki.

wyglą

Ubezpieczenie
- Czy może pan polecić mi towarzystwo, w którym jest pan ubezpieczony od
wypadków.
- A jakże!... Już dwanaście lat jestem
ubezpiec;zony i nic mi się nie wydarzyło
w tym czasiel

Ilumieniec wslydu
(Napisał

5) "Sanację" trzeba by tak zamalo"vać,

żeby jej się raz na zawsze
odechcialo
brużdżenia przy budowie
Polski Naro-

dowej .

Dobra rada dla "Ozonu"

Pochłania dużo forsy niech nada
wchlaniaczom kurzu aw~. firm~ itd.

Tadeusz Z. Hernes)

lato z nicjaką zazdrością
patrzałem na ludzi radosnych i opalonych,
którzy pełni sił i młodzieilczej werwy wracali pod wieczór z plaży do miasta.
Szczęśliwi ludzie myślę sobie i
brunatni jak hitlcrowslde domy w Niemczech a czlowiek sicdzi w czterech murach miejskich, męczy się, kona niemal z
gorąca a przecic? mimo wSl\)'stko pozostaje blady jak prześcieradlo.
Aż wstyd pol,al\ywać się takim na ulicy. Tym bardziej, że jest gdzie opalić się
co nicco.
\Vilulomo, wspaniałe lazipnki pohudował r.arząd ~!olrc?:nrgo miasta P07.0attia
na Sołaczu. Duma ro?:piHa pluca. oczy
Przez

całe

niewieścim

dowi.

i serca podbijali temu! naro-

jak oni dziś zabawnie wygląda
Wraz z ubraniem spadł z nich cały
majestat ciała. Chude to wązi.utkie w plecach wygląda jak chuchro. Nie mundur
zdobi człowieka ale czymże jest człowiek
bez waty w ramionach?
Tak sobie rozmyślam j czuję, ze słońce
praży mnie coraz bardziej. Wyra tnie paruję w wełnianym garniturze. Nie, dalej
tak nie wytrzymam.
Ochota mnie birr7.e popluskać wraz z
innymi. Kie wystarczy gapić się i krytykować biednych llldzi. TI'?:pba być trochę
postępowym i wleźć też trochę do wody.
A woda czyściutka i chłodna aż prosi
pieszc?:ą
się wspaniałymi
ul'zącl?:eniami
tudzict widokiem długonogich bogill po- o to. Obawy, żeby z niej więcej nie wyleźć nie ma żadnej. Zresztą pływam nie
znallskicll.
Bogmie krzątają się po plaży, ledwo najgorzej i zresztą tylu ludzi kąpie się, że
faktycznie nie ma miejsca. gdzieby moż
dotyli:ając zielonej murawy, opalają swoje
zgola nadziemslde ksztaHy i raz wraz na się utopić. Nawet kandydat na samobójcę nie dalby tu sobie rady ...
skaczą do wody na kształt :5zczupaka.
A na brzegu basenu kroczy w dodatSiedzę na trybunie w dobrze skrojonym
ubraniu wizytowym w spodniach w pa- ku tam i nazad pan kąpielowy w białych
portkach i czujnym okiem śledzi kąpią
ski. Delektuję się rozkosznym widokiem.
cych ~ię. On też - myślę sobie - pewnie
I tu nagle czuję, ze na śmiech mi się troc·h~ pływać umie!
zbiera. Omał nie pęlmę ze śmicchu. Wła
Tal, dumając. przekonałem sam siebie,
ściwie prawdę mówiąc jeśli przypaże przecież nie zawadzi popluskać się.
trzeć się zimnym okiem, to jakże śmiesz
W szatni odbywa się pyskówka li:
nie wyglądają ci ludzie. Ot znam z ka-, szatnym o choćby jedno miejsce dla zło
wiarni tych jegomościów, znam tych atle- żenia odzienia. Tłok niebywały a wieszatów o szerokich barach, którzy wspaniały ków ani ani. Ani utopić ani powiesić się
mi til{"~mi podziw wzbudzali '"II narodzie tu nie można.. Podrzucam bezradnemu bieBoże,

ją.

W poszukiwaniu wygodnego obuwia
- Proszę popatrzeć, panienko, narest·
cie natrafiłam na wygodny i odpowiedni
pantofelek, leży, jak ulał i nie uciska mnie
wcale l ...
dakowi wizytowy garnitur, zostawiam go
na pastwę losu w dobrej nadziei, że przecież nikt chyba nie weżmie dwóch ubrań.
Już mi dobrze, już chłodniej. już mam
trykocik na sobie. Zjawiam się w nowym
stroju na plaży.
Bożc, co ja przeżyłem I 'Kicdy o tym
pomyślę nie mogę się uspokoić. Wszyscy
plażowicze oglądaj&, się na mnie, śmieja c
się w żywe oczy. W ogóle śmiechu tyle jak
na Pacie i Patachonie.
Dopiero teraz widzę jak nieprawdopodobnie biały jestem. Ach. a te moje dłu·
gie no~lI
- Patrzcie go ludzie kochani - wołają brunatni ludzie ale ten nam si~
udał!
Cóż to za
człowiek
blady jak
twaróg!
Rumienię si~ ze wstydu. Ale tylko na
twarzy.
- M6j Do;),e - myślę sobie - jakił
to człowiek jednal{ ułoml~ y. Czemu2 to
nie moina rumienie' się na całym ciele,
jak~ehy to dzisinJ było człowielwwi dosłownie do twarzy.
Lud7.ie patrzą na mnie jak na nowY
cud świata. Czuję się jak dziwoląg w cyr:
ku. Do wody dojŚĆ nie miałem ani sil an!
sposobu. WiC'dzia!em t.e, jeśli tak dalej
pójdzie, spalę się literajniej w pobJitu
niej rumiencem.
Uciekłem z powrotem do szatni.
Nie. tutaj kąpać się me motna. Za duto
znnjomy\:h, wstydu i za bardzo biały je·
stem. A ja przeciet kąpać się muszę. Za.szyję się w ustroniu i podpalę ciało ~o
granic możliwości. W najgorszym raZIe
nawet na maszynce spi.·ytusowej albo na
prymusie.
Takim sposobem pojeChałem nad Dasze kochane, pols'Jilie morzel
T. Z. HERNE.
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Rywalka Capri
(Od wła!'lnego korespondenta. "Orędownika").
lschia, w sierpniu.
Ischia jest największą wyspą w
kolicy Keapolu. 30 tysięcy mieszkal'lców i 6 wulkanów! Lansowana
od 3 lat prospektami i celowo uprzy-

łożone

spokojnie płaszczyzny wysp,
szeroko baldachimy pinij,
geometryczna koronka tarasów, rozwarte równolegle ramiona winnego
krzewu ...

O-I rozwarte

9"

.

* ,9.~-'fą:!

kie inne jego przejawy są co najmniej
malownicze, jeżeli nie wprost urzekające.
Nie ma Grand Hotelu, i nie ma
hałasu cieszącego
się
powodzeniem
letniska
Nie ma też hałaśliwych,
wszędobylskich turystów i eleganckich
letników.
Na Ischię - Pithecusę, jak ją zwali - przybyli Grecy około XI wieku
przed Chr. z Eubei; później osiedlili
się tu koloniści greccy z Syrakuz, wypędzani od czasu do czasu wybuchami wulkanów. Typ mieszkań.ca Ischii
jest różny od Neapolitallczyka, ma
rzeźbione rysy, silną budowę i prosty
i popędl iwy charakter. O tym ostatnim świadczą kłócące się kobiety (fakt
I bardzo częsty nie tylko na Ischii)

rzyny w olbrzymiCh koszach na gło
wach. Koszach o metrowych wymiarach! A brzdące mają po 10 lat i sł
blade, o słabej bardzo konstrukcji.
Dziewczęta 15-letnie sę. z reguły zaręczone prawie że nie wypada inaczej!
Kobieta dosłownie spQdza swe ży~
cie w kuchni. Jedynie wieczorem bądź
na obszernych podwórzach, bę.dź czę
ściej na krawQdzi morza...
Zebrane w
koliste grupy, pod jasnymi gwiazdami śpiewają. z morzem na dwa głosy.
Właściwie śpiewa jedna tylko dziewczyna; niskim, skupionym głosem;
śpiewa wolno piosnkę o arabskich niemalże refrenach.
Był upalny dzień.
Ciężki i upalny,
- a teraz jest łagodna, sucha, bezwietł'zna noc.
Noc na śródziemnomorsl,iei wyspie. O. Mediterranco!
Oto są nastroje Ischii.

Dla turysty

Oprócz tego obfituje wyspa ta jesprawiające wrażenie szczekającego szcze w szereg ciekawostek, które podpsa - charczącym i stwardniałym bijają jej cenę z punktu widzenia turydialektem Sycylii. Dosłownie.
stycznego. Przede wszystkim Pineta!
Sami sobie wystarczają
oto słowo, oznaczające kilkanaście piStosunek Ischii do świata jest po- nij. dziwnym tr::fem zrzeszonyc~ i io:i:
błażliwie przyjazny. O szczęŚliwej sa-I tUlących zręczme I.as ... Prowadzl z n~eJ
mowystarczalności duchowej przeko- dros:a do aragonsinego zam~zyska,
nuje nas wyznanie, że prawie żadna z rOZSIadłego ~a skale, połączonej z. wykobiet nie była na Capri - mimo od- s~ą s~tucznJ m bu~warem. Tu.taJ ~o
ległości kilku kilometrów i światowej V.It~OTla Col on na, Jedn~ z .naJwY~.lt
gławy tej sąsiedniej wyspy - w Nea- n~eJszych. poetek W~OSkICh I. prz;napolu - tylko przez pomyłkę, w Rzy- clólka MIchała. AOloła Spę.dzlła szemie - z zasady nigdy. I nie znają. reg lat po .stracIe s~ego ,męza.
żadnej ciekawości świata. ani nawet
~oł.udmowa częsć w.J spy - ~ac~o,
ochoty polowania na nowości po skła- obfItuJe w gor~ce z~r0.Je solne, tadlodach. Zakupy załatwia tradycyjnie i a~tywne, alkahczne l SIarkowe (3 lecz,:
powszechnie mąż. Albo dzieci.
mcze zakła~y, temperatura w t.ermac!t
1 s c h i a. Widok na zamek aragoń ~ki.
Tak, dzieci! Podobnie jak osły,:!I1). ~o. 69 stopm) .. W Lacco właśme znaJwilejow.anymi cenami, wyrasta pod
Największym atutem ...
one przedmiotem wielkiej troski i naj- Q~Jemy geologI~zną zabawkę w post~
bokiem Capri groźna jej konkurentka,
prymitywizm
tańszym środkiem transportu.
Na e) skały o men~gannym kl' ształc~e
o równej piękności naturalnej i ... poprzeciętnę. cyfrę dziesięciorga, pięć się grzyba. Nazy~a S1l: F.unge
udaje
W
zestawieniu
z
Capri
największym
smaku nowości.
.
atutem Ischii jest jej prymitywizm. nie dOChowuje, a pozostałe bawią się oazę na modrej p~stym.
Mod~a pu~tY~lla to znaczy moNa wygasłych wulkanach
Oprócz braku bieżącej wody, wszyst- na ulicach lub roznoszą owoce i jarze. CIepłe l Oleruchome morze, na.
'Vyspa cała, to pumeks i trachitoktórym Ischia wydaje się być kroplą
wy tuf - kompleks wygasł) ch wulzłota - a może łzą boga zastygłą, któl<anów. Homer twierdził, że olbrzym
ra upadła podczas jego upadku w toń
Typhoeus, trafiony piorunem Jowisza,
wody - ciepłej i nieruchomej ...
spoczywa na wyspie, przywalony najO, Mediterranco!
"Itiększym z kreaierów Monte Epomco
ULA PIECHOCKA.
(ok. 700 m wysokości). Łańcuch gór
nadaje wyspie największego uroku.
Brzeg jest płaską j piaszczystą plaoglądał
żą.
Obowiqzek nakazuje mi dorzucić,
że nieco brudną. Ale to przejdzie. Szenajjaśniejszy'
~I:\any tarasov.ych domków przechoł.lieszkań.cy
To,,'ego Jorku mieli
elz.ą z nad hrz.egu między winnice, winmożność ogll~_ cla(o w nocy okolo godzinice o glębokim, z.i.elonym kolorze,
llY 10 . dnia 27. 7. niezwrkłe zjawisko.
gnębione przez silne narosty agaw i
Ka niebosll:łonie pojawiła się płonąca.
incl~·.i:,;kich fig, które rozpanoszyły się
kula. Poczętkowo t~-siączne tłumy na
na Ischii, niby kolonie kaktusów o
ulirarh i placach, a nastt'?pnie z okien
rozmiar-ach rozrośniętych drzew. Z
oglądały to zjawisko i sąclził~T, że spa,,,iosld ku szczytom rysuje się łagod
da płonący samolot. T.\'mczasem h;vł to
nymi podjazdami autostrada (na zakl'li'tach ostł7;egawcze napisy: uwaga!
metpor, niewątpliwie jeden z najwięl\:
taras z la,,-ką, patrzeć na panoJ'am~!).
:,:z~rc.h i najjaśniC'jszych. które w ostatnich czasach zaobserwowano.
A panoramy są llaprawdę ładne'j
O łagodn~-m, jakby zapożyczonrm od
J eden z ash'onomów oświadczrł, że
neapolitallskiej zatoki, tonie akwarel
meteor pojawił się początkowo w okolicy na poludniowy zachód od Wielkiej
z wiel1cem łączących się zatokami
wysp: Procida, Nisida, Vivara. Ła
Njpdźwiedzicy i przeleciał nieboskłon,
godny koloryt ,,'prowadza atmo",fel'ę
zrikając na północn~'m wschodzie. Mespokoju, atmosferę przepaloną słoń
teor b\'l znacznie wif'kszv od zwvl<łvch
cem i solą, zaprawioną zapachem mometeoi·ów i należał do t~w. "kui ognirza, Miły odpoczynek dają oczom rozWidok na part i autostradę na Ischii
stych".

