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Miemcy chcą

zagarnąć Litwę

z

P a r y (Tel. wł.) Znany publicysta
francuski Lauret przyjaciel Polski zamieścił
ostatnio w "Temps" w korespondencji z Berlina nadzwyczaj
ciekawy artykuł o nastrojach niemieckich kół politycznych po mowie
Goebbelsa w Gdańsku.
Według opinii wytrawnego dziennikarża francuskiego koła polityczne

zatargu ' angielsko-

japońskiego

- pisze publicYsta "Tempsa"

ze

gdyby miała wybuchną.ć wojna eU-1 na ona została do niezawisłego bytu.
ropejska i gdyby Litwa miała chwiloJak z tego wszystkiego wynika, perwo zniknąć jako państwo, to Niemcy fidia i zakłamanie Rzeszy nie mają
będą czuwać nad tym, by wskrzeszagranic.

"

Ph·
e ·
oenlx" Znajed Uje
na

niemieckie
są przeświadczone,
teraz nikt nie
może się łudzić że
co już
do
zamiarów TrZ'eciej
Rzeszy
wobec

Gdańska.

Się

głebokos'cl·

105 metro'w

Ostatni znak z zatopionej łodzi

Dziennikarz francuski jest prawie
przekonany, że świat pewnego poS a i g o n. (P AT) Z całą pewnością telkę, w której znajdowała się zapinastępującej
ranka może być zaskoczony nowym. zostało ustalone, że zat.opiony okręt sana kartka papieru
wypadem agresji niemieckiej dowia- podwodny "Phoenix" znajduje się na treści: "Spróbuję w niedzielę rano o
godz. 1,45 wydostać się przy pomocy
dując się nagle.
że Gdańsk
został głębokości 105 metrów.
."pe'ńrnej nocy okupowany.
L o n d y n, 23 czerwca· (ATEl. -- apartu Davis'a, powietrza prawie zu,'""".
..».
Jak pisze dalej dziennika.rz fran- Uwagę admiralicji angielskiej za- pelnie brak, dotychczas jest 45 truruski, koła niemieckie zwróciły bacz- prząta obecnie tajemnicza wiadomość, póyv ..w milośc~, do mojej żony i mych \ Ambasador japoński w Londynie Mr.
niejszą uwagę na Lit.wę, którą powoli przesłana z łodzi podwodnej "Thetis",
CZleCI -. Fred. . ,
Mamoru Szigemitsu opuszcza Foreign
NaZWIska me mozna dotychczas.
"
.
zaczynają już uważać za swoją prze- która, 'jak wiadomo, zatonęła 31 maja
odcyfrować. Admiralicja nie uważa za OfftC~ po rozmow~e ~ premterem Cham.:
strzeń życiową. Dla zmylenia czujno- . rb. W Pobliżu Lancaster dzieci szkolści Litwinów
prasa niemiecka suga- ne znalazły na brzegu morskim wy- wylączone, że możliwa jMt mistyfi- berlamem w sprawte blokady konces}t
brytyjskej w Tientsinie
ruje im niebezpieczeństwo jakie rze- rzuconą przez fale zakorkowaną bu- kacja.
komo ma im grozić ze strony Polski, !!!!!!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!I!!!!!!!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!!'!'!!!!!!'!''!!!!'!''!!!!'!''!!!!'!!'!'!!!!!!'!''!!!!'!''!!!!'!''!!!!'!''!!!!'!''!!!!'!''!!!!'!''!!!!!!!!!!!
j już. z góry zapowiada, że Rzesza wystąpi w obronie interesów litewskich.
Charakterystyczny jest. zwrot jednego z pism niemieckich, które pisze:

I

Konferencja Daladiera
z Bonnetem
P a ryż. (P A T) Min. Bonnet odbył
dłuższą konferencję z premieNIm DaHtdierem, po czym przyjął posła Iranu.

Wicekról Abisynii
przybył do Rzymu
R z y m. (P A T) Wicekról Abisynii
wczoraj z Addis Abeby samolotem do Rzymu.
przybył

Poseł słowacki

~owaina utar[l~a ~owietrlna ~owie[~~-ia~~ó~ka
Ze stu

sześćdziesięciu ośmiu biorących udział w walce samolotów 54 zostały strącone
Samoloty sowieckie bombardowały terytorium mandżurskie

I

(d) L o n d y n. (PAT) Według wiaJapońska armia kwantuńska WYda-I
otrzymanych z Tokio, na gra-I ła w tej sprawie komunikat w Hsingnicy mandżurskiej doszło do ostrego King stolicy Mandżukuo. Japoństarcia pomiędzy siłami lotniczymi so- czycy twi~rdzą, iż poważne sowieckie
wieckimi a iapońskimi.
siły lotnicze przeleciały nad granicą
.
•
domości

· katOlik'
Przes'1 adowanie
I ow

W

Rzesz,

P a ryż. (Tel. wł.) W odpowiedzi IliCję a ojciec Strohdecker zaaresztona kroki podjęte przez Watykan w kie- wany.
VV Gratzu wydział teologiczny zoWar s z a w a (Tel. wł.)
Charge runku międzynarodowego odprężenia
d'affaires
Słowacji
Klipowski był Rzesza wzmogła prześladowania kato- _ stał zamknięty. Kolegium jezuickie w
przyjęty
dziś
przez
wiceministra lików.
Godesberg uległo temu samemu losorozmaitych miastach jak w Ins- wi.
.
Szembeka. (w)
brucku żakłady religijne zostały zajęHimmler usprawiedliwia te wypadte przez Gestapo. Klasztor w Gottweig ki mówiąc: - Fuhrer cl1ce tylko jed·
Duński
(dolna Austria) został zajęty przez po- ną. religię: naszą... (r)

"r

B e r l i n. (P A T) Wczoraj przybył .do
.Berlina na kilkudni ow" pobyt min.
spraw zagr. Danii Munch.
Pobyt min. Muncha, jak donosi D.
N. B., nosi charakter prywatny.

Proces by lego dyrektora
kolei austriackich
w i e d e ń.

(P A T) W Grazu rozpoczął się wczora.i proces byłego dyrektora kolei austriackich dra Franciszka
Strafelli, oskarżonego o nadużycia pieniężne na szkodę
tramwajów miejskich w Grazu.
Akt oskarżenia zarzuca Strafellemu
użycie tych pieniędzy na cele polityczne.
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"Ja

w pobliżu jeziora Biurdo starcia z samolotami
podczas którego po obu
stronach znaczna ilość samolotów została strącona.
Straty sowieckie jednak mają znacznie przewyższać straty japońskie.
(dl donosi,
Hsin-King
Agencja
Domei
iż nad(PAT)
Kan-Dżur-Miao
na północnym wybrzeżu jeziora BuiNor według
komunikatu głównej
kwatery armii kwantuńskiej ukazało
się w czwartek o godz.
16 ok. 150 samolotów sowieckich, które przeleciały
nad granicą mandżurską; 18 samolotów japońskich wyleciało i stoczyło z
n [mi walkę. w której strącono 49 samolotów sowieckich. Komunikat dodaje, iż Japończycy utracili tylko 5
samolotów.
Przedstawiciel armii kwantuńskiej
oświadczył, iż
~amoloty
sowieckie i
samoloty Zewnętrznej Mongolii w
dniach 17 i 19 bm. bombardowały terytorium mandżurskie.

I

u wicemin. Szembeka

minister spraw zagr.
w Berlinie

mandżurską
Nor. Doszło
japońskimi,

mogę czekać"

P a r y z (Tel. wł.) W ostatnim tygodniu Goebbels składając wi·
zyt, Hitlerowi namawiał go usilnie, by wymierzy,ł ńaalv cios w kierunku Gdańska.
- Czas pracuje przeciw nam, powiedział Goebbels.
(Ja mogę czekać),
odpowiedział
żywo
- Icb kann wartenl
Fłihrer.
Rozwiązanie Gdańska przyjdzie
od samego Gdańska. My
btclzłemy mogli przedstawić rzecz w ten sposób, że nie będzie można
zrobić wojny o "TO".
.
- Demokracje si, przygotowują, nastawał minister.
- Tak. rzekł Hitler, lecz pozostaną w defensywie. Ofensywa jest
przy nas.
lA wite my mamy witce! szans niż on8_

l

Amb. Szaronow
udał się do Moskwy
\V a r s z a w a (Tel. wł. ) Ambasador
sowiecki Szarol1ow wyje c hał z Warszawy do Moskwy. (w)

Król Belgów udaje się
do Palryża
Bru k s e l a. (PAT) Król Leopold
wczoraj Belgię udając się do
gdzie spędzi kilka. dai.

opuścił
Paryża,

Strona!

"CfRĘDOWftIR',

nIeozIela, anIa

~

czerwca 1939

Numer lU

Frantowskie sztuczki prasy niemieckiej

Dr med. H. ZIOMKOWSKI
8pecJ. chorób skór .. wcner. I moczopłciowych
LOD~ 6 Sierpnia 2. Tel. 118-33. Przyjmuje
tylko od 3 do 9 wieczorem.

wydaje się zależeć od Anglii i FranCJi.
Toteż wczoraj w nocy ponoć Strang
komunikował się tel,e fonicznie z Londynem.

Zdumiewająco

naiwne wywody "National Ztg." i "Reinisch-Westfalische Ztg."