Nowy Jork

meteor

j

Z Kie·rmaniczami na darabach

się z kiermaniczami, którzy za pewną
niewielką opłatą zgodzą się przewieźć

go na swym spławie. Również za oplatą kiermanicze mogą
sporządzić dla
Najwięk8~a atrakcja Huctlls:t:c~y:t:'IIy
tllrysty
na
dal'abie
}a,>,'eczkę, pomost
\
S t a n i s ł fi. W Ó w, w sierpniu
biącego sport wodny, jedną z najciepod nogi itp. Udogodnienia. Turysta
kawszych
atrakcyj
na
Huculszczyźnie
musi
jednak swój plan podróży dostoPłytkość Czeremoszów, jak i w ogóle rzek karpackich, utrudnia spławia i może mu dostarczyć wielu emocjonu- sQwać do kursu daraby, gdyż w czasie
nie drzewa w drodze naturalnej; wy- jQcych wrażeń. Władze zasadniczo nie jazdy do właściwego celu nie można jej
udzielają pozwoleń na jazdę darabami. ł zatrzymywać, chyba w WyjątkOWY.Ch
jątek stanowią tu jec1nlie oknesy ulewrJych deszczów. Dlatego uspławnia się Tolerują jedynie, gdy tm'ysta na wła- okolicznościach i w niewielu miejte rzeki w sposób sztuczny, przez za- sne rynko i odpowiedzialność umówi scach.
kładanie w górnym ich biegu wielkich
zbiorników woelnych, tzw. klauz. W
klauzie takiej bieg rzeki zamyka jaz,
I.a środku .Idórerro znajduje siQ ~lu7.a.
Gd.\' w klauzie zbierze ~jQ odpowiednia
ilość '\'ocl~ ' , przez fÓluzę spuszcza się ją
(lo kol'\ ta rzeki, która. na krótki czas,
wzbiera g,,-a ltowllie i uno"i prz~-goto·
wane do spla\\'u drzewo. I\:lam: tal,ich
je:o.t kill,a 11a ("l.C'!'ell1osźach oraz ich
doply\\-ow~ rh. S~ 011e ,Yla<:l1ośrią wiC'lkich spółC'k ella ck~plontaeji la~ów i
I;r7 "1'1l~':- I\l

drzewnego.

HllC'uli mozolni/> l)]·Z~· g-oto\Yu.i:;t drzewo do Spla\Hl, :-kładnjąc z kloców poj('c1~-I'lcze tl'at""~" tych za~ kilka razem
zwiaza11,'ch lW01'ZV "dal'abę"·
Po(lc~a:o. gdr po.i('d~'il(·ze l';:\oc(' i tratw\' :o.nlnwia sic h lko na Il1niejf'zYC'h
T,,';e s t~ZC'llia(·h. 'clo mieisco"'o,:ri 'ul'iżej
prlo~. on~·ch "rial"aby" pł~ ną. daleko,
bo aż do Kut, Zalueza, \V yżnic~' a nawet i dr) Czerniowiec.
Ja zda .. c1llrall<}" jest rlla tury. ty, lu-

Daraby na Czeremosz'U.

Przypadkowe zatrzymanie się dara.by staje się wielką troską Hucu.łów
kiermaniczów, gdyż nie tylko grozi im
w tym wypadku kilkudniowy postój wskutek opadnięcia wód wzniesionych
sztuczną. powodzią i to aż do czasu
llim 110wa taka fala nadpłynie - ale
większe jeszcze niebezpieczeństwo zagraża tratwom ze strony innych darab
z tyłu płynących. \V razie bowiem najechania daraby przez inne spławy
tworzy się tzw. "zahata", zamieniając
się często w chaotyczny stos pi~trzą
cych si ę nad sobą tra tew całych jegzcze, lub też rozbitych i przerzedzonych, a wówczas kiermanicz w czarnym pocie czola musi się mozolić nad
naprawą lub składaniem od nowa swej
daraby,
Daraby znilmą zape"-lle wkrótce z
Czeremoszów, .iak ZlIiknt:'ł~- już one
najpierw w dolinach ohu n~-s 1rz~'c , a
następnie w dolinach ł~ol1lnie~' i Świcy,
gdZie splawaczk~ zastąpil~' koleje leśne. Cywilizacja, post~p stworzą i tu
rapewne urlogodnienia w handlu drzewem. awanturniczy zaś przepęd spła
wów i śpiew kirl'lllaniczów zastąpią
!'znur.\· ładowJlych wagoników, ciagnionych przez "samowarek", ktÓl:Y
"w~'m sapaniem. świstem i smug-ą dyI 11 <:1111 t o} Wśl'(,d l-:Ol'on 11 i ebosi ('żn y~ h
świerków. głof<ić h('clzie jeszcze - jedno
7\YYl'ięstwo techniki nad
prz~rroc1ą.,
Zniknie wówczaf< ta nirzwdda aU'akcja hucul--kich gÓl' - daraiJY. (Sc)

"ORĘDOWNIK, ponreazialeF, anIa
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SPORT

wlidze 1

się

liśmy u nich ambicji i chęci zwycięstw,
brak zgrania .i.' koleżeństwa. Nie bez winy

jest kierownictwo sekcji piłkarskiej, które
nie umiało ustalić stałego składu. Widzieliśmy graczy, którzy grali na wszystkich
pozycj a ch. Ł. K. S. jest w bardzo przykrej
sytuacji, jeszcze żadnego roku nie było tal,
7 punktów. W spotkaniach wyjazdowych groźnie. Nie można jednak spokojnie czepierwszej rundy Ł. K. S. stracił wszyst- 'kać na wyrok, należy zmobilizować wszykie punkty, na. osiem spotkań drugiej stkie siły, by ta jedyna drużyna łódzka
rundy łodzianie grają u siebie tylko trzy pozostała w Lidze. Apelujemy do graczy,
spotkania, z 'Wartą, 28 bm. z Pogonią 2. by w każdy mecz włożyli wszystkie swe
:x. i z Warszawianką 16. X. Chcąc się siły i ambicje. !{ażdy mecz jest do wygrautrzymać w Lidze ŁKS musi te zawody
nia i należy walczyć do ostatniej sekundy,
wygrać. Jeżeli uda mu się na wyjazdach
do ostatniego gwizdka sędziego. Do łódz
zdobyć
choć
dwa pkt., wtedy widmo kiej publiczności apelujemy, by zachowaspadku odsunie od siebie.
niem swoim nie utrudniała wysiłków swej
Dziś musimy zrobić bilans z dotychdrużyny.
'czas rozegranych spotkań i %8stanoL. K. S. wystawia. pneciw Cracovii nawić się nad tym, kto jest winowajcą ka-I stępujący skład: Andrzejewski, Gałecki,
ta:strofalnego położenia Ł. K. S. Wszyscy Karasiak, Pegza II, Koczewski, Przygoń
~ winni - gracze, że dotychczas nie dali
ski, Miler, Lewandowski, Galumbiński,
ze siebie maksimum wysiłku. Nie widzie- Olsza i Król.
wane w Lidze tylko przez

jedną drużynę,

łodzianina dręczy 0becnie myśl czy Ł. K. S. utrzyma się w
lidze? W dziesięciu dotychczasowych
spotkaniach łodzianie zdobyli zaledwie

L K. S. Niejednego

nozna

LXS rozegra w nledziel~ mecz I Craw Krakowie. Łodzianie zagroteni
spadkiem z Ligi wysyłaja, do Krakowa
swój najsilniejszy skład: Andrzejewski;
Gałecki iKarasiak; Pegza II, Koczewski
i Przygoński; Miller, Lewandowski, Golumbiński, Olsza i Król.
Lódzki O. Z. la. A. orga.nizuje w (Jnlu
28 bm. pięciobój pań o mistn. Polski., na
stadionie "Wima" ul. Rokicidska 82 z następującym programem:
W niedzielę o godz. 1a defilada zawodniczek, otwarcie mistrzostw, 8Ztafeta
lOOX100X80X60, bieg 100 m, skok w dal
z rozbiegi om, pchnięcie kula" skok w
zwyż z rozb., rzut
oszczepem, sztafeta
100, 200, 800.
_
UT - Legia. Na stadionie I: K. S. zostanie rozegrany w najbliższą niedzielę ostatni mecz o wejście do Ligi, między drutynamiUnion-Touring i Legią warszawską
Zawody rozpoczną się o godz. 16.30. Skład
covią

jutrzejszą niedzielę walczą:

Poznaniu Warta i AKS.
Wielkich Hajdukach Ruch i
Warszawie Warszawianka i
Krakowie Cracovia i ŁKS.
~ :Wilnie Smigły i Polonia.
Tabela

drwili

Pogoń.
:Wisła.

przedstaWia alę w tej

ligowa

następująco,

gry pkt. bramki

t. Ruch

10
10
10
10
10
9
10
10
10
9

2. WarszawianKa
3. A.KS.
4. Pogod
5. Wisła
6. Cracovia
7. Smigły
8. Warta
9. LKS.
10. Polonia

13
13
11
11
11
9
9
8
7
6

30:19
26:21

22:14

11:11
15:15
17:20
18:24
30:26
11:22
16:21

Najłaniej

..,

jesień

Ib

Łódź,

i zimę

D

Fabryka

P1NGWIN

Otwarcie sezonu w Lodzl pola,czODe z
defiladą wszystkich zawodników okręgu,
pokazem zaprawy i wręczeniu dyplomów
zawodnikom nastąpi 4: września.
Drutynowe mistrzostwa okręgu l'Inpoczną się 17 września i potrwaj 1\ do 6 listopada.
Na 7 listopada przewidziany 'jelit w Lodzi meC'L międzypaństwowy między drugl\
reprezentacją Polski a Estonią.
Mecz z Poznani cm odbE!dzie się 23 pddziernika w Łodzi, 11 grudnia ze Lwowem
w Łodzi i 9 stycznia z Torunicm również
w Łodzi.

Pływanie

Tenis

Kolarstwo
Na torze ." nelen_ie

alf) w IIle-

Pipciarstwo

L6dt - Pomorze. Skład pływackiej re.. L l .
. d . l
. d
Ostat.ni mecz o puchar ' Europy środkowej
prezen t aC]1 oc Zi na me Zje ny mIę zy- odbędzie 8ic w Zlinie, pomi~dzy Polską i Czechookręgowy mccz z Pomorzem w Bydgoszczy "lowacją. Sklady obu druż'yn nie 8ą Jeszcze de·
został zestawiony następująco: panie: Kofitywnic ustalone. Czechoslowacja W7stawl
walska Gozdowa E:rzcmi6ska Barsk.a i :Mem~la•. Cej!lara, Hechta i DrobnYo'eg:o Ił
, ("
')"
grach pOJedynczych. a pary Menz~l, eln&r i
tatarska wszystkIe z Ł. K. S-u, panowIe. Hl'cht _ Drobny w grach podw(\Jnych. Barw
Chojnacki, Cic'śla k, Cichocki, Idzikowski, Polski bronić bedą Tloczyński, Hcbda, Bawo·
Konikowski. Rapaiski Ł. K. S. Kowaliński, ł rowskl i ąpychala., M~cz ten za!l~cyduJe, kt~ra
k' (III{S) I{
D b
' k' . II tych dru zyn zajmIe pIerwsze mIejsce w turnieAn tl~ows
l
,renc,. f\ ro" s l l iu. W razie wyniku remieowego pierwsze miej.
Gawryszczak (Bo ruta - ZglCI-Z).
see przypadnie Polsce.

poleca najtanief
Odzieźy Zawodowej

ł. Ó D

kup - bo

i,

i Konfekcji

Tel. 159-72
al. Piotrkowska 158

warto.~

BiuralIsta

lub bluraU.tka obeznany z księgowością z p'sanlem na maszynie
i stenografia potrzebny
do bIura fabrycznego.
Szczegó 'owe oferty pod
"Biuro fabryczne" do admiOlstracji Ol'~downika

1IIJ11l11l11l11l11l11l11l11l1l1l11l1l11l11l1l1lłlllłllllllllllllllllllllllllllllllll

li[BUm - ~imnaljum - n~oła DOW~lB[~na
Zgromadzenia Kupców m.
ul. Prezydenta Narutowicza 68

Łodzi

w ŁodZI.

telefoa 115-31

codziennie zapisy kandydatów

przyjmują

odbed~ie

dziele WyŚcig kolarski na dysta:naie 4, km o tytuł mistrza
drużynowego Pohkl. W'ylicig ten
zapowiarla lie rewelacyjnie, bowiem zgłosiły
sw6i udział najsilllidsze zespoly 'Vllrsznwy, Poznania i ł~o{l1li a rninnowicie: i':oy ren a, l~ort Benu., .. Jur", Orkan (WarlIZawa), Stomil (Pozna1\.)
ora.z IJl'I< i tjedJloczone (Ł6dt). O oierw!lze
miejsce rozegr si~ niewątpliwie b. emocjonują
ca walka. 'l'y ulu mistrzowskie broni druhna
war~zawski"j .. Syreny", kt6ra uchodzi za faworyta wyścigu w ł,odzi. Syrena bedzie starto·
wać wskladzie: Napierala, Michllbk, Starzy1\.ski i Cienie~"gki. Czwórka ta jest niezwykle silną i wYl'ównaną. Drużyna Syre'ny wygrab. przed
paru tygodniami wyAcig JIfK w Łodzi, zd ."
rOllicrizialek para Napierała-M:chalak lI'ygrała
U'zy gorlzinny wy~cig IIweryka(lski parami.
Również i pozostałe drutyny wystĄpi. w b. silnych skla(lnch.
.
Drużynowe mistrzostwa Polsld na torze
na dystansie l. km., rozegrane zostanl\ w
niedzielę w l_odzi w IJelenowie.
Tytułu
mistrza broni zcspÓł stołecznej Syreny.
Spodziewany jest udział 8 drużyn.

Artur Eger

Piotrkowska 286, tel. 260-53

l;LodV

Strzelanie
Ostllteezne ."ynlJd polskleh .trzelc6w 'II' Bn.
dapeszcie przed staw iają sie nastllpuiąco: W
strzelaniu z broni dowolnej z postawy leiącej
pierwsze mif'jsce zajljł dcfinitywnie EstońctYk
- Lellep Olew 3!J7 pkt. Drugim byl Pa prOcki
395 pkt.. trzecim Ullrla il94. siódmym Wachowict
391, t1wnnaRtYIfi dr Jurek, a piętnastym mjr S!a.
warz 388 pkt.
'V Ilogfawie kleczt\cej z'lVycip,tyl Steigerm8.nn
(Nif'Tn('Y) ;;8U pkt. W postawie stoitlcej wYłrłł
Stcig'~rmann (t\i('m('~'l 37G pkt. W tycb ostatnie',
konkurenejach l'oln cy indywidualnie nie startowali.
'" strzelaniu z 1\ postaw 1. Steigermann (NI
115U pkt., 2. Stllrm (N) 1141 pkt.,a. Jurek (Pol·
sl,lI) 11:\1; pkt.. 12. Paprocki 1114. pkt .. 13. Wacho.
wiC'z 111a pkt.. 2!I. Duda 1087 pkt., 32. Piątkowski
1083. 39. j{olotlzidski 1070 pkt.
'V strzelanin z karnhina Ilowolnego w konku.
renrji ze~J>olow .. j mierlzypa ń8twowej 1. Niemer
50J7 pkt., 2. W.,gry 5:;72 pkt., 3. Polska 55~5 pk~
V,,' atrzelnniu z karabina dowolnego w konku.
rf'nl'ji ze~polowej międzyklubowej: 1. I:!toleczn,
Kluh Htrzcl(,l'ki WarSZawa l!J2!l pkt .. 2. Weg.
Klnh BI1I13i 1U22 pkt.
'
'V strzelaniu z karabinku dowolnero "
wszYl<tldcb trzech postaw w konkurenrii mieozy.
klullOwej: 1. Kadra z Rembertowa 5;);)5 pkt., t.
Węg. Klub Budai 55:53, 3. WP,lr. Klub PO('ztOIV'
('Ów 5458. 4. Klub Stl"'.:elecki Wars:J:awa 5~'96: "
konkurClll'ji mielłzykluhowej we w8zystki~h 3
po~t3w:l('h PolRka zaida :~ miejsce 2716 po W~.
grach 2 07 i Niemcach 28:.11.
\V Rtrzelaniu z karabinka o otwartych prZ)'.
!'SĄoach celowniczych w konkurencii kobiecej in·
dywi<llll'llnie: 1. \\,pgierka Nagy 557, 4.. Staw8rZ(lo
wa 511. 9 . .Jagodzińska 528. 11. Jurkowll 520: 1'1
konknrencji zespołowej 1. WE:gry 11;;;5. 2. Polsk!
(JlIgodziii~ka. Jurkowa. Stawarzowa) 1589.
W Iltrzell1niu z pistoletu oowolnego: 1. Wegi@1
TolgYl'si ,,:)8,. 2. Niemiec Krempel G29. 8. Pur](.j
518 pkt.. 11. Nowicki »14. 14. ł~germeyer 501, 2'Z.
dl' Jurek r~4; zespołowo: 1. Wegry 2600 pkt .. 2.
Wp,l1ry .. B" 2574, 3. PolAka (w składzie: Jurek,
.Jn.bloll.·ki, Nowicki, Egermeyer i Pazdej) 2G46 pkt.
W pistolecie olimpijskim sYlwetkowym: 1. Ja.
apel' (Niemcy) 54 pkt. Za nim 4. innych Niemców
z takim samym wynikiem. 11 Pazdej 53. 13 Eger·
meyer i Piatkowski r6wnież po 53 pkt; w kOli'
kurencji zl'~pofowf'j 1. Niemcy 270, 2. Wcgry (ze·
!p61 .. A") 264 3. Wl:gry (zesp6l .. B") 262, 4. Pol.
ska 2;)8 pkt.

UBRANIA UCZNIOWSKIE

lłMI

N.CZIDEI~

w firmIe

Numer 19Y

FARTUCHY SZKOLNE

najpiękniejsze bławaty
na

-

Strzelczyk, Szulc, Pile, Liske, Swiętosław
ski. A. Michalaki. Gorzko, Seidl, Królasik.

L6dź, drugie miasto w Polsce liczl\ee
:~ miliona mieszkańców jest reprezento-

W
W
W
W
W

ltł3S

Uf będzie na.stłpuje.ey;- Ml.ellalllki, Durlia:,

Czy Ł. K. S. utrzyma

Piłka

22 sIerpnia

Egzaminy wstępne rozpoczną się dnia 3 września rb., o godz. 4 po pot.

IHflRMAIIR
firm

W prywamym gimnazjum

27·29 8.90
9.90
34-38 11.90

30-33

chrześcijańskich

OKRĘGU ŁÓDZKIEGO

męskim

pod wezwaulem św. ADtoniego
(narożnik Brzezińskiej),

W

00. beraardynów w t.odd, ul. Sporaa 73
dojazd tramwajami 1, 6 - telefon 142100,

roku szkolnym 1938/39 czynne

będą

klasy:

Ił

Egzaminy wstępne od 31 sierpnia r. b.
Kaneelaria czynna eod:dennie.
Dla wybitnych a niezamoźnych nczniow stypendia.
Przy glmaazjulD interaat.
D,. rek t o r g i m n a :r; j n m

W kolorze "arnym I brązowym. na sUrze

RESZTKI

II, Ul

Ortl%
aJ

towary

bławatne poleca
skład fa-

wielkim wlJbon-e

bryczny
Łódi.

M.

WĄSIK
_

Zgierska 56

~================D:r~L.~K~a~I~I.~Z~~;;~d:~(Bia/iaci"i~Rg~"i·k)=~~Dil0i27=O p O N C Z O C H P
w

•

GRZYB· WILGOC

_awa raz aa za"az. wypr4bowaaeml irodkamll a,..t_._
Najpoważniejsze referencje Urzędów Państwowych

WIELKOPOLSKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO

IZOLACJI, KONSERWACJI i IMPREGNACJI

K. PALCZEWSKI
.ap,.• .qoi,io,,§ ",.,6l1I • ".,.bing

Sądo_i"

.""yb" domowego wil,oci i wo.elk. izolacyj

P O Z N A Ń - UL. DĄ8ROWSKIEGO 43

Telefoa 10-50

Na

Iłell medale

Załotone w

<lg 2850

żądanie

kosztorysy

raka 1935
bezpłatnie

Ekspertyzy, IZOlacje wszelkiego rOdzaju

-- - -

--..

'"'--

-

Sr'~1I1 I.ule

różnych

DAII5I11

ł MĘSIII
gatunkach oraz .karpetki, tealsówki j L ~
poleca P. T. Kupcom

Fa.bryka guzików i klamer EDWARD GŁOWACKI, Łó~

1. ~iBmiń!~i i t ~nia~y

al. Piotrkowska nr. 102.
.-'
Przetarg.
Zanąd MieJskl w Lodzi ogłasza pUbliczDY przetarlI'
wykonaDle parkaDu żelbetoDowego, okalajaceO'o boisko,,~
tódi, Wólezańska 212 - Tel. 147-21 ~{. S." o~l ~trony ul. Aleja. Unii. Oferty Pisenln~ odpolViad.·
Jq~c. tr?SCI kosztorysu ślepego, należy składa ć w Zarządz i
MIeJskIm, Plac Wolności nr U, III piętro w pokojU nr P.
OGLOSZENIE
do dnia 27 sierpnia 1938 roku do godz. 11' rano wkopen!
Zarząd Miejski w Loclzt informuje łodzian - absolwen. należycie zamkniętej i zalakowanej, z napi se ~ (wymien
łów Izk61 wyższycb z ukończonyml studiami prawniczymi, "oboty) .. Szczegółowe informacje oraz ślepy kosztorys z ~.'
ekonomicznymi lub baDdlowyml, pragną cych poświęcić się l'u.nkaml przetarg.u. otrzyma~ motl1a w 'V ydziale Techm rl
~' lużbie samorząLlowej, iż mogą ubiegać się o płatDą prak- 11) m, Plac '\~olnos cl 14, II. pIętro, w pokoju nr 25. Otlrar~1
tykę w tym kierunku w Zarządzi e Miej . kim.
or,ert. nastąpI w tym samym. dniu o godz. 12 w poJudn!1
Podania nalezy skJadać wraz z życior:.' ('fi i orlpisami ~~ odmm p~'zetar~owe zgo~Dle z pI-lepi. ami w \\'ysok051
z ukoilCzonych studiów w oddziałe personalnym Z<lrząd u U,>O zł nalezy zlozyć '.v l~asle Za rządu Mirjskiego, zaś kWI
~liejskiego (Plac Wolności H) pokój nr 16, do dnia 1 li8to- dolączyć do oferty. '" a~\Ja s~łactane w walorach winny b."
pada rb.
clepopowane w Glów!1eJ KaSIe :Miejskiej przynajmniej na I
~ ...... t, 'd ł - -'
i 1"""
ł dZlen przed przetargIem.
D 16S)l
~
D • lfN a.erpn a
""O r.
Lódt, ctai& II aivpnia 1938 r.
Zarząd Miejski w LodzL
.
Zarząd )Iiejski w LodzL

"

I

I

NLlmer 191 _.

ORl~D O\VNTK .

n.·.

poniE'd zia tek, dniA 22 sierpnia

lą3S

-

StronA 17

.s

w'

BROWAR
•

I

Spółka

Akeyjna

•

101.

Suk[. K. ANSTADTA
Łódź, ulica

poleca znane

(obie

Węglowego

Fabryka Kwasu

niedoścignione

w swej

jakości

Początek

n 16986

PIWA

uJ ASNE - WYBOROWE"
specjalnoM" BAWARSKIE"
oraz "CIEMNE - SŁODKIE"
przy

użyciu

Cecylii
Łodzi,

w

Pomorska 34:136

Pod

względem

w wojew.

zbytu

największy

Waszczyńskiej
ul. Legionów 15
września

Z PEŁNYMI PRAWAMI SZKÓŁ PAŃSTWOWYCH

browar

łódzkim.