(d) B e r l i n. (PAT). Po wycz'Elrpaniu co łatwiejszych argumentów w
sprawie Gdańska, dzienniki niemieckie od dni paru dają dowody naiwnej
bezradności.
Nie wytrzymując polemiki na gruncie rzeczowych argumentów, niemieckie organy prasowe usiłu
ją wstydliwie przysłonić samą sprav"ę
Gdańska, a starają. się wmówić w czytelnika niemieckiego, że istnieją przecież zag.adnienia dla Polski
ważniej. sze, jak np. zagadnienia mniejszościo
we lub sprawa Polesia.
Ze zdumiewają.cą troskliwością "National Ztg." oraz "Rh einiseh-Westfiil i. sehe Ztg." wskazują Rzplitej Polskiej
najwł.aściwsze icb zdaniem - kierunki ekfo'pansji polski·ej energii, która
winna
być
"zdrenowana"
przede
wszystkim w kierunku Polesia.
Zagadnieni.a mniejSZOŚCiowe - jak
podkreŚlają oba dzienniki, niepamięt
ne 8 milionów Czechów i co naj-

śledztwo

w sprawie
lamachu na płka Koca

War s z a w a. (Tel. wł.) Po interpelacji sejmowej po~ła Jóźwiaka w
spra\vie przebywają, eego w więzieniu
śledczym mgra Banaczyka, śledztwo w
sprawie usilowal,!ego zamachu na pika
Koca w Małych Swidrach pod "'arszawę. ruszyło naprzód.
Do Krakowa przybył sędzia śledczy
do spraw szczególnej wagi dl' Skarżyń
ski, który prowadzi dochodzenia w
sprawie tego zamachu. (w)

Brat

zastrzelił

brata

War s z a w a (Tel. wI.)
We wsi
Chmielów w pow. pułtuskim istniał
;', spór między dwoma braćmi Leonem
Hi Piotrem SuszczYllskimi o schedę po
: T?dzicach. W piątek z l'ana ohaj' hracIa znowu się pokłócili i Piotr ' wystrzałem z rewolweru pozbawił brata
życia.
(w)

Włosi przeciw
ł·uchowi germańSkiemu
War s z a w a. (Tel. \\'1.) \Ve \Vło
fo'zech rozrzucono ulotki, podpisane
przez Związek Garibaldczyków.
Ulotka apeluje do ludności i ich
patriotyzmu i tradycji, aby przeciwstawiała się
ruchowi germal'!sldemu. (w)

WAnglii powstanie ministerstwo dla spraw wojennych
L o n d y n. (P AT) Izba Gmin przegłosowała projekt ustawy o ministerstwie do spraw wojennych.
Projel;:t ten został przesłany do Izby Lordów.

Odwołany

konsul niemiecki
wraca do Berlina

L o n d y n. (PA T) Reinhard, konsul
niemiecki w Livm'poolu, odwołany do
kraju, opuścił dziś Birkenhead, udając
się do Berlina.

Chamberlain będzie
przemawialI na zebraniu
konserwatystów
L o n d y n. (P A T) Premier Chamberlain opuścił w piątek po południu
Londyn, udając się do Cardiff, celem
wzięcia udziału w zebraniu organizowanym przez partię konserwatystów,
w czasie którego premier wygłosi przemówienie.

Aresztowania i rewizje
(d)

w Gdańsku

Gda

ń

s k (KAP) Po wizycie
dra Goebbelsa, która nie
Wolnym Mieście pożąda
.nego przez "nazi ch" wrażenia, wzmogły się w Gdallsku aresztowania Polaków i rewizje w domach polskich, M.
in. są w więzieniu pracownicy Rady
Portu Rymkowski i Chadnowski, kolejarz Tusk z SiedJic, ŻabińsJ<a z
Gdal'lska, uczeń Szczepański z Gdyni. Rewizje te i aresztowania przeprowadzane są bez żadnych motywów.
Gdańsku
wywołała w

w

Uczucie ulgi w Berlinie

(d) B e r J i n. (PAT) Komunikat ag.
TASS stwierdzający, że rozmowy z
przedstawicielami W. Brytanii i Francji nie wykaz.ały dalszych postępów,
wywołał tu ży,,,,-.e
zadowolenie. Rozmowy prowadzone w Moskwie śledzo
•
ne tu były z·e wzrastającym napięciem
i niepokojem. Nic też dziwnego, że
prasa niemiecka trąbi obecnie na
wszystkie strony, iż misja p. Stranga
nie udała się.
Strang podobno '1na opuścić JIoskwę - Niemcy się cies~ą
Nawiązując jednoczoeśnie do trud(d) War oS z a w a. (Tel. wł.). Jak ze stuprocentową pewnością można n- ności ujawniają.cych się na Dalekim
już donosiliśmy, we czwartek po po- stalić, że główną przeszkodę w rOZll1OWschodzie, dzienniki niemieckie forłudniu premier Mołotow przyjął
po- wach moskiewskich stanowią tzw. sują w dalszym ciągu wysuwany już
nownie ' ambasadorów Wielkiej Bry ta- gwarancje dla państw bałtyckich, od od kilku dni i powtarzany przy każdej
nii i Francji oraz wysłannika Foreign których I{reml nie chce odstąpić p0d okazji argument, że trudności te. są.
Offic·e dyr. Stranga i doręczył im od- żadnymi pozorami.
następstwem rzekomo zbyt licznych
powiedź rządu sowieckiego na piśmie,
\Vobee takiego stanowiska Rosji zobowiązań, zaciągniętych przez Andotyczącą ostatniej (złożonej we śro- Sowieckiej, trudno
coś konluetnego ł glię w Europie. (To samo również podę) propozycji angielsko - francuskiej
powi,edzieć o dalszych rokowaniach. wiedział Goebbels, jak donosiliśmy raOdpowiedź uzasadnia riegatywne za- Jedno jest pewne, że obec?ie wszystko no. - Red.).
strz·eżenia
rządu
sowieckiego wobec
tej propozycJi, czyli innymi słowy oddrzuca ją.
Odrzucona propozycja Williama
Strang,a ujęta była w formie ogólnikowej del<laracji, omij.ającej sprawy zaSl{d ska~al na do~ywotnie wię:~ienie Stanisława Dylewskiego,
sadnicze, które stanowiły przedmiot
który '1najqc kochankę, otruł swą ~onę
rozbieżności
pomiędzy
Londynem i
\Va l' s z a w a (Tel. wI.) W piątek nariusza Straży Granicznej, Stanisła
Moskwą·
R y g a, 23. 6. (Tel. wł.) Według wia- po południu Sąd Apelacyjny wydal wa Dylewskiego, skazanego przez sąd
domości z Moskwy, dzisiaj już nieomal
wyrok w głośnej sprawie funkcjo- I instancji na karę śmierci za otrucie
żony. Dylewski poznał 22-letnią. słu
żącą Karczewską. i przedstawił się jej
jako kawaler.
Gdy dziewczyna mu
zaufała, i na świat przyszło dziecko,
domagała się od Dylewskiego dotrzywania obietnicy.
Żona Dylewskiego
zachorowała
na zapalenie woreczka
żółciowego.
Mąż jej kupił lekarstwo,
które jednak nie pomogło, a po tygodniu Dylewska zmarła z objawami
otrucia.
Lekarz musiał wydać świa
dectwo zgonu i polecł przeprowadzić
sekcję' źwłdk.' SekCja odbyla się i wykazała otrucie. Podczas rewizji żna
leziono u Dylewskiego truciznę na
S~yka'lły 'wobec A_ngUków f'ł'wajq 'iwllal Nm"ady nad usta"
szczury. Dylewski zaprzeczył, jakoby

mniej półtora miliona Polaków mieszkających
na rubieżach Wi.alkoniemi€cki-ej Rzeszy - to również doniosły
problem w życiu państwa polskiego,
gdyż jak przyznaje łaskawi'e "Rhei-

nisch-Westfii.lische Ztg." - Polaków
jest w Polsce ... aż 55 procent. (Widocz
nie Niemcy swe moetody w z.akresie liczenia h_dności stosują już i do Polski. - Red.).

Oporne stanowisko Sowietów

Otruł żonę trucizną

.

Nowe

'

w Tienłsinie

zajścia

leniem u'spólnego

dowód~tu'a fl'aJ'tCuslw - angielskiego na
Daleki'ln tV schod~ie

(d) H o n g - l{ o n g. (A. T. E.)
Z
Tientsinu donoszą, że doszło tam
do nowego zajścia w związku z przeszukaniem przez patrol . japo!'lski angielskiej barki handlowej po przycumowaniu do wybrzeża w obrębie koncesji
angIelskiej. Protest wystosowany przez
konsula angielskiego do władz japo!'lskich pozostał bez odpowiedzi.
Według informacyj angielskich miano podczas rewizji u barykad ponownie zmusić 5 Anglików do całkowitego rozebrania się.
Konsul W. Brytanii donosi, że na
granicy koncesji ponownie 2 Anglików
poddanych zostalo rewizji, połączonej z
niezwyklymi szykanami. Przytrzymano
ich nagich przez kwadrans w tłumie ku·
lisów, kobiet i dzieci chińskich. Jednego z Anglików zmuszono do otwarcia
ust, w które wepchnięto mu jego paszport. Konsulat W. Brytanii złożył
energiczny protest.
(d) S i n g a p o re (ATE) Została tu
otwarta konferencja oficerów sztabo-I
wych Anglii i Francji na Dalekim

na szczury

Wschodzie. Członkowie obu delegacyj
są stale informowani o rozwoju sytuacji
w Tientsinie i Swatou.
Na pierwszym posiedzeniu uchwalono program obrad, który będzie obejmowaJ
ustanowienie
wspólnego
dowóclzlwa angielsko-francuskiego na DaJekim 'W'schodzie, plany operacyj morskich na wypadek zatargu z Japonią,
ochronę żeglugi handlO\vej, ustanowienie
wspólnych baz morskich i powietrznych
i obronę koncesyj międzynarodowych w
Chinach. Rządy Holandii i Stanów Zjednoczonych są dokładnie informowane o
postanowieniach konferer.cji.

Straty w ludziach w bitwie
o Swatow

żonę otruł.
Sąd Apelacyjny

złagodził
wyrok
śmierci
na

na Dylewskiego z kary
dożywotne więzienie.
(w)

Amb. RP przy Watykanie
(d) War s za w a. (Tel. wł.) Z \Vatykanu nadeszło agrement dla dra Kazimierza Papee'go jako ambasador Rzeczpospolitej Polski przy Stolicy Apostolskiej. Placówka ta była opróżniona od
śmierci Władysława Skrzyńskiego. (w)

Król logu w Stanach Zjedn.
N o w y Jor k. (P AT) W przyszłym
tygodniu przybędzie tutaj, jak to podaje prasa amerykańska, król Achmed
Zogu wraz z królową. Geraldiną.
Król Zogu ma zamiar na stałe osiąść w Stanach Zjednoczonych.

Swatow. (PAT) Komunikat głów
nej kW.fI;tery japoń~kiej dono~i, ż~ wojska chmsloe ~tra~lły w czasl~ ,bltw~ o
Swatow ~OO zołr.llerz)~, 48 Chmczykow
dostało Slę do mewoll.
L o n d y n. (P A T) Minister Halifax
Straty japollskie mają. wynosić je- przyjął wieczorem ambasadora sodynie 22 zabitych i 24 rannych.
wieckiego Majskiego.