Przedstawicielstwo w lVIELUNIU: St. Smigielski, Turowska 27

•

Szkoła Powszechna, Gimnazjum
i Licea humanistyczne i przyro dnicze

,

ADELI SKRZYPKOWSKIEJ
w

Łodzi,

ul. Piotrkowska 187

telefon 177-35

Zawiadamia, że podanin do wszystkich klas należy składać w kancelarii poczynając
od dnia 25 b. m. w godzinach od 9-ej do 14-ej. Egzaminy wstępne w pierwszych
dniach września r. b.
n 16835

PRYW. ROCZNE KOEDUKACYJNE

"KURSY"

prawa)

roku szkolnego i egzaminów powakacyjnych 3
o godz. ~-tej.
Kancelaria przyimuje zapisy
od dnia 20 sierpnia codziennie w godz. 9 -14

cukru.

ng 16 965

szkoły posiadają pełne

KREŚLEŃ TECHNICZNYCH

Obrączki Slubne i wszelką biżuterię
ze g a r y, ze g ark i i pI a t e r y p o l e c II

InżynIera H. Gajewskielfłl

" ' arszawa. Plac Trzecb Krzyży nr 8, telefon g·IiD·U
zatwierdzone przez Kuratorium Okregu Szkolnego Warszawskiego.
KORESPONDENCYJNE
SLUCHOWEl
dla m ieszkających na prowincji.
dla mieszkających w Warszawie
przygotowują do zawodu kreślana tel'bnicznelfo lub kreślarki.
,Iiu,:" rC?=y koedukacyjny. Nauka gruntowna i !olidna. Wydziały : maszynowy. budowlany
: miernIczo-drogowy. Słuchacze korespondencyjni otrzymują wszystkie podr'lczniki i skrypta
darmo od Kursów naszych.
Po nko:liezenlu absolwenci (absolwentki) otrzymują świadectwa według wzorn zatwierdzonego
przez Ministerstwo W. R.. i O. P.
r: 16209
~o1\.cząCY kursy pracują w biurach fabrycznych. budo,,· I ~ nych mierniczych l drogowych
Jako kreślal"Ze techniczni lub kreślarki.
OPł,ATA 15 zł MIESIĘCZNIE.
I"d:czególowe programy wysyłamy bezpłatnie po otrzymanin znaczka pocżlowego.

.'1158S1

Łódź.

nI.

"T.

Główna

MEBLE

41

tel. 132-24

SKŁAD MEBLI
Ignacego

S3clńskiego

1

został przeniesiony
z ni. Rzgowsklej 62 n. ul.

namowszych fasonOw l!:o:nplety I pOJe·
BednarskI) "
dyńcze poleca po cenach przystępnych
ZAKŁAD . STOLARSKO. MEBLOWY (przy Rzgowskien. poleca meble
wszelkiego rodzdu po cenaeh
przystepnych.
N 15 121

STEFAN

Łódź,

Szymański

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIU

GŁOWACKI

Rzgowska 52. -

Wyrób

własny.

n 1;;84

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 grO!z}', katde
dalsze słowo 10 groszy. 5 liczb = jedno słowo,
i. w. z, a - każde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie mo~e przekraczać 100 Iłów , w tym
5 nagłówkowycb.

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

DROBNE

l-łamowy

drobnych:

milimetr 30 groszy.

Znak oferty

I

naprzykład:

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

I

Domek
r
Śląsk
Katowice.
Panna
Fryzjerski
Zakład Wulkaniz.C!yJny
tny mieszkaniowy. l.._.kon. chle- Bogate kandyda tkL kandydacI
lat:ro 3 pokojowe mieszkanie
zaklad w Grlyni zRProwadzony
wy. roIli. 4.500 sprzerlam Agen- Wielki ""ybór. Olbrzymie moźli- 1000 z·1 pozna palla na stanowi- sprzedam rena 800.Zł Oferty pod
Parceluje
tura Oredownika. Pobiedziska.
wości! Nie masz oripowiedniej sku. Oel matrymonialny. Oferty "wyjazd zagranicę". Or~downik. "
!ię folwark Marianków. powiat
zd 70992
znajomości. przyjdź lub napisz! Orędownik. Poznań z(/ 70846
Gdynia.
n 16913
WI. Pawel Dllbowskl.
Kutno. gm. Dobrzelin. Od 8taDyskretnie i najszybciej usku<:.i i 2;lrchlin l km od cukrowni
Parcelacia
•
tecznisz cel matrymonialny tylko
K.ra~ca
Sklep
LOD~ Zwlrkl 1. telefon 241-119.
"Dobrz"lin 1'1, km od żychlina ca ~ m6rg z ma'i. PlewIska. li t:·ze~ zn~k z ~<:,lirlnRrfi. ~iU~2 dobrego. rze!llleślllJka pozn~ p/m· galanteryjny w centrnm miasłR Naprawa opon Idetek umocho2'1> km. 'l.iemi.a I\szem1U dl·eno- klm od PotnlJ,nia. Ozialki: rze'
.
e.tO\\"lce
yn s sa_I ":-, np.. pOSIadająca wla~ne .m leszk.a· od zaraz do sprzedania. powód dowych. motocyklowych 1 rowel'I·ane. bez obci.ążei1. l\ipotecz- mieślnicze 1.00 ha. robotniczo- te1. "na-lO.
zr\g 10 u
me I w8.l"~ztat kraWiecki. - Uel wyjazd. Orerlowl1ik Pabianice.
rowych. - Sprzedaż !lŻywanyC!b
llych. Ośrodek z buuynkami nr> rzemieślnicze 2.00 ho. ogrodnicze
Yl"
l
III:atl'ymonllllny. Oferty Oredow"n 16"14
opon samochodowych do wozów
1.150 zl. morga bez bU~:)I~{~ 5.00 ba i osady rolnicze od 1).(10
Aawa er
nIk. Poznań zd 10360
u.
!Jawniej ulica Piotrkow~k. 183..
1.000,'Yiadomość
:e·k do U.OO ha. 'l'ermiDY sprzedaży brunet rzemieślnik 36. małego
n 15 488
:pniewo .poczta Zychlin.
Lc}: katdł' piątek od .godz. .i5·tej do wzrostu. stała. posada.
poślubi
Panna
Kuźnię
CIel BrudZYl1ski.
ng
'8;(1 18.-teJ w Zarządz!!, maJ.ętn. Ple· f.l~_nnę. wd~wę. Of<srty Orędow- 38. pragnie wl'.jŚć za mąt. gp_ na rzędziami . budowa nowa. 24
~Iska", . InformaCJI udzl~la rów-I nik. Poznan zd 70 4,)0
t6wki 30UO.- Oferty OrędOWnIk ziemi sprzpdnm. duża wieś szosa
Gospodarstwo
Sprzedam
l1Iet ~t .. Gutsche. P!,zn8ń . Plac
•
roznatl zd 71121
\\ (lIaty 5000.- MiH?wa, Mikokole Gniezna 100 mórg najlep..
nowowybut!owaI1Y domek. wraz WolnoaCl 11. teJ. 58-1o~
.
34:-letnl
- -" - - - - - - - laJe\\o. pow. CZArnk6w.
szej pszenno - buraczanej. drenoz ?iadrzewion.'·m ogrodem. HtuPg 6449-33.2/-29
przystojny
samodzielny biuroKawaler
ng 16963·4
wanej. pełnym żniwem. lTIwenta.
dma.l)a mi<'j8eu. I~czycy. NoD
wiec poślubi sympatyczna posaż· lat 3'0. Z31H"OW3Uw'nym krawiec·
rzaml. dobrymi budynkami. po..... e ",Ilasto. I'>o!d"rajski.
om
ną. Oferty Orcrlownik. Powań
twcm. pozna panią. Rzczególowe
Sprzedam
,-,,,odu Ilmierci wlaściciela sprze....
ng 168-14
rowy chlew, ogr6d. rlużpj wsi ko·
f:O 70 004
oferty Orędownik. Po~n8ń
skład delikatesów. spożyw .. cen- dam.
Zglo~zenia Agencja Or~
ścielnej sprzedam. Agentura Ro?id 71 21~
trum. J. Pyrek. Bydgoszcz. Pod· (łownika. Kórnik.
n 1I181Z,
~arcele budowlane
galinek.
n 16 9.iO
Który
"·ale 9 a.
zd 69990
plekJle dPQlożone po niskiej cenle!E
z szlachetnych panów pozna bieKupiec
Kawiarnię·
~a S ago nycb warunknch ~pl.aty
. 2.
r
lD7:
dną panne krawcową. lat 34, k;awaler. 27 lat. ~ez nalogó,,\,. po·
Kolonłalkę
pipkarnie korzystnie s.przedam,-'
1nIkO .
wie tro~ecę. Pieb!~kRc.:h. J'K
przystojną celem ożenku. Oferty f6~,.?I~ąJą~~u,kdaO~to~~~~~sJ.emprz\.1."t~o.l·: '"'lprowa(l.zconą. bezkonkurencyjną i ('cntr~.m Poznania. Oferty On:lepólu ~o~l1l1f;oz;a~~eo:t~, sp~~!.:
do Oredowni:rl369 ~g~nań
1\('.] pann)" . Cel m a"try mo n III \n Y• ..tl1~zkaDlem . . powodu c.horoby I dowIlIk. Pozna1\. zd 70774
kawaler z
...:.._-_. ,,Oferty
OredowDlk. po-,
.
!,CI 11. tel 58-15.
Pe 5 721\17.14.37 poszukuje wspólnika (10 za lożeKawaler
~za[y. biurka. stoly. lóżka. msnia interesu. Ofel"ty Orędownik. Krqlewiak. ł~t 43. wzrostu wyWdowiec
Prz('z Pol"kie Radio caly świat ']n aitoś!'; tanio. Poznań. SłowaeLó(l7.. "Piekarnia".
ng 10845 sokiego, ma kilka tysięcy złotych I t . " ' ·
,
. b'
slyszy i podziwia inSirumpniy
kiego 89 Komis.
zd 71120
Domek
gotówki. pflf';urle urzędnika pań- a '''': m~zalez,ny poślUJ I pallnę
wdolle od lat 40. ł,a<s'ka we
Arnold
III~WY • ()~r~j.e-m !Onl"z~;:lam śpie~
t wowego. pflzna. poąlub.i inteli· olub
s
[PI't
y
do
A"e<ntury
Or
ędo'\\"11lka.
-,
Okna
Wspólnika
lilie w ła.scICIeL Moo'lJla. Pias.kogentną pallia. mflralnle I ducho- B u k ' "
d 71 2'6()
;filbiger"
drZ>\1i uż"wane d0brym ~tanio:!
wa 10.
fi Hi 95~ (czki)
do sklepu spożywczego wo wartościową. Zgloszenia Orę' .
Z
Kalisz. Szopena 9. ~D r zE'dam bardzo tanio. Poznań.)
poszukuj<l. Oferty Or ędownik . downi". Poznań zd 70 008
Wdowa
Gener.
przed
t3wiHl1ko,,·~ka
:!t8.
. zd 71131
Kupię
ł,ód2. pod "1000',,
n Hi 8<19
Malutka
lat 43, kOI·pulenbna. pOllw,kujp
ciel: Centralny Madom nC!WY wpłace 7500.- PrZyjmęża intpligentnego na stalej po.
gazyn Pianin. 1'0Tanio
rne Pozyczke amortYzacyjna. Starsze
milutka wdowa synem córeczka. s<li.J.7Ae łu,b l'men·ia. Zglo,"zImia
znal'. Pierackiego 11 kfllon,ialkp. mie.s.zkani 00l.. śrMmj&-"
O ferty Orędownik. Poznań
małżeństwo bezdzietne. prn;illdają POrR/Sllie mę7.n starszpgo.
Oferty
O
re;:!
o
W
'1lik.
Poznań zd 71:\()8
_
.Terlyna
polska
fa·
geiu
s'prze;r].am.
Ad,res Or<ldownik.
zd 71416
ręlJownik. PoznaJl
71052
brYka
fortepianów
parcele 1400 m. poszukuje stal"
i pianin dopuszczo· P07.on3" zd 7111,}5
azej· Pani. wdowy. gotówka od
2-0000 i10 wybudowania domku.
Dom
Panna
-.,7. SPRZEDAtE
na do udzialu w światowej WYSkład
z p.iekarnia w mieście powiato- Oferty O reflo:.vnk. Gdynia.
IIlt 28. pozna pana. Cel matrystawie w NONlm Yorku.
owoców. warzywa. nadai1\cy k&n :IIi 912
·wym za gotówkę sprzedam egmonialny. Ofm·ty Orędownik - Kto nie ma jeszcze
6530
lonialkę tanio zar:-.z. Arlres O~·
~rstencja zapewniona cena' wePoznań zd 71 073
winorośli
Sprzedam
downik. Pozmń zd 71 223
.
ul!.: u.gody. Oferty Kurier 1'0Solidnego
znanskl zdg 67 493-4
8z1achetnych przy murze. parka- 4.morgj zabndowaniem dIn ogrodSItład
wsp6fpl'acownil<lI poszllku.ie myPanna
nie w ogrodzie (szpaler) wcze· I1lk a lub emeryta. "nłwami. ce- fJP"""ywCZ
d l'kot
~6d
dlarnia od 1000 z/. Oferty Orępo 00, cel].! matrymonialnYm po- śnie. dojrzewajacrch niech zaraz na ugody. Kubiaczyk. Czer'pjno
,,'"
'O e. ,• .e6ow1· ." downik. Poznań zd 70 809
.
Dom
szukuJe (CIemnoblondynka). Ofer- napl.ze PO cenmk·katalo/: tych- P. Kostrzyn
n 1t\ 942 miEllŚci·u, towarem. p'iwllIcą. 600
ty Oredownik. Poznań zd 7l 022 ' że. Henryk Tom czyk. K o l u s z k i , '
zł. Adres Oreclowmk Poznań
PIętrOWY w rynku w Kofminie
Wspólniczki
z skladem nadający sie na klltWinorośla w;vsylane sa w speR' . t
zd 71 287
da ~ranze sprzedam zaraz. Zglo. małym kapitalem do korzystnego
cjalnych domcżkach prZez całe
zezniC wo
K l ' lk
Co'rk
. a
.
lato.
'l'rnskawki w kilku od- ~ez ",:·a!,s.z,ta tu i mieszkania O onla
ę
l!ze~lla. Agentura Orędownika _ z~prow arlzonego prz('osipbiorstwa.
lat 24. dobrze zaPlowaclzony "l'iar- mIanach 5 _ zł setl'a
sródmle~clll Rprzedam.
Oferty dobrą. mag1ilL ładne mieszkanie.
KOZIDIJl.
n 16 820 Oferty Kuri~r Pozn ański
~ztat celem ożen]m zn blacharza.
• n 1"6842' .
Orędownik. roznań zd 70731
;>owodu wyjazdu sprzedam. WilLzrlg 70839
.
Oferty Oręd ownik. Poznań
__
.
(lomaść Orędownik. Poznań
Osady
zd 70 615
Okazyjnie
Resztówka
zd 713-"42"--_ _ __
s parcelacji maj. "'ilkowo Pol.
Wspólnika
Id
l
bardzo tanio
do sprzedania 4 123 pszennej. dom 12 pokoi. ou·
Sprzedam
skle .. pow. Kościan. z zalmdo- so]j,ln('go PI·z~·j mp. (lo CZysto pol·
na
mOrgi gruntu w Łorl?i przy ul. dYl)ki prima. inw~ntar?e. żl)iwa.
" ·aI)13n.1 i. szosa. wieś ko~cielna <I, 'Pl wrtw(lr-ni Ramor1zinlów wpl· 2,,2. wyjdzie za.ea
kol)i o. Ohywatelskiei i tOI.ze kolei ka- ŚWiatło elpktryczne. przy Jezlo,. sklad komisowy nRjruenliwsElL
ceglelIlIa w miejscu. - ziemie ninnyrh (.Ilkno ubraniowe) z 2 , ego do lat ~.).ur7.'prl~ika
'lyll,o powaZ11P li_kiej z domem miPRzkalnym _ r7.\!. cena 380(){).- wplaty f',o OO{) nlica tOW81"I'm
(bez). Pozn:!Airi
"pszenne i żytnie. Res7.ta CPllY rIo 5000 zl
('"lem roz"zel"zenin
foŁogra fia p'rzesłać Poste sklep _ pokój 'ViMlomość Lód1.. BIegański Oborniki.
n 16 793 Pólwiejska 16 - 6.
zd 71 ~
kupna krer/yt dlngotcl'minowy- ,lzinlnlno~('i. 1)oc11,)(1 7.apewnio- oferty
restante 4. DialogIiwie. powjat ObywateiRka lili. n lehski.
a~0.rtYZa('YJIlY. Zgło szenia un ny od 400.-1000 zl mi!'~i('cznie. Wyrznie
?Id 70705
ng 16840
mhl~ Js(,u (~zosa Koś('inn-Wipli- ~dy~ Sil (1\1%e łTIoż1iwo~ci. 'ramie
Skład
.
~elazny
c owo).
P t:1.i!i-GG.417 kłll}łlje welne krajową pro~to z
cukierków. papieru. epntrum ko- Piecyk ~OokoJowy. mavYltka gazoUrzędniczka
•
fi" i,'c. C~ne i próhki no(lac orB?
Sklep
rzystnie ~pJ"zerlam. Pijnnowski, wa, t.alllo ~P I·zed3m . ;-oznań, św.
ofHle .. Rzczer!'owski Snmorlzial" stęskniona za wlnsnYIl1 ogniskiem ~PO?;ywczy z dflmem Okll7.yjnie Pozna1\.. Wit'lka 1~ - 23.
MarcIIII 60f(j7 - 41.
zd 71452
.
Kamienicę
nO('?la Rzrzprców. pow. ł,fl~ki - szuka meża. Oferty Orędownik. do spl'zPfIania i (lompk z ogro.
zil 71 061
lnetrową Kómiku w rynku mc>r- woj. J,ó'lzkie.
.
zd 69429 Pozn nl1 zd iD 9G6
dem. "'iailom/)~ć ł,ócJ2. WarmiWiertarka
ga 0.i:rouu. jpzioro spl·ze"";,, Inl>
skiego 10. Droż,lnw.ki.
Kolonialkę
shJ,pk~'a ta,n,io. AdrElIS OrooowprzYJm e wspólnika gotówka 90UO
Pożyczki
38 letni
@~ład. mies?:bnip wolne. Posred·
ng 16 839
z~prowadzoną,. pewna egzysten- I1J.k. Poznań zd 711191
nGlc y pożądani. ZgloszPllin .J an 1'2-1'; 000 ""&zuku.l·p !\pie8lml·l'. wdowiec
bezdzietny. przedsię••
eJa. centrum. Jeżyce. mieszkanie
R
•
•
_.
biorstwo w Bydgoszczy. poszulowiński. K6rnik.
zrJ 611 H72 ri a m w za"tapvw gO!;lpo;:!a r~,two
SYPIalnIe
IPOkÓj kuchnia remoncie. sprze. . esłauracJę
121) kuie ZOny gospodarne;. in teligentmórg bez dlugu. blie.ko POmIan i8
.
•
nowoczesne j stylowe niedl·og!e. dam .towarem 2.700. Oferty Or~· dnndaJe s!e nl!.. .iadloda.inie SIPI"'r.eś_oieszn~ zgloozenia. Ofert v Ore lbl!!J · przeOdsięhiOrczej. może być warunki dogodne. Wytwórnia: uowmk. Poznań zd 71 047
am tamo. Po:znań. Śródrka 6 a.
,
. Je d na.
fel'ty ByUgoszcz. poste f,ódź . Wodna 19. telefon 113·78.
Osady
zd 71 ~
..~ pa.rceIaCJI
" ms).. M am I'!Cz. pow. downi,k. P07mań zd 71 514)
restante 2165
zd ~/O °51
J. Palkiewicz.
n 15 903
CiężaTówka
Skład
llzuhiński
na dogorlnych warunOhevrolet Six dobrym stanie ta- k l ' . '
.
kach splaty. Ziemia pszenno-bu·
.~.
otENKl
Dla
Meble
nio sprzedam. Oferty Or~downik, o oąlruny. magiel. centrum Poraczans. z częściowymi budynkasiostrzenicy szatynki lat 28. przyw
dużym
wyborze
polera
Z.
Ka·
Poznań
zd
71
028
znama
Rprzeilam
z powodu wymi. Terminy parcelacyjn(! odbyWd
stoinej. inteligentnej.
wesolego
lazdu. Informacje Poznań. Klawają sie każdy 'poniE'dzialek. wtoowa
usposobienia .posażnej Inil'l·ucho- liński Łódź Nawrot 37.
n 15907
:.
GospOdarstwo
sztorna naro;:.ii {l Jó~źnej. kiosk.
r.ek i srode w Zarząd zie majętno 38. posiadająca dom piętrowy. 10- mość luh gQtówka) poszukuję dla
Bedzitowo. p"w. inowroclawsk;. katarzy kolonialka. chlew. ogród braku znajomości odpowiedniego
25 mórg. budynki masywne - -----...:::.:::....:..;~:..:...----ZCZeg610WY(;h informncyj udzie· tro,ie nieletnich dz:eci. stacja meta. Panowie nrzędnicy na ataFortepian
z ogrodem owocowym. ląką i łllSkład
a również Gutsche-Pedow , ki - l11iej~cu. dut~ wieś . szuka meta. Ipj. posadzie religijni do h.t !ł8. okllzyjyIie od zua>!: do sprzedlł.Płia. sem sprzedam. Oena 6.500 zł. ,JO· wit-jsk! sPl'z('dam Z50.-- 'i!!ierl:-..
oznań. Plac Wolnoś"i 11. tpld.II\1;1i~ /.(l)t6\\"k·' Oferty OrędOWnIk O,prb" z fotof!rnfia Orędowmk , '~'i adomość Orędownik _ Pnhia, zef Gwiazda. Ostrzesz6w. Kol,,- wa 50.- po~,·ód C'h
l
P
IiS·I.5.
P 629ii·3:l,2~ II'oznań zu 70616
l'uZJlHli 7.11 i1 On·1
nIce.
n 16 S13 JOwa 17
zd 7102·j znali . Żsd"ws~1I 31. oro~~.j1
1
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Sprzedam

dom z r estauraeją. sala. netnictwem i 7 pokoi 2 klm 0,1
Leszna. Oferty K 11 rier Pc>:z.
zdg 708a2-3

'ORĘDOWNIK, ponTeiłziałclt, dnia 22 sierpni:! 1!)~8 -

18

•

Ciężarówkę
PO ,l(runlownrm remoncie sprzedall1.
l(.gloszl>nia
I';kspozytUnł
Oredowllika. WI'z",śnia (152-38).
_ _ _ _ _ng 16735_ _ _ __

Num~r 191/

li

Kuźnie
doorze prosperująca oddy;i ..rtawię
Dom Modelowy"
zaraz. Zgłoszenia Agenda Ku- K
Ciężarówkę
". . . ~ . I '
t..ódt ul
Bostonkę
riera Poznaliskiego. KrotOM:yn.
1:'.0~I?k"s~~.
'l~tu ~kla'234_!)!j . lita:
czcionki. rpgal. pl'asę wyrobu Chevrolet na chod'zie 800.- non 1G ;83
.I?I 0\\8,a .'"
e. b
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wiE,>CmTllY; 20.55 skrzynka rl>lnicza: 21.10 onW'T1e balla.tly i ot1;isi!'jer,p ludowe pip"ni dtlń~kie w wyk.
chóru i solistl'iw 'J'ranomioja z
Kopenhagi: - '21.50 wiadom~ci
sportowe: 22.00 utwory Jj'ranciszka Liszta (plyty); 22.40 "Polska
""idziana oczami cudzo1.iemcÓw"
_ reporta7. IV oprac ..JRna Kilar.
!tkie,l(o (z Poznania); %3.00 ostatnie
w iadomości.

KRA OWE
Ponied7.ialek, Z! siel'Jlnia.
Torufi - 8.011 mf\Jzyka rOllJrY-Wkowa (plyty): 8.55 wiailom~ci z
Pomorza: 13.00 dl a ka7Jdego coś
ladnego (plyty): 15.30 CI.l6r. Erya;
na. (płyty); 17.00 tańce l PlOsen.kl
(płyty); 17_~0 audy('ja żołlllierska
z okazj i święta pu'llkowego w InOwroclawin: 17.4;; pl>ga.daJlok3 aktualna: 17.51i program na jutro.

•
Og ł OSZenla

wiadomo~ci

gospodarcze: 17.00 od.
czy( sportowy: "Sport w slużbie
oUl'ony PRllstwa": 17.10 C. Cassado gra ... (p łyty); 17.50 odc.zyt3Jlie
'Pl'og'l'aIDU na dzień lI1as.tepny: 17.55 wia.cJooności bie:i,ące: 20.55
pogadanka aktua1na: 2'2.00 lokalne
wia,domo'ci sportowe; 22.05 .. Pod
.koostela,cjll ... \Vagi" _ audycja
słowno-muzyczma.
J ódł.
~. - /I.:!O m~z:vb

z .\.meryki). 19.00 Rcrlin . . . FRI
,taff" op. Vcrd iego.
Kolonia
Ko,ncert ef;-dur L:szta. 19.20 Florelicja. Koncert zespolu l1lallrloli~istów. 19.55 Lahti. UtwOI'Y Mozarta. 20.00 Londyn Re!t. Koncert
symf. z Que!'ns-Hall. W progI':
Utwory Sibelima. 20.10 " ' ieclen
Koncert symf. ". prO!!'I'.: Rpger i
Reethol'en. Hllm\Jnrg. I\luzykll 0npm"·a. 20.15 R. PariI!. Mu"' ... b
kam!'r.lna. 20.:10 Lyon. Konć-err
symf. \\T. Eiffla. Koocert Eymf
z udzi.lpm solisty (skrzypce). _
2100 M e r I
G'
d"
PMt· W ( 10 aR' .. iron \
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'k f

OmOCn!