Amb. Majski u Halifaxa

Podpisanie paktu francusko-tureckiego
Zobowiązanie

do wzajemnej pomocy wszystkimi rozporządzalnymi środkami na wypadelC
wojny w obszarze śródziemnomorskim - O zapewnienie bezpieczeństwa na Bałkallach

P a ryż (PAT). W piątek o godz.
18,30 na Quai d'Orsey została podpisana francusko-turecka deklaracja o
\vzajemnej pomocy.
Ze strony francuskiej deldarację
podpisał minister
spraw zagranicznych Bonnet, ze strony tureckiej ambasador Sudadavaz.
Podpisany układ francusko-turecki
o wzajemnej pomocy zawiera 7 punktów :
1) rząd francuski i rząd turecki
przeprowadziły szerokie konsultacje i
dyskusje, które są jeszcze w toku, a .
które ujawniły całkowitą zgodność poglądów,

2) postanowiono, . że oba państwa

zawrą w następstwie układ ostateczny
długoterminowy w sprawie
wzajem-

zobowiązań w zakresie bezPie", gadnień, włącznie z barqziej sprecyzoczeństwanarodowego obu państw,
wanę. definicją warunków, w których
3) w oczekiwaniu na zawarcie ukła- wzajemne zobowiązania wejdą autodu ostatecznego rząd francuski i rząd matycznie w życie, wymagają zbaclaturecki oświadczają, że na wypadek nia bardziej gruntownego prz,ed zaagresji, która mogłaby spowodować warciem ostatecznego ukJu(]n długo
wojnę
w obszarze śródziemnomor- terminowego (sprawa jep,t już obecnie
13kim, gotowe są wspólpracować wspól- przedmiotem badal'!) ;
,
nie, Udzielając sobie wzajemnie po6) oba rządy uznają za niezbędne
mocy wszystkimi rozporządzalnymi zapewnienie bezpieczeństwa na Bałka-

llych

środkami,

na ch i w tym też celu prowadzą nara4) zarówno niniejsza deklaracja, dy, celem jak najszybszego załatwiejak i przysżły układ ostateczny nie są nia t.aj spra\vy;
skierowane przeciw żadnemu paI'l7) obie układające się strony uznastwu, a mają. na celu jedynie zapew- ją, że postanowienia niniejszego ukła
nienie Francji i Turcji wzajemnej po- du nie będę. przeszkodą. dla żadnej ze
mocy w wypadku, gdy zajdzie tego po- stron w zawieraniu układów z innymi
trzeba;
krajami, w celu ogólnej konsolidacji
5) oba rządy uZllajQ., ź,e szereg za- pokoju.
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Polska nie ustąpi. awojny sie nie boi
Uwagi znakomitego publicysty francuskiego, Raymonda Recouly, o zaborczej polityce
Niemiec i gotowości Polski

W ostatnim numerze tygodnika to opłacili.
Potężna fala nienawi~ci
"G r i n g o i r e" znajdujemy obszerny do Niemiec wezbrała w tym kraJu.
wywiad znakomitego publicysty Ray- Trzeba być na miejscu, żeby ocenić
monda Recouly z ministrem Beckiem. jej rozmiary.
Znającym historię Żydów w Polsce
Z wywiadu tego podajemy poniżej synPolska wzmarl11aJąc wciąż swą.
wiadomo jest nader dobrze, jak często tetyczne uwagi autora na temat oarmię,
JUZ
bardzo dobrą, o wiele
załatwiali oni własne geszefty rękami
statnich wydarzeń polsko - niemiec- lepszą" niż się zwykle przypuszcza,
Polaków, łudząc ich pięknymi i wznio- kich.
stoi
pozostanie niewzruszona na
słymi hasłami.
Zwykły bieg wydarzeń ujawnia w
swoich
pozycjach,
zdecydowana nie
Historia ta ciągle się powtarza. sposób dostatecznie
jasny,
jakie zrezygnowaĆ w niczym ze swoich
Dziś, kiedy cały naród zapłonął potęż
czynniki grały rolę w kształtowaniu
nym ogniem patriotyzmu, gotowości się postawy germańskiej. Niespodzie- praw. Doświadczyła na sobie samej
fałszywości i oszustwa polityki nie~o walki o wielkość naszej ojczyzny, wane sukcesy polityki hitlerowskiej,
Zydzi w cyniźmie swym posunęli się opartej na groźbie i zastraszeniu mieckiej.
Po pięcioletnim usHowaniu ugła
tak daleko, iż przy tym ogniu hero- odurzyły przywódców niemieckich,
!zmu chcieliby upiec pieczeń własnego Hitlera i Ribbentropa, jego głównego skania i uśpienia Polaków Hitler,
Interesu.
odkąd poczuł się w możności wyst?doradcę, który wywiera na nim wpływ
I. tak "Nowy Dziennik" z typowO Goraz większy i coraz niebezpiecz- pienia przeciw nim, objawił swole
obłąkane apetyty i obwieścił wszystsemtcką zdolnością przekręcania fakniejszy.
kim,
że Polska, jego dawna przyjatów dowodzi, iż hasła unarodowienia
Ribbentrop, awanturnik i śmiałek,
przemysłu i handlu, walki o pracę
i popychał Ftihrera coraz bardziej na- ciółka, stała się dla Niemiec wrogiem
chleb dla Polaków - to "dostatecznie przód. Jego pogląd na rzeczywistość numer jeden.
znane narzędzie hitleryzmu i Trzeciej europejską. był bardzo prosty.
"Wszyscy dzisiaj wiedzą, mówił
Znał
R.zeszy'" a j~dyną. drogą do wyrugowa- tylko Anglię i Francję i to jeszcze mi pewien Polak, że Ftihrer zawsze
ma - . oczywiście, zdaniem tego ży powierzchownie. Jest przekonany, że
dowskIego organu - Niemców z Wiei· Francja nigdy nic nie zrobi, że nie
kopolski i Pomorza, jest zaprzestanie podniesie małego palca bez upoważ
czynnego antysemityzmu, czyli odda- nienia Anglii.
Wobec tej ostatniej
nie tych rdzennie polskiCh dzielnic w odnosi się z wielką nienawiścią.. Niepacht Żydom.
nawiść sama już jest bardzo złym doJeśli do tych perfidnych wywodów
radcą. Kiedy dołącza się do niej pożydowskiej prasy dodamy skoncentro- garda,
sądy, które z nich powstają,
wany. atak "fołksfrontu" i wszelkiego są. z góry fałsz~'we, przepełnione błę
rodzajU masoniszcz na młodzież aka- dami naj grubszymi.
demicką (pod kierownictwem "świat
Te błędy nie są. mniejsze w stołego i postępowego" prof. Bartla) , u- sunku do Polski.
Niemiec pogardza
chwały PPS zioną.ce nienawiścią do
Polakiem jako istotą. drugorzędną.
polskiego ruchu narodowego - cel tej
Ten rozani ec fałszywych sądów
akcji star:ie się dla nas jasny. Po pro- wyjaśnia długi lailcuch llomyłek, niestu chodzI o to, by walka z Niemcami powodzeń i klęsk, których rloznała raz
i hitleryzmem nie służyła tylko Pol- za razem polityka niemiecka.
sce, ale przede wszystkim Żydom i
Polacy są. inteligentni i roztropni.
m~s?~skiej mafii. ~e kanalie chcą. już
Jeżeli Niemcy mało ich znają, to za
dZISIaJ w przedednIU wojny robić in- to oni znają ich bardzo dobrze. Drogo
teresy.
Żydzi nie pójdą na front, ani walki
orężnej, gdzie się naraża żyeie, ani
Gdańska
walki gospodarczej, gdzie się t r a c i
pieniądze. Sabotażyści P. O. P. węszą
już żer, któryby im przypadł, gdyby
przypadkiem w walce z wrogiem zewnętrznym osłabł naród polski. Ich przemyślna polityka zmierza do tego, bv
wartki strumień pOlskości skierowa"ć
na żydowskie młyny.
~ Polsce jednak dzięki narodowej
mysli politycznej,
dzięki
dziełom
Dmowskiego i jego konsekwentnej polityce, dziś nadal prowadzonej, nie tylko u polityków, ale i w szerokich rzeszach społeczeństwa istnieje poważne
zrozumienie P o l s k i e j racji stanu.
Nie będziemy w Polsce tolerowali
Żydów,
dawnych szpiegów niemieclura mucha kola
kich, agentów Bismarcka, Fryderyka
i wejmarskiej Rzeszy, ani - walczac
klepki
z Niemcami - nie powierzymy im ży
Może lO przepłacić
cia gospodarczego.
łebkiem
Na tyłach naszej armii nie będą
spekulować notoryczni dezerterzy, ży
dowscy dostawcy wtedy, gdy się przelewa krew żołnierza polskiego.
Naród polski nie będzie się bił
państwo dla Einsteinów i Rotszyldów,
przepędzonych
socjal - demokratów,
dla wejmarskiej kliki i żydowskich
kapitalistów; będzie walczył o granice Dmowskiego, o Wielką. Polskę.
A jest w nim tyle siły i zwartości, 11111111111111111111111111111111111 II 11111 II II III II IIII11Ił1 Ił II łlllI1lł II III Ił łIIl II II łII III III III ł III 111111 II Ił Ił III III lIII II II Ił II IIlllllllllllllłlłlllllllllllllllllll III 11111
..... punkt eidkości polityki brytyjskiej i
że potrafi nie tylko
zdruzgotać wrofrancuskiej przesunie się zdecydowanie na za·
gów zewll(~trznych, ale i rozprawić się
gadnienia Dalekiego Wschodn dopiero po
ze zdrajcami wewnątrz kraju.
ostatecznej stabilizacji stosunków w EuroPrzesadne nadzieje "osi"
Dobro bowiem polskiego narodu
Ilie. Zanim to nie nastąpi, zagadnienia azjatyckie będlł graly w polityce mocarstw za.
wymaga nie tylko z w y c i ę ż e n i a
"War s z a w :s k i D z i e n n i k N a r ochodnich, z konieczności, rol~ drugorzlldną.
Niemców, ale i usunięcia z Polski ży d o w y'. zwraca uwagę na kontrakcję mo·
Tym bardziej że mocarstwa te, wobec zwilł'
carstw, posiadających koncesje w Chinach,
dów.
zania Japonii trudnościami chiliskimi, mallł
na
ostatnie
wydarzenia
w
Tientsinie.
NaA żaden histeryczny wrzask na tyna Dalekim Wschodzie dostateczne środki na
rada
w
Singapurze
przedstawicieli
bryich regulację, bez osłabienia swojej stanowo
łach pismaków żydowskich, ani wście
tyjskich i francuskich sil zbrojnych dziaczej polityki w Europie".
kłość "odstawionych" od żłobu gryziłających na Daleldm Wschodzie oraz ostre
piórków socjał-demokratycznych, nie protesty Stanów Zjednoczonych zreflektuNadzieje państw "osi" na Tientsin zazagłuszą
mocno tkwiącego w sercach ją., zdaniem tego pisma, Japonię w jej p&- wodzą.
Polaków i najwyższego prawa - pol- stępowaniu.
Wytrzymałość na długi
skiej racji stanu.
R. S.
.. Japonia uwikłana w poważne trudności