____
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" ki

ryZ]ers

z kartą rzemieślniczą PoszuKllje
posady od 5. \) .. " 'arunk i: wolne
utrr\'ln~nie. 20 zl. miesi~cznie mo .nM" "'·,uc7. eni~ ż..,la:r.kowej
ondulacji. Or .. rly Orędownik Poznań zd 70940

Fryzjerka

~Iazkowa. wodna.
~ada stała. Józef Papnycki.
KrotO!!~yn.
zd 70

dobra Irilll

,..
&14

Chrześcij ańska
wyiwómia
bielizny
~ui.
nnedstawiciE.>1i na woj~6d7.t ......
ZglQ60ze-nia Orędownik:. Pomiń
za 70612

Potrzebni

~ chll>J>:<7 do orkiestry woia1:O'Ił'ej
'Varunkl: zaawansowanie" muZYce. 7 oddz. szkoly ;pI)wut('bnej
nie przekroczony 17 roi. Ofert,.
p!semne rio Agencji Kra'k6... "\.
SIenna 12.
1\ U Stli

Szewcy

potnebltl na. szpilkowa ~
stala praca zapewniona.. Brcigl>5Zes. JezuickI!. %4. m. S.
n 16815

Agenci

na d-e","a.
...... _Lf.
'u .. l' wl'noro~IA
,,~ """,~A
wani. 'Yllclaw Pietrunka. Wu·
n>awa. Marszlllkowska Il0l14za 70 711

Pomocnik

krawiecki dobra ~~Ia na IIhlt \lO'
t.rzebny. N iemczyk;. Oborroki Piłsudskil'g'O 15.
alUlt

K
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A
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praktyka. kaucja. -

branża obojętna. Oferty Or~dow-

nik. Poznali zd 70985
- =-=-...:..::c=.:.:...=~::..:=

Agenci

podr6tuj!\cy potrzebni do Iłpn..
daży winorośli
szlachetnych brzoskwiń · i moreli.
kt6re pOd
gwarancja owocuja na każdej
glebie. Prowi~ja W%. Treblińsh,
Milejezyce. pOW. Bielsk - Podlaski.
!ld 66 OiS

Humor Za granIczny
•

WO!?;y Óredowmk ._ -

kilkoletnią

n 16 800

-

-""I '\.

...... .,.

.:..........~.:. ..

--...::::::---

I

(płyty z
W.ar&Z8WY);. 13.4;; firagmenty 7,p
S~llt f!ymr~.!1Iczny<;h. (p./,Yty). 14.15
lorl7;kJe wladoll1o"CI g'1!'ldowr; -14.20 muzyka obiadowa (płyty):
Poszukuję
17.00 •. Znaczenie gieł.dy mi~n'ej wrYwkl;w~gO.
Ko~cerdh~oz po~ady miody. energiczny. kAUCję
LOu-zi d·la życia gos'Poc1aJ'cz!,go" - J(
j ;1:k':
. ~.on
rg: 1.500.- mog~ zlożye. Oferty Orę
poga.ua.IJIKa goopoda.rcza: 17.15 mu-I on~e:rt u ki lej I1lg.zY~1 It~(lolV~J r1ownik. Poznań zd iO 769
7,yka popularna (-p'lyty): 17.3ii z ~"l1fl'~I~I!'m ch~l'u . •1.1;, "lelielI
pro!>y ~[3 riama Pie-chala - recy- ,",on
Tl~WY (':~.oI.1 (,h~
Tokarz
na celw.t fo~t,ekPIR
tacJe; 17.50 'Porad,nik sportowy 10Wl . . " le~leri,kll'J .O rk
kalJlY: 17.55 odczyta.nie pl'Ogramn: . l mfonl~>'JneJ z udzlalem ~"lrslkl z kilkuletnia praktykl\ poszukuje
2J.00 "Życie kulturalne"; _ 22.00 Pra.gR. Ut.WO'fY. J:tnaczb IV wyk POsady. or~l·ty Orędownik. Po·
wiadomości sportowe lokalne;
ol'kl!'stry I solIstów. 22.00 Ruda- _7._n_a_ń_z_d_7_0_~;.....r;....lO_ _ _ _ _ _ _ __
],eszt. MUlzyka taneczna. R7.ym
Ogrodnl'k
22.05 k0<7wel't popularny.
I}:oneert wo.kalny. 22.05 P. Pari
sl!"n. Muzyka 6ymfon'('zn3. 22.30 rubnowany. pierwszorz~dna dht.
PROPONUJEMY
Lipsk. Koncf'rt kwartetu w"kal- 13 lat praktyki szuka pOudy. 1lt'g"0 u·tworów Bralm,.a. - 23.00 Oferty Oredownik. Poznań
.' LAMPOWICZOM
IlilH'rSlIDl T. R07,maitości muzyrz·
za ~O 114
Czasy S" ciężkie,
..
Poniedzialek. 22 sierpnia. ne. Królewiec. Koncert popularny. 23.10 Rudal'esz!. ~ll!7,yka I'yEkspedientka
Uważam, mój synu, że jesteś już dosyć duży. by roi
15.15 Keenl!t"w. - Pie.\ni R. /rańs·ka. 2J.OO S1.luh!art i Frank- POC21f\tkllją~lł. ze ,:,si. sz,!ka pra· troch~ ulżyć. Może weźmiesz na siebie te dwie ostatnie raty
Strausu. 15.~5 Berlin. Rozmaito- fu.rlo ~{0f!"el·t l1~wor6w kl"sYkóWI~J. z kauCJlI. hr~nza ohoJetn •. t Ó·
~ci mu,zyczne. 111.00 Wroclaw. \"-Je.lell~kl('h. " rll'deó i Wroclaw. Oferty Orerlownlk. Poznań
za w J wózek dziecinny?
(M)
KOI\cart rozr)"Wlkowy z udziałem honcert kameralny.
zd 'j0 032
("Pearson's 'Veekly", Londyn).
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Prenumerata
Adres
ł

l-lamowJ' m\limńr hlb j.~ mieJ-ee kontuje; w .wyezajnych ni .tronl. '-Ia·
w PoIrIee • • d~Keni~m.r.ze.t,. do domu mieaiecznie (7 razy w tU'odniu)
moweJ 16
]la .troni. redakcyjnej (4·łamowej); a) przy końcu c~'cI
2.50 .1 . . . 1'&nICa mleSlęezrue od 3.00 El do 6.00 zl (zależnie od kraju).
redakcyjnej 30 groszY, b) na etronle czwartej 50 r!'Ollzy, c) nil stronie drugiej tlO rrony,
redakcji I adr.minlst!ac)i centralnej; P07.nl\ń. tw. Marcin 70. Telefony; 40-72 14-1/1.
d) na stronie wiadomo§cł miejscowych 1.- si. Drobne ogło~zenia (najwyżej 100 sł6w. " tym
d ' d .83 -07, 44-81, 3a-24. 3~-2a; po iodz. 19 oraz w n ied ziele i święta tylko' 40.72 R~daktor
5 .lagł6wkowycL) słowo nagł6wlrowe drukiem tłustym. 15 groszy. katcie dalsze elowo 10 irony.
o powIe liS ny: Jan Płazak I Poznania. Zll "'iadomości i artykuły z m Lo J .• d
. d
Ogłoszenia wieksze wśr6d drobn,.ch poczynając od O!!tatnleJ ,trony. l-laOlOwy milimetr SO Iro·
WI .. d~518IV M~ciąg •. ł..6dt. ul. Pi?tl'kow~ka Y1. Za ,.Kronike Wielkiego Po'mor:a~! ~dg~:J:d:
SZy. Ogłoszenia skomplikowane, z zastl'zeteniem miejsca. od poszczeg61nego wypadku 20".
Fr~clszek Przytar.kl z .Poznanla. - Za oglOSZen!8 I. rekl~OlY odpowiada Antoni Leśniewicz
nadwyżki. Ogloszeni:t do biezącego wJdania przyjmujemy d I goaziny 10.3U, II d' "y"'ań
a dkÓznanl8. d
RęI;.OPl~.6 w nl.ezam6 w lOnych redak('Ja nie zwraca. W
razi~ wy·
nierlzielnyeh I AwiątecZl1~ do rodzin,. 11,80 rano. Za błedy drukarskie. kt6re nie 7.nieksztalcaja
~dPOwiad~P~;Od~t~{~~i!lł~il!~R~szaa. przeszk<td w zakl.adzie •. strajków itr ..... ydawnictwli nie
treści ogl06zenia, adminietraci& mil oclpo\wadl. Ogloszenill przyjmujemy tylko ZIi op/atą II r6ry.
Itarczonych num8r6w lub odMkodow:~i~umeratony • nUI maja prawa domagania lie niedoNakl.ad t czcionki: Drukamia. PolekIl S. A. ,.. Poznania. - Konto P. K. O. Poznsll 200 149. Poezłe_ konto rozrachankowe: Po~1.1I II. nam~r kllrtotek 03.
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'Ve wzroku tym musiało być ostrzeżenie i groźba straszna, bo kobieta
zbladła okropI.lie, a kiedy po wyjściu
Korusa komisarz pocza,ł ją wypytywać, dawała takie bałamutne odpo-

6)

Streszczenie

ORĘDOWNIK, poniedziałek, dnia 22 sierpnia 1938 -

początku pOWIeŚCI

Młody człowiek Karol Lemiesz spotkał w nocy
dwóch nieznanych męt
czyzn, z których jeden ukryŁy był pod
czerwoną maską.
Razem z nimi oswobodził
od napadu rabusiów piękna,

wiedzi, że widoczne było, iż się namyśliła i nic wyśpiewać nie chce.
I{omisarz zauważył tę zmia.nę; nie
rzekł jednak nic, tylko bardzo uprzejmie poprosił, aby pani Szargacz poszła
do domu przespać się, a potem przyszła rObić zeznania.
Po wyjściu kobiety przywołał natychmiast tajnego pOlicjanta i kazał
mu iść za nią. krok w krok, wyśledzić,
gdzie 'mieszka i przynieść dokładny
wyl<az wszystkich mieszkańców, któ·
- Dobrze, zaczekaj pan. Później rzy w jednym z nią. mieszkają. domu.
każę pana przywołać.
Następnie polecił przywołać Korusa.
Ale KQrusa nigdzie nie można było
Nazwany Korusem wyszedł. OdWidoczn i e
opuścił
iuż
wracają.c się rzucił wzrokiem na sto_O odnaleźć.
gmach policyjny.
j"cł kobiet~.
I{arwicz, Nazajutrz policja wyłowiła z kanału zwłoki jednego z rabusiów. Niedługo potem policja znalazła na ulicy
zwłoki młodej dziewczyny bez głowy. Seria morderstw utrwaliła policję
w mniemaniu, te są
one dziełem tajemniczej szajki. Wy~
znaczono nagrodę za ujawnienie mordercy.
Stara pijaczka
nazwiskiem
Szargacz sklada zeznania w policji,
chcąc
otrzymać
nagrodę.
Osobnik
zwany Korus ostrzega ja. przed zdradą.
Magdę

Wizyta u Magdy Karwicz

_
dzi?
_
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Także to ciebie los jego obcho-

Czyż mogłoby być inaczej!
cież wzrośliśmy razem i razem

PrzeznosiIiśmy cierpienia i radości dziecinnych
lat. Ty byłeś starszy, więc dla ciebie
uczuwałam szacunek, połączony z bojaźnią, lecz Paweł był mi bratem
i przyjaciele~ zaufanym.
. _ Szczęśliwy!
- Kiedy ojca mego' przesielllol1o do
Petersburga, to rozłąka z Pawłem była pierwszym bólem w mym życiu.
Przy pożegnaniu przysięgliśmy sobie
wierność do śmierci, a potem ... nie widzieliśmy się więcej.

- Tak bywa w życiu - rzekł Borys poważnie, a potem dodał: - Czy
ojciec twój żyje jeszcze?
- Umarł przed dwoma laty.
Nastąpiła chwila milczenia, w czasie którego Borys nie spuszczał oka z
twarzy Magdy. Wzrok jego posiadał
jakoby siłę magnetyczn~ gdyż wkrótce
Magda oczy swe podniosła, a kiedy
oczy ich spotkały się, w oczach Bory" .. zapal'ł s' .. błysk ZWYCI'Dstwa Ona
.,...
l l"
".
starała się podtrzymać rozmowę·
- Czy wiesz, Borysie - rzekła że nie wiele brakło, abyś mnie zastał

z _______

- Czy nic więcej sobie nie przypominasz?
Magda spojrzała na hrabiego badawczo. Kiedy ujrzała wzrok jego namiętny utkwiony w jej twarzy,odnio:
sła wrażenie, jakoby to spojrzenie należało także do wspomnienia tej stra.sznej nocy. Przypomniała sobie, że
kiedy pierwszy raz zbudziła się z przykrego omdlenia, ujrzała nad sobl!
twarz obcą i to spojrzenie namiętne
dwojga czarnych oczu.
Byla prawie pewną, że nikt inny:
tylko Borys Sokołow został w owe}
nocy jej obroilcą i zbawcą.. Chciała: '
właśnie zapytać go o to, kiedy Bory~
uprzedził ją. i odwracaja,c wzrok sW9J~ .
rzekł:

_

Byłem

tego dnia wieczorem u

księcia Orłowa. Byłem wesół i bawi-

łem się doskonale, a w tym samym
czasie ty Magdo o mało co byłabyś p~
dla ofiarą zbrodni! Ach, a są ludZIe,
którzy rozprawiają dużo o przeczu"!

ciach i wierza. w nie!
że mieszkasz w Berlinie, więc pragną.teJ' ChWI'II' rozległ si" dźwięki,
łem dowiedzieć się, jak ci się powodzi
fV
"
dzwonka elektrycznego, a wkrótce po- rzekł, siadaja,c.
tern weszła pokoJ'owa i podała list.
- Dziękuję ci - Odpada Magda. i ja także chciałabym dowiedzieć się
Magda. spojrzała. na napis i rzekła
kołowa.
czego o tobie i o Pawle. Już tak daw- nieżywą?
obojętnie:
Pani Magda zerwała. się szybko. '
no nie widzieliśmy się.
- Czyż byłaś chora 'l
_ To od mego męża. - przeczytam
- Poproś hrabiego do salonu! ł.agodny uśmiech okrasił jego lice,
- Nie, lecz chciano mnie zamordo- go później!
rzekła, poprawiają.c przed lustrem swe kiedy odrzekł:....
wać. Było to przedwczoraj. Byłam saBorys jednak odparł żywo:
obfite, krucze włosy.
. ł em ma w d o
mu, g d'
. poprz ed - Dziesię ć·
lat· już me mla
yz m a,z. d Ola
_ Proszę cię, abyś list ten zaraz
Borys Sokołow czekał tymczasem przyjemności WIdzenia
. .
Magdo. n'eg
' wyprosI'1 y so- przeczytała. w mojej obecności.
Clę,
l
o w y ]'echał , a s l
Ug]
w salonie. Był to wysoki mężczyzna,
_ Dziesięć lat! .Jakżeż czas nieu- bie urlop. W nocy zbudził mnie dziwny
.
k
hałas w przyległym pokoju. Nie myMagda. podniosła na nIego wzro
o ruchach elastycznych i wykwint- błaganie szybko uchodzi!
nych. Twarz jego posiadała cerę ciem_
_ Czy dawno jesteś zamężna! _
ślą.c długo :w.paliłam świecę i wy- zdumiony. W głosie jego brzmiał roznę., a oczy paliły się wewnętrznym, zapytał.
szłam.
Wtem z niemałym przera- kaz.
powstrzymanym ogniem.
_ Od czterech lat.
żenfem ujrzałam dwóch mężczyzn. By- Jeżeli sobie tego życzysz - rzeHrabia niecierpliwie targał wąsa.,
_ Ja dotąd pozostałem nieżonaty.
li to rabusie, którym przeszkodziłam kła, otwierając list - mogę i. zaraz
· oczekują.c nadejścia pani domu.
_ A twój' brat Paweł?
w ich pracy; właśnie Odbijali biurko. czytać. Mąż mój prawd?podobme doPo kilku minutach, które się cz&Jeden z nich schwycił mnie za gardło, nosi mi o swym powroCIe.
1r_'
d .
Zachmurzyło się czoło Borysa na
·1U.lJą.cemu go zmami być zdawały, u- d'
. chcą.c udusić. Zemdlałam.
Borys, który nie spuszczał oczu. ~
. chyliła się zasł~na u drzwi i Magda
zwięk tego imienia, lecz hamując się,
Hrabia Borys
słuchał z na- . t~arzy Magdy, dostrzegł, ż~ .blade lej
:. Karwiczowa weszła. do salonu. Na wi- 90n;ekł krótko:
.
tężonę. 'uwag/ł.
lica pobladły jeszcze bardZIe), a ręka,
Qok hrabiego slaby rumieniec zabar...,. I on jest- dotąd kawalerem.
_ A dalej, cóż się stało dalej 'l w której trzymała list, z,adria.ła.. p~~~
' wił jej bla.de lica.
- Czy go!:>podaruie na wsi.,
zapytał.
konał się jednak, jak Magda. umla.ł~
- Witam cię Borysie - nekła, wyHrabia rozśmiał się.
_ Nic nie wiem, co się stało dalej panować nad sobą., kiedy w te] ChWIll
ciągaja,c doń rękę.
- Ach Bożel - zawolał - gdzie - opowiadała Magda w dalszym cia,- odezwa.ła się tonem obojętnym:
Oczy hrabiego spoczęły z zachwy- się owa wieś podziała! Kiedy stary u- gu. Nazajutrz z rana obudziłam się w
_ Tak jest, jak przypus~czałau~,
tem na pięknej jej postaci; podniósł marł, wierzyciele zabrali wszystko, ale swoim łóżku, i zdawało mi się w pier- mąż mój wraca jutro.. M;uszę Jeszcze
jej rękę i złOŻYł na niej gorą.cy poca- i to wszystko nie wystarczyło na po- wszej chwili, że wszystko to było tyl- niejedno przysposobić na jego przybYlunek.
lcrycie długów. la bylem Wówczas w ko snem strasznym. Ale ślady palców cie...
. .
Było to wskazówka. dość wyre.tną.,
- Jaka§ ty piękna, Magd<?f - za~ Australii i bobrowałem trochę w mi- na szyi przekonały mnie, że to była
woł~ł! lecz pohamo~awszy SIę w t~J , n~ch złota, a biedny Paweł byłby tu straszna rzeczywistość. Zreszt~ u aby gość poszedł .iuż sobie; ale. Bo!y~
c~wIII, dodał grzecz~lle: - ~ybacz, ze meomal . z głodu um~rł tymczasem.
drzwi biurka były ślady, że próbowa- jakby tyCh słów nie słyszał. Wle~klD\l
Clę tak. napadłem mespodzIanie.
- BIedny chłopiec I zawołała no je otworzyć; mOże je nawet otwo- krokami chodził po pokoju, jakby
~8;DI . Magda cofnęła rękę· Żałowa- Magda..
.
rzono, bo papiery były porozrzucane. walczył sam z sob~ wreszcie staną.ł
~a. ]UZ, ze t~le mu okazała ~erdeczno- A cóz ter,a~ porabl~?
Nie brakło jednak niczego. Gdy słu- przed Magda. i rzekł z mocą:
.
S~I. GrzecznIe przeto, lecz ~Imn() pr~
J~st tu.ta~ l uczy SIę medycyny, żące wróciły późno w nocy do domu,
Ty za nim nie pOjedziesz., Nie bę·
· SIła go, aby .spocz~ł n~ chw~lę. H.rabla a raczeJ pow~menby SIę uczyć.
zastały wszystkie drzwi pozamykane
dziesz mu towarzyszyła w UCIeczce . .
-: Ach! Jak to d,obrzel przypro-I Wszystko to jest trudna, do rozwiąza. ' Borys stał .SIę ,takze z~mny l obOJę.tny.
- DOWiedZIałem SIę przypadkIem, wadz go kiedy do mme!
nia zagadką.
(Dalszy ciąg nastąpi)
W kilka dni po opisanych w pierwszym rozdziale wypadkach spoczywała Magda Karwiczowa w swoim pokoju, kiedy weszła pokojowa i z,apowiedziała przybycie hrabiego Borysa So-

I-

I-

ADAM NAWICZ
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- Tak vóźno, muszę wracać... a
jednak. •. - mówiła zmieszana - a
jednak .. ;
Andrzej był tak blady i zmieniony,
że nie miała odwagi pożegnać go w tej
chwili.
- O, Boże! - rzekła - ty cierpisz
bardzo. Widzę to i nie mogę zostawić
cię samego! Powiedz, co mam uczynić
dla ciebie?
- Nic! Proszę cię tylko nie przyjeżdżaj tu więcej!
- Tego nie przyrzekam. Powiem
wszystko stryjowi, on taki dobry, pozwoli mi odwiedzać ciebie.
- Uprzedzam cię, Anno, że Od twego stryja. żadnej nie przyjmę grzecz-

i stryj twój przesadzali do tego stopnia czyn, będą.cy prostym obowiązkie~
człowieka.
.
- Więcej jeszcze mówią. O t()bie
nasi goście. Ale teraz muszę cię poże
gnać. Chciałabym ci przyrządzić ch<>ciaż filiżankę kawy tak jak dawniej, ..
Powieść sensacyj na
- Nie zapomniałaś jeszcze o tyrp.?
42)
- Obyś nia, zawsze hyła, Annot
- O, nie! Napisz do 1)8.ni Czajkow- Czemu? Jeżeli Stefan pozwoli ...
Młoda dziewczyna odwróciła głowę,
skiej, że byłam u ciebie j że 'k~żę ją
- Mozesż być pewna" źe on nigdy wstała i zbliżyła się do biurka, zaserdecznie pozdrowić.
'
się na to nie zgodzi. a chociaŻby pra- częła machinalnie układać rozrzucone
- Dobrze.
gnął poznać
dawnych twoich przy ja- na nim papiery
książki.
Andrzej
ciół, to nie zmieni to wcale obecnej powpatrywał
się
z zachwytem w jej
Przez chwilę rozmawiali jeszcze. o
staci rzeczy. leżeli nie Rodziński, to śliczną postać i podziwiał jej ruchy,
obojętnych rzeczach, jak gdyby lękali
ja żądam zerwania naszej znajomości. pełne niezrównanego wdzięku i posię rozstania.
Anna stała przed nim
Wiedziałaś i wiesz, że opuściłaś mnie
wabu.
zmieszana, nerwowa, a on równie
na zawsze.
Z ładnego dziewczęcia stała się cu- ności!
wzruszony i niepewny siebie nie śmiał
- Czemu?
- Ach, myślisz, że nie jestem god- downie piękną. i wytwornę. damą wielpierwszy wymówić slowa pożegnania...
na twej przyjaźni - WYbuchnęła Anna kiego świata.. Ubrana w czarne futro,
- Jeżeli masz odrobinę dawnej dla Oboje nie nadawali się do skromnego
- i uważasz...
zarumieniona doznanym przed chwilą mnie przyjaźni, to daj mi jej dowód w mieszkania, oboje byli wytworni i na- Nie - przerwał spOkojnie - dla wzruszeniem, juśniała całym urokiem tym, że nie wspomnisz nigdy o mnia leżący widocznie do innego świata.
mnie jesteś zawsze dzieckiem, które młodości, cała, nieuchwytna, poezją a.ni jednym słowem! Nie wymawiaj
Anna zauważyła to mimo woli i
kochałem nad wszystko w świecie i
piękna., odbita. w ciemnych.
szafiro- nigdy mego nazwiska w jego obecnospojrzała
uważniej po raz pierwszy w
którego - dodał ciszej - nigdy ko- wych oczach i śnieżnej cerze, uwydat- ści. Pod tym tylko warunkiem przychać nie J)Tzestanę. Pomiędzy bogatą.
nionej znakomicie kontrastem jasnych jął cię do siebie i niech wola jego speł życiu na Andrzeja, Wszak on był tylko
niona zos!.:'l.nie! Zamilczenie mego na- aktorem, biednym, nieznanym, ską.d
panną. Siekierską. a biednym aktorem
włosów i czarnego aksamitnego okryjest jednak przepaść nieprzebyta...
cia, obszytego kosztownym miękkim zwiska jedyną. jest łaską., jaką mi wy- więc ta wrod7,Ona dystynkcja i ten
wyraz dumy w bladej, smutnej twaświadczyć może8z.
- Tylko, że bez pomocy tego ak- futerkiem.
rzy!
Kogo on jej w tej chwili przypo- Ale nie wiesz, że w pałacu
tora byłabym umarła z głodu!
..... Ach, otóż i teka - zawołała.pod- Nie mówmy już o przeszłości! nosząc ją z uśmiechem. - Pamiętam wszyscy o tym mówią, że każdy chciał-' mina? Kto miał dźwięk głOSU taki jak
Dziś jesteś zadowolona i szczęśliwa i
ją doskonale! A to Szekspir uczy- by zobaczyć człowieka, otoczonego au- on? Kto miał te ruchy wielkiego pana,
to mi zupełnie wystarczy. Gdybyś by- łam się na nim czytać! Ile razy męczy reolą bohaterstwa! Jakiś ty blady, tę rycerskość w obejściu?
Andrzeju! Czy ci znów, jaką sprawiła została u mnie, byłabyś żałowała
łeś się ze mną., Andrzeju! Lecz co to,
- Stryj - pomyślała Anna w tejże
łam ' przykrość?
pewnie tego, w's zak pragnęłaś zawsze już dwunasta?
chwili. - Jaki on do nIego podObny!
- Nie pozwalaj tu przyJeżdżać ni- Dziwne to doprawdy!
bogactwa. . •
.
I przeliczy.w!;izy uderzenia zegarka
'
:Nie
_ A jednak byłam s~cz~lhva..ten- na biurl<u zaczęła szrbko zapinać fu- komu - ia~rołał błap:alnie
przypuszczałem nawet, aby Rodziński
'c zas!
tro.
(CiQg dalszy na~tąpj)

2a cubze winy
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SPRAWY KOBIECE

Jesiehile 'fanła'zje
Tak już bywa w modzie, że pierwsze modele nadchodzącego sezonu
sę. ekscentryczne do przesady.
Tak

pod kierownictwem Stacha Wichury
KRZY1:ÓWKA
uL I rys. T. Brzask

KRZY1:ÓWKA
uL I rys. Slaw-Ski

"

też

.