mucha
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PRZEGLĄD

.....................
List otwarty
Ignacego Paderewskiego

Ignacy Paderewski ogłosił list otwarty
do społeczeństwo pOlskiego, w którym
wzywa dG wytrwałości w pogo{owiu wobec
niebezpieczCllstw oraz stale.j pomocy pienjężnej na utrzymanie naszej armii przez
cały czas kryzysu w pełnym pogotowiU
wojennym.
JeclnorzE'Anie Pade:rl'wski przekar.al zł
1000 na FON i zobowiązał się wplacać
miesięcznie zł 250 na ten ".
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PRASY

~i~ ponadto w
ekonomicznym b~llzie
musiala, pl"RwdoJlodotlllie, cofnąć si" przed
tlt jednolitą postawą moearstw I zachowac
wi~kszy umiar w swoiclI dążeniach imperia·
Iistycznych. Pociągnęłohy to 7<ft sobą komllro·
misowe załatwienie incydentu w Tientsinie i
pewne odprężcnie na Dalekim Wschodzie".

na terl'nie Chin,

znajdująca

nieiłwietnym Iloloż~niu

Gdy do tego dodamy stanowcze wystą·
pienie francuskiego ministra sprawza·
granicznych Bonneta, który oświadczył,
że wydarżenia na Dalekim Wschodzie nie
mogą w najmniejs7.ym stopniu wplyną" na
3tanowcza, połityk~ mocarstw w Europie,
incydent w TientRinie w tym poloteniu nie
może być przez kola
polityczne państw
"osi" uwatany za skuteczną dywersję, mająca, o.dbić się na stosunkach YI. Europie.

.A!Jbotwiarn
......
- -

dystans

,.Knrier Poznai"lski" nawiąwjąc
d? osla.tn.iego "rewolwerowpgo" przemówie.
Dla mmlstra propagantly Rzeszy stwierdza, że krzykliwe gadulstwo p. Goebbelsa
nie zmieni ugruntowanej już orientacji co
do metod niemieckich i układu sil w Europie.
.. Mogą w Berlinie rar. rzncali haslll bojo·
we, a następnego dnia .. oskarżac" przeciwnik6w o zamiary zaczepne wobec niewinnej
Rzeszy, - narody, organizujące si~ przeciw
I{waltom nil'wiel'kim, p6jdą swoim prostym,
~6wnym torem do celu wytknlętelro, którym
Jest stworzenie takiej siły mllltarn~J, poli·
tyrzneJ I gospodarczej, która .. FlIhrerom"
niemie~kim odbi~rze wszelką ()('hotp, (\0 zll!lka'
kiwania świata nowymi l.amacltalni. Przcwa~a ,dec,.dowalla i8tn ieje zre8Zt" już dzisiaj
po stronie przeeiwnik6w Niemiec. _ _ _
o

I

jest .gotó,y kłamać,? ile wy~agają.
tego J(>go ll1teresy. NIe stara SIę nawet ukrywać swych kłamstw."
Nie tylko Polska, lecz Europa i cały świat dokonały
tego samego odkn·cia. Nawet w samych Niemczech
" 'ielu ludzi, którzy widzą, co się
dzieje, nie może nie uczynić tego samego stwierdzenia, które ich poniża.
i jednocześnie przeraża.
Rząd niemiecki,
ponieważ
waha
się wyciągnąć bron, usiłuje i bQdzie
usiłował
złamać
innymi środkami
opór Polaków. Będzie na nich działał
od wewnątrz i z zewnątrz zarazem.
Lecz P o l s k a, wszystko na to
wskazuje, n i e u s t ą p i. Polska nie
boi się wojny będąc przekonaną, że
ustępstwa uczynione przez
nią. w
związku z Gdańskiem, w związku
z
"korytarzem" służyłyby tylko do sprowokowania. nowych żądań germańskich.
(H.)

,.Nie "'~aJ~ ~ teł .a takle en hlas
" .." propafllnd" alemlecklej, llIilldąeeJ Illllll
ru na~ aa nerwach. to ZDO'W1I łl8:1Pia6
naftłł ezuJnoU, u.brolm" 8i~ .". WTtUyma.
łoś~ na d I u g i d" I t • n s •
.. Społeczelistwo .HEC mul mł~ '.".łade
moś~, że może do wojn" ale doj!l~ .". IIgóle,
ale może też ona wybnchną~ każdej chwili,
że mogą nią Niemcy zaskoez;y~ Inne nlllod",
a przede wszystkim ,Połskę, właśnie w m o·
m e n e i e n i e s p o d II i e w a n " m. Do'6
pnypomnie~, te wojnIl światowa WTbuehła
latem, na początku sierpnia".
Zachowując spOkój i równowagę,
konieczną dla normalnego tycia zbiorowego,
w szczególności gospodarczego, nie motemy z drugiej strony dopuścić do ładnego
zaniedbania w dziedzinie pełnej gotowości

na wypaclek
nam sytuacji.

jaldejkolwiek

narzuconej

Polska armia i polskie nerwy
Znane czasopismo francuskie "Revue
de Paris" (w zeszycie na miesiąc czerwiec
w art. "La force polonaise"), omawiając
wybitne zalety armii polskiej pod wz,glę
dem technicznym i organizacyjnym, taki
wypro\vadza wniosek:
..Obraz ten (gotowo§ci armii polskiej) nie
gdybyśmy nie uwzgl!ldnili
jeszce jednego czynnika, kMry opr6cz stronT
materialnej, odgrywa w akcji obronnej tegll
kraju rolę niemal decydujl\cą a jest to
czynnik moralny - wola zorganizowana Polak6w.
.. Gdyby Hitler, oszołomion" swymi peprzednimi latwymi sukcesami dyplomatycznymi, usiłował przeprowadzić nową spekulacj4l Jlolityczną, organizujl\c wolę zbiorowlł
Niemców przeciwko Polakom, to popełniłby
z całą pewnościl\ gruby i ciężki błąd. "'ola
bowiem Pol!lki w sprawie obrony całości gra'
nic jest niezłomna ... Kaidy prawdziwy Polak
je~t ra('zej ll"ot6w umrzeć, aniżeli poddat sili
jakiejkolwiek Ilres!i ze strony wrogiego paA·
stwa.
"M6wmy otwarcie: w rade wojny nie.
miecka Wehrmacht miałaby pneclwko sobie
nie tylko znakomitą armili polska, ale i polski
heroizm, p~unin'lty do ostatecznych granie
(I'heroisme jusqll'a ses dernieres limites").
byłby kompletn~',

A w Anglii tak piszą o społeczeństwie
polskim:
..Ogromnym atutem Polski
pisze lon·
dyliski "The Forlnightly"
jest fakt, że
społeeze(l>ltwo tllm nie wykazuje zdenerwowania wobec złlłiżaJącyeh s ię obecnie waż.
nycłl rOZ8trzYlroieć europejskich. \Veszło ono
howiem po prostu w stan O!i!trego pogotOWia.
które uważa za konieezno~c dziejową i wyko·
nywa sJlokojnie na każdy (\zien drogą sercu
każdego Polaka służbę dla Oje-J:yzny.
"Ten przedziwny spok6j nerw6w Polska
7,awdr.ięcza w wielkim stopniu swej knlturze
duchowej, wpartej o głęhoko wkorzeniona .,
(\USZII narodu wiar4l
katolicką.
Polacy s.
przekonani o slusUlości swej sprawy i wie~z~ źe dawni ich zaborcy i krzywdzicielc. jezeh uderza. zostaną ukarani przez Ollatn'
nO!'ić (Adversarie.~ of Nazi German,,)."

Polska armia i polskie nerwy bUdzq,
podziw w świecie.
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775 90010 98 160 357 515 69
365 435 50 525 611 13 733 9260 62 647
639 91128 298 689 749 811 87
80 753 71 815 989 10536 622 65 764 92181 91 230 .369 578
723 845
886 11350 67 454 68 568 744 l2229 93042 267 941 42 94053 401 32 79
328 561 641 766 850 13223 334 59 690 91 722 70 818 39 95126 70
538 917 14051 58 353 501 19 22 693 91 23770 640 62 761 841 999 9602
15119 503 712 43 16280 17053 148 60
137 215 750 97 98018 101 60
399 609 94 748 905 28 18049 70 217
320 46 434 43 703 858 63
363 806 17 942 19027 414 639 876 277
345 540 667 97 805
20002 29 139 637 976 21000 135 243 99152
1000a8
82 115 239 303 13 402 95
531 606 951 22063 696 725 828 23050
192 278 648 772 964 24126 39 205 365
6~81 ~i61~10~~~r5~8~8~045:i ~~~
441 509 792 949 25414 872 908 91
26291 507 27831 920 28022 432 630 103302 407 93 500 769 88a 104039
142 835 29038 206 54 305 23 49 96 288 636 105390 450 796 106266 ag7
948 30151 288 321 26 434 87 578 756 612 24 98 722 36 824 74 107313 49
871 31024 64 479 911 ~3Z 97Z 32306 564 623 57 64 747 77 886 950 108008
313 20 46 53 475 627 39 716 55 85~
14,7 ~ 632 Mo
-