'_.

Jest z kapeluszami na

się jesień tegorocZllą.

zbliżają.cQ.

Widać już

na

nasz~'ch zdjęciach. że modele kapeluśzy są. niezwvkle fantazyjne i śmiałe
pomysłach.
Ta ekscentryczność
szybko oczywiście przeminie, pozostawiaJąc zaledwie ślady, Z reguły obowi~zuje potem "złoty środek".

w

Z pierwszych modeli kapeluszy wrI'lika, że modna linia główki· na jesie!'l wrglądać będzie , następują.co:
włosr od tyłu zaczesane wysoko aż na
czubek głowy. Na fryzurze takiej tuli
się lub dumnie sterczy albo płasko
przyczaja się maleńki kapelusik o formach najróżniejszych. Raz jest to
mał~' trójkącik przyb.ran. w!tążkami,
kwiatami czy puszystym piórem, to
znów płaski talerzyk, nasadzony tak
filuternie na czubek, że niewielkie jego rondo całkowicie zakrywa jedno
oko. Kapelusiki o charakterze angiel-

p O • i o III o: 1) "łupiec, du"1i. I) tetno, . S)
herbata lecznicza, 7l kropla płynu z oczu, 9) pl~
tuzin6w 11) powłoka drzew 13) moc, 15) maezej: pOrada, wskazówka, 17) liczebnik. 18) J!Dcalunek, 19) sto la t, 20) leczlUczy tłuszcz WIelQrybi.
P i o Jl o 1r o: 1) długo§(! jednego stąpnięcia,
.amo IItapnillcie, 2) przyrząd do rżnięcia, 3)
.tworzenie skrzydlate, 4) ina!!zej: iskra, 6). ak~or
.rającY role zabawne. 8) uzywana do pIsanIa.
10) kuM\, 12) otwory W sieci, Ul) duża sadzawka.
14) mocny nap6j wyskokowY. 15) ciśnięcie, 16)
zakończel'lie pacierza.

padłym.

p o z i o m o: 1) Stolica Polski, 2) Polowa
miesiąca w potoeznej mowie, 3) Miesiąc obchodu "Cudu nad Wisłą". 4) Inaczej szydzi. 5) RodzaJ papugi, 6) Dopływ Warty. 7) Inaczej podarek. 8) ~r~stępująCY do chrztu w starszym
wieku,
9) Przymiotnik rodzaju żeńskiego od
slowa naród (wspak), 10) Miejsce w pustyni pokryte roślinnością, 11) Znamię (w~pak), 12) Bohaterskie miasto kre~owe, 13) Mieszkaniec Sodomy. jedyny ocalony z pożogi. Hl Zakończenie
utworu muzycz.nego (po włosku wspak), 15) Wyroby z mleka i śmietany. 16) Inaczej bogdajby
(wykrzyknik). 17) Miora papieru w liczbie mnogiej (e na y), 18) Dwit> sp6łgłoski. 191 Przysł6·
wek, 201 Dwie r6wne samogłoski, 21) lmie żeń
skie zdrobniałe i pieszczotliwie. 22) Narząd czucia. 231 Kamień kwarcowy, 24) Nazwa papierosów. 25) Zapora.
P i o n o wo: 1) Dzielnica Polski. 2) Gł6wne
miasto prowincji Romanii we Włoszech. 3) Narząd wzrokowy.
4) Kwiaty yięknie pachnące
(z=ż). 5) Dwie sp6łgłoski, 6) Inaczej przecillgłe
zaszczekanie. 7) InaCzej' ciche ustronie. 8) Ina
czej .. ski", 9) Czcionki aciflskie o oczku prosto-

10) Kr610wa naszych rzek. 111 Pbn
potrzebny każdemu stworzeniu,
12) Miasto w
\\'ielkopolsce ze znanym zamkiem nad jeziorem,
131 Miasto stynne z wojny w Hiszpanii, 14) Zdarzenie nadprzyrodzone, 15) .. Marzenie" po fra~
cusku (wspak). 16) Okręt-olbrzym, kt6ry w 8weJ
pierwszej podr6ży wpadł na g6ry lodowe i zatonął na Atlantyku,
17) Nuta 18) Historyczne
obszary stepowe na wsch6d od Podola (wspak).
19) Inaczej adwokat. dobroczyńca. 20) Zaimek,
żefiski, wskazujący. 21) Nuta, 22) InR.czej, prZ7'lot atakujących samolot6w nad miejscowości,
23) Ptak II rzedu wr6blowatych dopływ Wisl,
w POW. l1arwoliJiskiro. 24) Liczebnik, 25) NSJwyższa kartlI w grze.
261 Zaimek osobowy w
liczbiE' mnogiej (wspak), 27) Początek i koniec
alfabetu. 28) Zaimek. 29) Znana marka samochorl6w niemieckich (w~pak).
30) Instrument
muzyczny wypalany z gliny (wydający tony jak
flet. 31) Glos w muzyce w śpiewie, 32) Inaczej
propozycie. 33) Samogłoska i sp6łgłoska, 34)
Stan (prowincja) w pOi. zach. części Ameryki
Półn. (wspak). S51 Pali sie w kościele katQlickim przed Tabernakulum (wspak).

IRZYMWKA
111. I rys. "Szaradzista"

w Ameryce Środkowej, 7) Zw6j włos6w. - Zamęt, 8) Przyrząd, 9) Rzeka w Niemczech, 10)
Powab czarujący. 11) Przyjaciel Mickiewicza,
12) Wykrzyknik.
R z e d y p i o n o w e: 1) Urządzenie tlo zabawy obracające sie na pionowej osi, 2) Duchowny yrawostawny. - Eden, 3) Potrawa z mąki,
4) Ryba. - Przyrząd gimnastyczny, 5) Zasłona,
6) 'Vyraz szachowy. - Podanie bajeczne, 7)
'Właściciel browaru.

skim wymagają woalki, doAć gęstej,
któ,'a zasłania ealą twarz. Niektóre
moclple pr7.ypominajl}. małe gniazda,
wciśnięte w puszyste loczki. Zab.awne
bywają przybrania kapeluszy. Oprócz
kokardek ze wstążek czy aksamitu
znajdujemy jeszcze w takim gniaz 1ku kwiatek, czasem mały, a czasem
bardzo duży, innym razem zupełnie
nieoczekiwanie wyrasta jakiś sterczQ.cy owad lub cieniutkie jak igła pióro,
poza tym najróżniejsze klamry, puszyste pióra, rajery i tym podobne fantazje.

TAK I WSPAK
'1'. Brzask

SZARADA
ul. Warmiak
II. i p 6 I d r u ~ i e j,
nazwisko nie długie,
m6wi o polskim poecie,
co żył dawno na tym świecie ...
On słowami przepięknymi,
I sławiJ urok polskieJ ziemi ...
P i e r w 9 z e-d r u g i e, w plon bo~ate,
żywi miasto, dwór i cha te.
'V d r u Il i m-t r z e c i m, cWodzą cienie,
Kcly słońca palą promienie,
W s z Y 8 t k o - to Polski dzielnica,
bogactwem las6w zachwyca.

P i erw sz

I

Przybranie zawsze miłe

BLały kOłnierzyk na sukience to
przybranie zawsze eleganckie, świeże,

SZARADltA
al. Abramowiczowa
R II ~ d,. p o li: i o m e: 2) Nuta, 3) Ptak domowy. 4) Pora roku, 5) Spok6j. 6) Republika

P i e r w 8 Z II. - p i e r w 8 z a, wielkie miała
D r u l' i e - t r z e c i e, więc cierpiała.
O a I e pasą się na tące
Przyświeca im jasne słońce.
śliczne kołnierzyki, które łatwo wykonać
własnoręcznie
według
wzorów,
równocześnie tu w powiększeniu repro-

dukowanych.

RADY I PRZEPISY
Porządki

w szafie

JezeIi chcemy w porządku utrzymać
nasza, szafę, nie wieszajmy do niej przede
wszystkim rzeczy, które me sa, przedtem
wietrzone. Ubrania i suknie powinny
koniecznie przed ich odwieszeniem wisieć dwie godziny na balkonie lub w oknie. Także ubrania świeżo prasowane
powinny wpierw trochę wisieć, aby wyparowała z nich wilgoć.
Od czasu do czasu nale~y wszystko
wyjąć z szafy, wyszorować ja" lub wytrzeć
terpentyną i całą odzie:t
dokładnie
wytrzepać i oczyścić.
Nie zapominać o kieszeniach w męsldch ubraniach i mankietach przy spodniach, które powinno się
wywrócić i oczyścić.
Porządek w szafie uchroni nas przed
plagą moli.

me"

ne.
'.'
.
.
k
:zy u do~rze .Jest z~u owno dZlec~u,. Jak
I c:lorastaJąc~J pamence. ~a zdjęCIach
na!:izych dajemy Czytelmczkom trzy

a

I

Pomidory
Zupa pomidorowa :r: pasztec~kaml (na
, osoby): Ugot0wać wywar Jarzynowy
lub mięsny. Łyżkę masła rozpuśeić w
rondelku. w!:iypać 2-3 łyżki mąki, rozedobrze,
(30

ł trzeć

dodać masę pomidorową

W kratki wpisać takie litery. ab" utworzyły
11 stów, które czytane tak od leweJ ku prawej
jak i odwrotnie będą jednakowo brzmiały. Rzeczowniki powinny byĆ uŻfte w pierwszym przy'
padku. Imiona ani naZWIska, względnie nazwy
geograficzne nie wchodzą w rachubę.
Za trafne rozwiązanie najJDDleJ dw6cb po>
wyższych zadaA wyznaczyliśmy cztery nagrody
pieniężne: jedną w kwocie 10 zlotych i trzy po
Opr6cz powyższych nagród wylosu5 złotych.
jemy jedenaŚCIe nagr6d pocieszenia w p08taeł
ksil\żek.
Termin nadsyłania rozwiązań upływa I
dniem 31 sierp'lia rb. Rozwiązania należy przy·
sytac pod adre~ ..m red ... Orędownika" w Poznaniu, św. Marcin nr 70 z dopiskiem "Dział rozrywek".
Rozwiązanie zadaA II nl 1711 "On:downlka"
oraz nazwiska nagrodzonych. podamy w numerze czwartkowym.

dkg pomidorów), potem rozprowadzić wywarem, zaprawić śmietaną, zagotować i
zmieszać
z resztą wywaru. Wsypać koperku i dodać kulkę świe:tego masła.
Paszteciki: Zrobić 7-8 naleśnik6w z
10 dkg mąki. 1 jaja. pół szkI. mleka i p61
szkI. wody. Sma:tyć na du:tej patelni,
przewracając na chwilę na drugą stronę.
Przyrumienioną stronę
nałożyć farszem
dosyć grubo, układając w kwadrat na
środku naleśnika, zawinąć brzegi i usmażyć na obfitym maśle.
Galareta z pomidorów do pieczystego:
Dojrzale pomidory pokrajać w plastry.
Zalać wodą i gotować na wolnym ogniu.
mieszając.
Gdy się rozgotuj§.. przecedzi6
przez płótno, wygniatając. Na szklankę
soku w~iąć 35 dkg culuu. Gdy się cukier
rozpuścl. gotować
przez 3 minuty na
mocnym o~niu_ Gorące zlać do słoik6w.
Ostry sos pomidorowy do zimnego
mięsa: 1 kg pomioor6w. p6ł marchewki,
pól pietruszki, p6ł selera. p6ł cebuli. 1
łyżka masła, parę ziarnek pieprzu, 1 liść
bohkowy. 1 łyż.eczka ml1!'>ztardy.
Pomidory pokrajane
przf'smażyć i
przetrzeć przez gęste sito. Osobno usma·
żyć utarte na tarce: marcbew, pietruszkę,
~el~r,. cebulę z dodatkiem masla. pieprzu,
1 lIścla
bObkowego, Usmażone jarzyny
przetrzeć przez gęste sito zmieszać z masą. pomidorową i razem j~szcze smażyć 10
mInut. Do sm:aku dodać soli, soku cytrynowego, OdrobInę cukru, papryki i przyprawy "maggi" oraz muszlardę.