100187 438 823 63 918 85 110113 668
łIl015 291 671 828 95 112033
459 679 794 894 982 91 113371 595
875 114582 734 932 115151 201 92 453
567 83 88 685 115988 117059 118 422
679 719 38 862 99 118155 519 635
119005 190 349 620 719 120333 67
423 61 788 859 992 121014 342 646
764 896 920 122584 638 711 123179
304 413 24 558 803 124099 205 58
332 444 569 618 125136 00 30 551
706 802 46 125{)OO 33 204 664 911 99
127048 74 382 412 29 593 631 734
128143 61 201 618 129355 425 94 617
876 943 60 130077 266 576 809 908
1~1016 334 451 65 537 99 607 132584
860 931
133469 134066 488 872 958 135016
495 136065 340 446 960 137039 95
124 94 540 138626 759 900 58 139237
68 78 643 762 883 942 140474 742
141046 339 406 520 142168 508 825
95 143061 303706 875 144411 687 880
978 145002 152 83 387 146120 218 5'2
676 7CY7 836 73 147257 313 19 93 491:!
S08 998 148256 462 717 989 149043
72 88 221 455 86 700 915 00 150335
80 549 851 77 92 983 151010 171 558
152000 13 24 164 84 355 504 558 83
809 982 153005 11 795 922 154086

710 991

gr

,Tatielę Cołerii

~~~ s1~501~\01~10~9 2~tslg6~~~ ~;~

158990 159192 213 349 927 ·160468
555 687 161213 355 640 780 162053
62 267 73 324 419 580 989 163239
43 322 985 89 164123 203 538 679
730 929

III CI4GHIEHIE

GŁóWNE WYGRAŃE
Stała dzienna wygrana 10 tys. zło.
tych padła na nr. - 646874
15000 zł. _ 159120
10000 zł. - 57589 116495 154229.
5000 zł. - 3146 1(4608
2000 zł. - 43655 120668 13Hi21
1000 zł. 1(088 4721>4 60233
147681 149731160653

WYGRANE PO ~OO ZŁ
'

•
7446 8179 12273 14334 894 18289
19525 20811 23579 27915 31795 38258
769 40476 650 42379 43549 47169
49834 52252 59119 60495 67218 330
74342 76994 78043 85252 90316 95382
104899 111483 118500 119436 775
125118 129135 132674135395 137717
142769 151932 154048 156488 157643

WYGRANE PO 62.~0 Zł..
658 1302 860 2047174 208 568 882
940 3104 741 !h3 65 4113 468 609 815
5237 548 83 6443 99 770 7573 758 832
8137 375 457 76 728 940 9754 10153
213 11645 12046 638 741 855 909

130..8 496 962 14155 555 15252 16131
17229 358 99 50"' 874 18768 19446
712 47 930 20276 320 23 531 774
21250 22192 539 57 97 23071 198 364
7348072441684525179578765 26518
606 68 874 27251 358 28083 29312
30992 31038 32109 504 81 936 32109
33861 34775 971 35907 36047 346 004
37172 38817 39133 715 29 40019 47
311 837 63 41349 414 42101 24 43101
6 44608 45275 46000 969 47135 441
48458 855 973 49252 590 809
51885 948 52453 53362 447 746 53
886 992 54125 421 78 745 55474 774
56442 85 631 779 980 57282 58231
496 59388 522 32 655 60828 926 61525
62089 471 582 683 825 48 946 63260
332 999 64185 362 420 503 650 839
65222 66164 89 221 313650 963 67534
68050 526 687 868 69304 70327 52
71027 380 809 901 72092 192 208 370
73649 74109 252 326 97 740 75352
438 679 792 76221 464 616 822 86
7748 78033 70002 494 8005 118 850
83130 577 84755 85132 861 86848 971
87970 8827 637 764 8Q!)66 91 897
9003 73 249 522 660 751 913 91212
704 28 92044 113 449 793 93209 822
86 825 94366 444 911 59 95552 96535
662 796 97655 211 98217 508 636
99565 808 46
100923 101535 685 102043 104
103284 798 104586 924 105258 572
106550624107177547 703 1081~1 516
734 109328 927 57 80 110296 3~1 406
759 111018 274 112151 610 735 843
114143 48 332 45 909 115575 116037
118 642 936 117084
11868i
847 119729 1216343 122 703 7°1
57 608 875 949 12 260 7 l
2:J
114 41 556 73 637 786 937 125291
946 48 126518 127772 84{) 1280242267
64
129219336614 131634 40 863 P 1
133012 42 27R 375 4a3 565 92 13'847
937 135206 785 13flOOl 752 873 137151
139038 592 779 140060 405 94 ~41139
31846401 70 979 142RR5 14311.1 a333
50 550 144150 90 5!'iR 8n6 940 145::162
87 98 146242 86 390 591 1471(lS 3~1
898 148R42 149420 526 32 843 9:;6
150396 707 13 R"i 151447 153591 620
154740 l:ifi411 17 824 156513 ~25 R2
690 734 57003 92 794 158104 603 749
159252 80:'! 51 160173 213 312 482
161764 162251 308 163202 164224· 394
521

60~ 6~5

IV CI4GHIEH(E
WYGRANE PO -;00 ZŁ.
102 1007 7Q5 6866 9943 13771
14463 17286 401 18043 26287 27443
28542 31843 33802 62 949 34639 801
39828 40979 44687 890 50976 54351
919 55103 59430 61459 63542 64640
65921 66364 67839 69596 73567
'79866 80754 82140 89377 91194

'JaR biegnq

8~are

'dttl robofnilia

·lód~kiego'.

~yr~na faibrylki og'ł<l'Siła. kOOiee 'dnia Gdy !byli jeszcze nie:zdolni do praey ;mOJneJ Pr:acy p!'Zy .wa.rm~tach. Za chwilę J chodzili do fabryki, by zanieść ojcu, czy
.'bo~zne ulI~e wIe~kIego mIM.ta. l:0dzi, na m.atce st;awę 'popOłudniową, a ~dy po.d~o.
de- ktorych ~Idać było z.aled~e mlk.łl\ itość śh, POSZlI, by Jeszcze może na DlerOZWlnIę·
pesz. że polskie regaty w Gdańsku, prze. przecho~mów,. za.p.eMll." tilę fa~ą. ~udzk"
.
widziane na 25 bm. na skutek zakazu po. wylewającą SIę WIelkIm strumlemem z
.
Vcji zosta ty od woła·ne. Nie złamie ta no- 'brrum fabry:czny.ch, by po tym ~fO'~nymi
wa szykan9. polskicb wioślarzy w Gdań- .gtr~my~alffil WSIąkać w rozgałęzl6l!1Ja ar·
sku, którzy tym mocniej stać będą na stra- teru mlast.a.
,
ży swego sztandaru. w myśl stów hymnu
Za. ChWIlę u'hc~ te zapełni~ się gwarem
Klubu WiOŚlarskiego W Gdańsku, ·który IU.dzkJm przepełmonym rado~cią, ~mutka
zarrueszczamy poniżej,
~n, tęskI?-0tą, . utYlSklwam..1aml, śmIechem,
skarg8!ml, po'lItyka" plotkami, a. czasem
Nuta: "Z dymem pożarów", moż~ i bólem, ludzi oderwanych na. parę ,
tempo marsza (słowa R. S.).
g?d'z m od :varsztatu, wMcających do ży-,
CIa do SWOIch kłopotów i rooości.
.,
Straż u ujścia Wisly
RoIbotnicy i robotnice po OIpuszczeniu
U Wisły ujścia my stać będziemy
fabryk wracają utrudzeni śpiesznie do
Zelaznym murem, my prze-dnia straż,
ewych miesz'kań,
często
zatęchłych
i
By bronić ojców kochanej ziemi.
smrOdliwych, gd'z ie ." jednej iroebce mieNH30c.haj powiewa ram sztandar nasz.
ści się po kilka rodzin, na które pracuje
By br0I?-ić wiary, by bronić mowy.
tytko jedna para rąk.
U gramc Polski trzymamy straż Śpieszą do swej biedy, z która, się zżyli
Niech żyje wolność, a precz okowy
od dziecka, jak ~żyli się 0'11 d~lecka z czerWysoko dzierżym mv sztandar nas~!
wonymi murami f3lbryki.
A na nim słowa dla serca drogie.
Czy tu, czy tu - giIla tyeli ludzi tycie.
W 7cu.chni dla bezrobotnllch
Wolność i równość. niech żyje ludl
Gdy wróg rozpali wojny pożogę,
!fo tu nad Wisłą. wskrzesimy cud.
Na kongresie zatwierdzono nut. nowe re·
nane, Unia z Sosn()wca i Fablok z Chrzakordy świata:
Za świętą sprawę wszyscy pójdziemy
nowa.
800 m - Woodenson 1:48.4.
.Gotow.i oddać życie i krew.
~rupę ~II tworzą
Junak Drohobycz,
880 yardów - Wooderson 1.49.2.
.,W obronie naszej ojczystej ziemi,
Unta Lubhn. Strzelec Stanisławów i PKS
100 tys. m - Maeld (Fin l,) SO :02.2.
szczep - Nikkanen 77.87 m.
Nucąc zwycię'3twa. zwycięstwa śpiew.
Luck.
4X100 y. Ą Uniwersytet California 40,5 sek.
. W grupie IV wileński Śmigły spotyka
Się z Ogniskiem z Pińska.
Równiet i w
wejście
(sp) W niedzielę rozpoczynają ~~ tcgo- tej ostatniej grupie są tylko dwie drużyny.
'Vy§cig kolarski klubów fabrycznych odwo·
roczne rl1zgrywki o wejście do ligi. w któlany. W nJedlZielę. 2,5 bm. mial /lię odbyć w Parych w pierwszym spotkaniu Legia walbimicach wyścig kolarski o nag:rodę prz~hodnią
czyć będzie w Toruniu z Gryfem.
Jak
Kru~2endera dla klubów fa.brywnych.
Wyścig
I
wiadomo. w roku bieżącym wchodzą do
Na o.dbytym .~ied3wno kongresie mi~ ten Jednak ze względu na wyja7..d kolnrzy Kruligi na miejsce jednej drużyny spadającei, .bY~arodoweJ
lekkoatletycznej w Lon- S?!cnt!PI'a. na Zaol?!!' ?ostal odwołany. Na razie
aż trzy.
Na pierwszy rzut oką wydawać -J',lue dokonanofederaCJI
pewnych zmian w minimach nip l\~t ; lln'no jp"lA'Ze JlOWegO tel'lIIinu.
by się mogło. te w tych warunkach, wiec~ kwalifikacyinych niektórych konkurencyj olimny kandydat do ligi. poznańska Legia, pij~kich w Helsinkach.
Mi.nima te przedstawiają się ostatecznie, nama miejsce zapewnione. Tak niestety nie stepl1;ąco:
jest, gdy~ Legia znalazła się w najsilniej(sp) Tllrnipj l ... KLT o mistrzostwo J. . odzl roz·
W skoku w dal - 720 cm.
szej grupie, obok mistrza Łodzi eksligoweW. skoku WZWyż 187 cm. W zawodach elimi· poczyna się w pili tek na kortach w Helenowie.
go ŁI{S, mistrza ,Warszawy - Staracho- nacYJnych poprzeczka ustawiona będzie pocznt- W turnieju tylU wezmą r6wnleż udzial gracze
kowo na wysokości 100 cm. na~tQPnie - 170 180
grze pojedyńczej rozstawiono:
wic i Pomorza - Gryfu.
184 i 187 cm_ W finale - od 170 cm pop rzeż 130' zamiejscowi.
Najgroźniejszym przeciwnikiem Legii
190. 195. 198. 201 i ew. 210 cm.
. Hebda, TJoczyiiski K., Kończak. Tarlowski,
_Miryimum w skoku o tyczce - 390 cm. W ('Ii- Gotschalk. RpychaJa; w grze podkójnej: Hebdabędzie niewą,tpHwie ŁKS, który teraz zdapoprzeczka ustawiona belizie pocznt· Ta rłowski . Czajkowski-Tomaszewski, Tloczyiiski
'j e się osią.gną,ł swoją dawną form". Wska- mIn~cJach
k(lw~ na wys. 360 cm. nęstępnie - 380 i 390 ~TII.
K.-Gotschalk i Spychala-Beldowski' w grze pozuje na to ostatni jego wynik 10:0, w de- W f1llale od 380 cm poprzez ~95. 410 420 430
440. 450. 455 cm_
•
.
, jedYiiezei PAli: Łuniewska, Bom6wn'a, Caidzhtncydującym spotkaniu kwalifikacyjnym z
ka i Jędrzejowska Zofia, wreszcie w grze mieW trójskoku minimum 14.50 m.
ŁTSG. Najbliższa niedziela odsłoni formę
szanej: IIcbcla-Jłl,lrzejowska Z.-Hebda, Caj'ty dysku 45 m.
mistrza Warszawy, Starachowic. który dzinnkn-Czlljkowski, IJllTIie\Vska·Gotschalk i
,y oR?:c?:epip fili m.
sądząc
po dotychczasowych wynikach,
,y mlo~ie 49 m.
Uemównll-'r!oczY(If;ki. \Y l,onkllrencii lokalnej
kllli minimum nieokreglon!' piprwszych
jest .równiilt przeciwnikiem bardzo grorOZluywki posnni"to tnk daleko. że windomi 511
11 \\"p.iilr.il' 'lo finału.
.
tnym, a w niedzielę walczy z )'JKS.
ptilfin3Ii~ci.
"'y łoni"ni
zosŁali
Grohman.
_ 7,nw()lini('~. !dilr?:y 7.nkwnlirikuią Rie do finn· jnż
Do drugiej grupy nahi7,R, tylko rlwie l~,w.
CHb~l. Schcuncl·t i Simell. en, TUl'Iliej ogólno·
bedą mleh w rozgrywkach finałowych zapol
ski
rOzpoczyna
si<:
o
godz.
15.
(Pn)
drutyny, które są, jednak bardzo wyrów- liczony wynik z eliminacji.

O

do ligi

Kolarstwo

Nowe minima olimpijskie
w lekkoatletyce

_t

Tenis

,y

,y

WYGRANE PO 62.50 Zł..
262 1240 2272 3275 386 943 462~
791 884 927 5409 721 6018 306 747.
8103 48 398 846 10066 146 84 379
738 D091 327 579 783 12239 439
13605 845 14289 591 677 15041 16073
132 62 356 932 17043 524 104 33,879
18212 46 547 19180 85 468 789 956
20589 96 643 79 944 21307 92 550 812
930 22037 74 78 215 60 461 775 2318l!
368 703 24706 25161 26772 957 27053
242 417 862 28036 608 885 29294
812 21 72 892 32786 33591 34098
272 376 573 34338 36979 37146 302
24 71 544 634 3848D 39032 347 40044
448 562 862 41361 514 32 42489 816
30 43016 325 527 44030 516 31 644
45118 31 46 71 354 457 743 46234
70 315 62 403 72 871 91 47111 14 9
211 453 535 632 48311 930 49193 270
728 939.
50255 817 921 51172 218 645 703
841 87 52439 54 697 858 53537 765
868 969 54108 26 277 437 856 70
55400 56814 57006 84 918 58218
59234 436 60014 374 604 61140 62280
417 64100 614 833
65465 864 84
67184 214 68658 83 69119 428 756
~0271 71248 370 521 742 72858 7323t
383 74351 75395 785 76169 227 37
47 655 894 77177 682 725 77 7810t
79381 80343 50 462 8115 672 734
67 835 82056 470 78 83006 346 427.
84041 341 79 790 842
85310 773
86654 746 87468 ~8062 395 947 8921l!
91439 816 902 92486 617 ·93621758
910 23 94011 112 3~9 446 72 9S615
31 787 96069 314 419 7.04 846 97478
502 99926.
.
100754 101555 703 102292 778 986
103436 622 922 104209 347 64 7~11
886 904 75 105621 106083 586 925
107126 934 108031 452 757 109322
840 110913 27 111231 308 112521 42
761 88 99 983 113834 115224 669
817 991 116500 658
117091 558
118727 72 119674 797 976 120142
595 723 97 122196 485 504 743 75
123390 455 124252 449 125334 875
126733 870 127430 129194 867 130777
131162 566 92 841 79 944 133523 895
134305 50 135282 136245 313 237744
138481 139206 140003 911 141299 871
142102 9 348 728 143508 144459 671
145256 369 727 146007 18 147 436
526 148130 425 809 150201 451 645
969 152037 753 969 88 153274 607
154283 489 506 155615 92 156654 945
157429 158028 391 529 770 159369
160062 1611,0 631 769,

PallslwoweJ poirajemy tiez ·gwaralJcjl

SPORT ! "Chleba naszego powszedniego•••"
Regaty wioślarskie
' sku zakazane
W Gdan
(sp) Onegdaj donieśliśmy w dziale

404~9

92502 94377 96366 «o 97183 !M00'1,
104775 107205 110712 954 113925
115528 68 133188 764 134975 140479
143014 890 144281 495 148552 778
149195 157428 159797.

te ramiona. bnć jut b1"lemię tycia, kt6re
ieh w swym telaznym uścisku będzie trzymać do późnych lat w tej fabryce, która
jak legen'darny smo·k, krew z nich wyssawszy jako już niepotrzebny strzęp ludzki wypluje ze swej czerwonej gardzieli, by
nową ofiarę wchłonąć do swego nigdy nienasycanego wnętrza .
A jakiet to wielkie szczęście dla -tyeh
tysięcy ludzi, by wstąpić do tej szerokie-j
bramy, lub też przejść przez wąski kory·
tarz portierni, jak przez przełyk, by dostać się do wnętrza tego molocha.
Ile to modlitw błagalnych jest skierowanych do Stwórcy: "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj"_
\Vłaśn'ie nic wip.~pi hr,J ko tego chleba.
INODEUSZ.

rftlIIHf.
. .

~

$WIATA

(dj Sześć bocian6w wysIanych samolotem do
Ąrglii. zostało wczoraj Wypuszczonych ze sta."
CJi z~olog. Caslemere c!llem eksperymllntu, czy
odnaJdą drogę do Polski.
.

*

(d) W m.iasteczku Bobtam pod Kownem rOll·
litewskiej.
budowa ma

poczę.to bua0'Yłl. n.owej
radiosta~ji
BędZIe ona. sIlmeJsza od obecneJ;
być ukończona w tym roku.

*

(o). W Rumunii szaleją gwałtowne burze po·
wodUJące wylewy rzek. Niekt6re linie kolejowe
sa ,p!'zerwane.. PociĄgi na og61 majĄ znaczne o'
p6zmeme. Zgmdo 5 os6b.

*

(ą) W .M.os~wie ro.zpoc?:ęto budow" wielkieco
stadiOnu Im!ema S.tahna. Ma on pomIeścić przeszło 100 tYSięCY widz6w. Budowa będzie kotlzt,,wala przeszlo 60 miln. rubli.

*

• (el) W pobliżu "Archangielska płonie kilka ty·,
~u:Cy ha If;lSó~. W ga.~zenill. ~ajęte lIą samoloty.

",traty

obliczaJą

na Wleje mlllOn6w rubli •

*

(~) ~a lotnisku. rrskim wylądował samolot
sowleck!. który wJ.ezte cenny Iadunek kamient
wl!rtoś~lowych do Jetlnego z bank6w londyń
skic!1. ~karb ten eskortuje dw6ch urzednik6w
sow)ecklch.

*

(d). W oniu 24. czerwca ro. przypada 5OO-na
rOCZJ1\ca ukoficzema bunowy slynnej katerlr:r w
Strasbur.l:!l .1 o~dania .jej do użytku publiczne·
go w dZISiejSZej postaCi.

*

(d) •. Atlantic Clipper" wIstartowal' wczoraj
z Marsylii udając się przez Lizbonę i A:r.ory do
Stanów Zjednoczonych. Z 10 dziennikarzy amerykl\ń~kif'h wracało tylko oRmiu. Statek nie zabrał
pełnego
Inrlnnlw wobec niepomyślnych
przewidywań meteorologicznych.

*

(d) RDrawozc1anip Fl1ndncii Rocke!elerow·
.kiei stwierdza, że fundacja ·w r. 1938 wydala
7.410.04;) dol. na cele naukowe i wychowawcze.

!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~N~Tu~m~er~lU

ORĘDOWNIK. niedziela, dnia 25 czerwca 19M -
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Ciekawy eksperyment bada[zy polSki[h iangielski(h
Z Anglii wypuszczono 5 bocianów z Polesia, chcąc przekonać się, czy ptaki trafi" do
rodzinnego kraju - Anglicy pordbili szereg zakładów
. L o n d y n. (PAT) Z pięciu bocianów z Polesia przewiezionYCh samolotern P. L. L. "Lot" do Anglii cztery
przybyły szczęśliwie, natomiast piąty
zdradza złe samopoczucie, gdyż został
zaatakowany przez jednego ze swych
współtowarzyszy
jeszcze w drodze z
PilIska do Warszawy i ma nadwyrężo
ne oko.
Na lotnisku w Crovdon oczekiwaU
na ptaki dr BlackbUl:ne z muzeum
przyrodniczego w Haslemere i jego
dwaj pomocnicy. Ptaki zostały natychmiast z lotniska samochodami przetransportowane do Haslemere (w hrabstwie Surrey), gdzie wczoraj po nakarmieniu zostały wypuszczone na wol-

Gwałtowna

Radiostacje angielskie, belgijskie i
francuskie podały zawiadomienie o
wypuszczeniu bocianów prosząc o po-

Kolejarze

Śląscy

wichura nad Toruniem

Klon 'U'yru'any u;iclu'eln
" pólnocną
T o ruń. (Tel. wł.). Nad
częścią
miasta przeszla burza z niezwykle silną wichurą. Wiatr poczynił
znaczne szkody. Między innymi zerwa!
na dworcu Mokr~ dach wagonu i zrzu·
cił go o kilkadziesiąt metrów.

ność.

K a t o w i e e (PAT).

angielskich wzbudził w Anglii żywe
zainteresowanie, a skłonni do zakła
dów Anglicy zakładają .się czy bociany
polskie znajdą drogę do kraju rodzinnego czy też pozostaną gdzieś po drodze.

da"vanie obserwacyj o ich losie do mu_
zeulU w Haslemere.
Bociany pomalowane są na jaskrawe koloJ'Y i na nóżkach mają również
IHll'\Ylle obrączki rozpoznawcze.
Eksperyment badaczy polskich

\V tym czasie w ogródkach jordanowskich przy uL Romana Dmowskie·
go, ponieważ przedtem była piękna pogoda, znajdowało się dużo dzieci i osób
starsz~'('h.
'
Pod wiel1dm starym klonem siedziała p. Helena Szczepanowska z ul.
Jęczmicnn~j 22 z tl'ojg-iem dzieci: 17-

na FON
Do licznych

ofiar na FON

złożonych
przez społeczeństwo ślą.skie przybyła
pokaźna
kwota 6.493 zł 71 gr ofiarowana przez
kolejarzy śląskich.
Na kwotę tę złożyły się: 1) zarząd
okr. K. P. W. I{atowice zł 3500, 2) zarząd klubu sport. K. P. W. Katowice

pJ"~ygn.iótl

dwoje d~ieei
Ietnią Ireną, 11-letnil) Genowefą i 10l-etnim synkiem.
Gwałtowny
poryw wichury wyrwa! klon z korzeniami. Spad.a.ją.ce
drzewo 7..abiło na miejscu H-letni/!
Genowefę, z.aś 17-letnia Irena doznała
bardzo ciężkich obrażeń. Pozostali
członkowie rodziny Szczepanowskich
zdołali ujść cało.

Obie dziewczynki przeniesiono do
pobl iskiej Ubezpieczalni Społecznej,
gdzie ks. Mykowski udzieli! ostatniego namaszczenia Genowefie, z,a,ś Irenę
w stanie ciężkim umieszczono w szpi·
talu.

(Tel. wł.)

teresowane w inwestycjach COPu. (w)

Dr Peretiatkowicz
sędzią NTA

'v a r s z a \v a. (PAT) Prezydent R.
P. mianował profesora dra Antoniego
Peretiatkowicza, b~· łego rektora Uniwersytetu Poznal)skicgo sędzią Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

.:)~~

17 -letni

s i n g a p o re.

chińscv

27 obrazów Matejki
w MUl. Nar. w Warszawie
"'arszawa

(PAT).

W

piątek

23 bm. do Muzeum Narodowego został

dostarczony cykl 12 obrazów Jana
Matejki, przedstawiający dzieje cywilizacji w Polsce.
Obrazy te będą wysŁawione w wielkim hallu Muzeum Narodowego na
l-ym piętrze i dostępne będą dla puhliczności
od ,,'torku, 27 bm. w godzinach otwarcia muzeum. Po okrasie wystawy speojalnej obrazy te bęrą
wystawione na stałe w sali matejkowskiej w galerii malarstwa polski ego.
Po dokonaniu obecnego 'zakupu
stołeczne l\fuzeum Narodowe posiada
razem n obrazów olejllych Matejki.
Nowo zakupiorl)' cykl, który był
przed tym własnością Adama hr. Potockiego z Krzeszowic, nabyty zosŁał
przez muzeum za stal'aniem ant ykwariatu al't~'8t~·c:mego
Franciszka
Studziń8kiego w 'Val'sza\Yie.

.

Sp,."wcę

uczeń morder(~
łlie~u'yl,de!IO

~(lb

B r o d n i c a. (Tel. wł.) W soLotę,
kiedy w lokalu posterunku policji
przebywał sam jeden t~.lko dyżurny
l)Ostel'unko\\'~' t\larcin Pietl'o\\'iak, nieznany sprawca zamOl'do'v"ał go 2 wystrzałami z rewolweru, zabijając go
na miejscu. Morderca uszedł przez nikogo nie spostrzeżony.
Zbrodnia ta postawiła na nogi policję
całego
powiatu. Za wykrycie
sprawcy zabójstwa wyznaczono 500 zl
nagrody.
Wczoraj w Brodnicy obiegła wiadomość, że
zabójca został wykryty.
Okazało się, re był nim 17-letni uczeń
Z-ej klasy miejscowego gimnazjum,
Edmund Nawrocki, syn urzędnika
skarbowego w Brodnicy, mieszkającego przy ul. Paderewskiego 3. Policja
aresztowała Nawrockiego "" mi~szkaniu Jego rodziców. Znaleziono przy
nim rewolwer kalibru 7,65 z nabojami
w lufie.
Młodociany zabójca przyznał się do
zbrodni, a jako powód podał. że chciał
zdobyć rewolwer w celu dokonywania
napadów
rabunkowych.
Ponieważ
chłopak .iuż jeden rewohH'r posiadał.

I

Narzeczeni skoczyli z3 piętra na bruk
de.~peraci pO'ł'lieMi ~mie)'ć

War s z a w a (Tel. wl.) W piątek
nad ranem o godz. 3 popełnili samobójstwo nal'zeczeni: 2l-letnia Godziejówna i 23-letni handlowiec Andzial\:.
Podobno l'Oc1zice Andziaka byli
przeciwni zwi:,!zkowi małżel'lskicmu.
Przy Andziaku znaleziono list, pisan."
w cz\\-artek o północy, z którego wynika, że obaj popełnili samobójstwo,
>'i 4 :r<.:.Q';. nie mogli związać się mal-

posterunkowego

lJjstu'(( u· Bł"Ofll'licy ujęto

c

Oboje

~

Nie jesl lo 1ccale .. jazda. kawalersko" weSOłych chlopców, ale wędrowna . trupa
karłów, która'1O len sposób odbyu:a swe lournće po Slanach Zjednoczonych

Przerwany strajk
robotników chińskich

(PAT)
Robotnicy
i malajscy bazy morskie.i w
Singapore, którzy ogłosili przed trzema dniami strajk, powrócili dziś do
normalnej pracy.

Centrum - Kamiński

r.Rdiood.

z;mŻOOll"ch

fachowa

PO~o~tl~d~t~ ~;:r~~,~4

Ng 22 909/10

Niepocz~talny

wybryk pijaka

K a t o w i c e, 23. 6. 48-letni Fran..ciszek Janusz~wski z Chebzia (Janasa 5) w zamroczeniu alkoholowym zagroził przez drzwi swej sąsiadce, ~ o
ile nie da mu pieniędzy na wódkę, to
podpali jej mieszkanie.
Kobieta przerażona, słYSZąC przygotowania
Januszowskiego,
który
oblał drzwi benzolem i podłożył
pod
drzwi stare gazety,
zaalarmowała.
krzykiem lokatorów, którzy wydobyli
ją z opresji.
Januszowskiego osadziła policja do
wytneźwienia w areszcie.
(AJS).

Witos prezesem powiatowym Str. lud. w Tarnowie
Kra k 6 w, 23. 6. (h) Na ostatnim
powiatowym Str. Ludowego w
Tarnowie dokonano wyboru no,vych
zjeździe

Nowy dyrektor Polskiego
Monopolu Tytoniowego

Związek
Przemysłowych urzą
dza w kollCU lata wycieczkę do COPu,
'tV której wezmę. udział przedstawiciele tYch przedsiębiorstw, które sę. zain-

\

kg. ramy. przyoory
biorniki po ce'l1a<:h
poleca 11aj.,tarsza
firma rower6w

Zgodnie z wieloletni!), tradycją prezes-ern wybrano Wincentego Vlitosa.
"7rgłosil on przemówienie, w którym m. in. powiedział, że ambicją jego
jest tak zorganizować chłopów w Polsce, by kaŻdy na tej masie musiał rozbić sobie zęby. Chodzi oczywiście (!) naszych wi'ogów na terenie międzynaro
dow~'m.
Ambicji rządzenia "'yrzeka
się Witos, bo te zdołał już; w swoim ży
ciu nasyciĆ.

Wycieczka do COP-u

.

00

promocj~

piękny rower fabryki A.
Kamiński.
'VarsII3w3. nOWA
Illo<lele wyścigow~ Wag! 8

to

władz.

1000, 3) sekcja mot.ocyklowa K. P. W.
.iako datek na karabin maszynowy
zamiast przewidzianych kogztów sprowadzenia zawodników niemieckich
na międzynar. wyścigi motocrklowe
w dniu 4 czerwca rb. zł 1.174,35. 4)
inne organizacje i zwiąr.ki kolejowe
zl 819,36, razem zł 6.493,71.

'v a r s z a w a.
Izb Handlowo -

Nagroda za

Żf\llstwem.
\Yieczol'em przyszli do
<lornu, w kt6rym mieszkala krewna
Godziejówny, ale nie wstąpili do
uiej, t~-lko pozostali w klatce schodowej. na trzecim piętrze, a p6źno, nad
I'Uncm, rzucili !;ię na podwórze.
Godziejówna wskutel{
p~knięcia
czaszk! zmada. a .A~dziak, któr~ ~o-l
znał sJlnych obrazen,
"po IH'zewlezleniu do szpitala zmaJ'Ł (w)

którym zabił śp. Pietl'owiaka, prawcIopodobnie więc. o ile tłumaczenie jego
ie~t pr'uwclziwe, chciał arsenał swój
~ieszcze
powiększyć.
Do
wykrycia
"prawey zabÓjstwa przyczynito się zeznanie pewnego ucznia lo'awieekiego,
który w <;obotę widział jakiegoś ucznia
gimnazjalnego szybko wybi·egają.roego
z lokalu posterunku. Ubiegłszy kilkadziesią.t kroków uczeń ten zwolnił kroku i spokOjnie szedł dalej. Mozolne ba..
dania doprowadziły do mtalenia, ~
uczniem tym był właśnie Edmund
[Tawl'ocki.
Zabity śp. posterunkowy Marcin
Pictrowiak liczył lat 5,( i pochodził z
Gorazdowa w powiecie wrzesil1.skim.
Osif.>roci! żonę i 15-letniego syna. Pogrzeb odbył się w poniedziałek z udziałem przedstawicieli władz i wiel kicb rzesz miejscowej łudności. (wd)

Tragiczna

śmierć

Ś w i ę t o c h l o w i c e, 23. 6.
Tragiczny wypadek wydarzył się w ŚWię
tochłowicach. Na stawie obok ogródków działkowych zabawiali się pływa
niem na zaimprowizowanej tratwie
trzej nieletni chłopcy - H-letni Brunon Pach, lO-letni Paweł Wolny i
lO-letni Grzegorz Markiefka z Ś":iętochłowic (Wodna 1).
,,, pewllnn' momencie tralwa w ywróciła się'a chlopcy wpadli do wouy. Ponieważ wrpadek wydarzył się
na oczach liczl.1ych przechodniów w
~amo
południe,
ludzie rzucili się
c~lopcom .na ratunek i d~.'ÓCh z uich:
"olnego I Pacha udało się zaraz w.vdobyć.
Natomiast 11arl.)irfka poszedl

W a r s z a w a. (PAT) Ze stanowiska Polskiego Monopolu Tytoniowego
ustąpił
dr inż. Antoni Sachnowski,
który przechodzi do przemysłu.
Stanowisko dyrektora Polskiego
Monopolu Tytoniowego ObejmUje p. -Ernest Zaremba, dotychczaso\...·y dyrektor Pallstwowrgo MonopOlu Spirytusowego.
Stano\vi::;],o dyrektora Pallstwowego Monopolu Spirytusowego obejmuje
p. Leon Domailski, dyrektor związku
eksporterów zboża w Poznaniu.

Członkowie

polskiej
wyprawy u Prezydenta RP
' " :lo I' S Z a \v a.
(1'> A T) Pan Prezydent R. P. przyjąl 22 bm. delegację uczestników w~· prawy badawczej dó Afryki środkowej, zorganizowanej przez
Polqlde Tow. '\'~' praw Badawczrch w osobach pp. prof . .T. Lotha, dra GoŻl.lcbo\Y,.;kiego,
dra T. Bernadzikiewicza i dra T. 'Yiśniewskiego, którzy zło
żyli Panu
Prez~·dentowi szczegÓłowe
sprawozdallie z przebiegu i wyników
t('j ek:-:l1cdrcji.

"Spitfire" naj szybszy
(d) L o n d y n. (ATE). Ministerstwo
Lotnictwa ogłosiło, Żf.> samolot myśliwski typu "Super Marine Spitfire"
w ~zeregu prób osiągnął z pełnym
ekwipunkiem wojennym szybkość 591
km/godz. na wysokości 5.500 m. Wię
kszość ('skadr myśliwskiCh lotnictwa
meh'opolitalnego zaopatrzon~'ch Jest
obecnie w samoloty .,Spitfire"

dwuch

chłopców

pod woclę i poszukiwania "a nim prowadzone przez straż jll)~al'lH;t zostały
dotąd bez wyniku.
\V Chebziu zaś, na IJo{!\nJl'zu po'l e,.: j i przy ul. Hu1uiczej, zabawiał się
w grupie starszych dzieci. (6-7 lat)
2-letni Józef Strzoda.
Chłopczyk w
pewnym momencie nie zauważony
przez nikogo wszedł do łatwo otwierającego s~~ klozetu i przez otwór w
uesce \-\'padł do dołu kloacznego.
Zaginięcie chłopca zauważono dopiero po upływie dłuższego czasu a
~iedy po 2 I?0clzinach w~'dob~'to go z
uołu. \y>;zelkl ratunek był be7<;kuteczIly. (AJS).

----,- ------------- ------_._-----

Strona 6

-

i.

Ka lendarz rzy. . .kat.
Sobota: J an Chrzciciel
Ni edziela: P r osper b.
Kalenda rz słowtmskl
Sobota: J anisł a w
Niedziela: Włastymił
f'łoń ca: wschód 3,29
zachód 20.19
Długoś ć d n ia 16 g. 50 min.
Sobota
:isiężyca : wschód 12.29
zachód 23.49
Faza : 1 kwadra o go'dz. 6

Czerwiec

ndre~ re~ak[ii i a~miniltra[ii
P iot rkowska 91,
Godziny

przyję~ I

Wtodli

tel. 173-S!

11 -13 I 16-1'1

TELEFONY~

P. a K , 102·40.
lekarzy chrześcijan 111-19.
Ubezpieczalni 2GB·10.
Miejskie 102·00. .
Pożarnej 8,

Pogotowie
Pogotowie
Pogotowie
Pogotowie
TEATRY:

Teatr MiejskI - .. arO\. 'IlrydZa" ,
Teatr Letni - (Piotrkowska. 94) ".Domek z
kart",
KINA:
Oapitol - .. Ultlm!ttnm",
Gorso - ..Podlotek" i "W ogniu pocisków".
Ikar: "Pani i cowboy" l .. Zabiłam",
Metro - ..KroI aie bawi",
Palace - .. Nieustrru;zony"
Palladium - "Narodziny gwiudy'~ l .. Wy",pa
rozbitków".
Przedwiośnie - "Bialy motyl",
Rialto - .. Banita",
StyloWY - .. Szaleństwo młodości".

KRONIKA M IEJ S COWA
Nowy inspektorat pracy, W związku z Dny'
do woj. łódzkiego nowych sześciu po·
wiatów, obecnie rozszerzony wstał również za·
kres działa1no!ici ok~gowego Inspektoratu PraCy w Łodzi. Poczynajac od dnia 1 lipca rb. uruchomiony wstanie w Tomaszowie Maz. obwo·
dowy inspektorat Pracy, który swym zasięgiem
obejmie część powiatu b1'Zezińskiego z '.rom a·
ezowem oraz powiaty rawski, mazowiecki, opo,
czyński i konecki.
Poniewat w Tom asz.o wie
Mu., jest znacznie rozwinięty przemysI, uru·
chomianie w tym. mieście Inspektorat Pracy
lISprawni kontrolę nad zakladami pracy. (l:)
!ączeniem

Likwidada I!Ipor6w w rolnictwie. W Inspek·
toracie Pracy odbyło się posiedzenie komisji
rozjemczej dla spraw rolnych. Komisja rozpo·
znała 43 spory, powstałe II: tytułu najmu pracy
w gospodarstwach rolnych. Chodziło o ustaJe·
11ie norm wynagrodzenia w gotówce i natul'ze
(ordynarie). We wszystkich tych sprawach komisja wydala orzeczenia normujące
S lXJrn e
kwestie. (x)
Echa kradzieży w szpitalu na Radogoszc1.u.
32 maja rb. na ul. Srebrnej patrol policyjny
zatrzymał wóz Jana Sobieraja, który wiózl rynny cynkowe wartości okolo 700 zł. Zatr?:ymano
również trzech dalszych osobników Jakuba i
Franciszka Śmialowskich oraz Józefa Wąsika.
Okazało się, że Śmia!owscy i 'Vąsik, przy po·
ll1ÓCY drabinki sznurowej dostali sie na budynek szpitala w Radogoszczu i zerwali pod oslo·
ną nocy wszystkie rynny. 'Vcz.oraj Sąd Grod!ki w Łodzi skazał wszystkich czterech sprawców kradzieży po 6 mies. więzienia. (x)
Spis zwierząt, W cz3JSie od 3 do 15 li;pca. rb.
Zar<:ą,d Miejski przEIProwadza il'la terenie Łodzi
g,pis zwierząt domowych, Miasto "j)od<'lieJone zoo
s.taje na rejony spisowe, do których pl'Zydzieleni
zostają, specjalnie
zaangażowani
rachmIstrze
spisowa. którzy il'la fOI'IDularzach dokonają &pis'U
2JW"ierzą,t domowych, a więc 'koni, o-lów, mułów,
bydła l'oga.teg,o, trzody chle,,",..nej, owiec j kóll.
Za Dodsta~ę p!"zyjmuje się stam zwierząt na
dzień 30 czerwca. (x)

O podniesienie głodowych plac. RObo>tnicy brhku Żyda. J. PerikaJa w Jutrzkowicach zwrócili
się do inspektora pracy o zwołanlie konferencji
celem zawarcia. nowego układu . Obecnie fabry·
ka,n.t praci 1m 2.j-OO gr za godz;inę pracy, ta.ik źe
dzienne zarobki nie pr1le.kraczają 2,50 zł 1 nie wy·
I'Itarcza,ja il'la najslm'om'll'iejsze nawet utrzymamie.
W sprawie tej Qdbęd1Jie sie konferencja w przy5złym tygodniu. (x)
Skarga o wypłaŁll niedoborów za robkowyeh .
Do Sądu Pracy wystOlwwali skargę robotnicy
fab,ryki f"lDY Bracia K'rauze w P3Jbiamicach. Domagają sie zasądzenia różnicy w stawkach plac
.za okre·s za.lBgły. co wyno,si _po kilkaset złotych
dla jBdne-gO robołmtiJl;:a. Firma odmówtiJa wypla,ty
w toku rokowań. Sprawa rozpatrzona wstanie
IV przyszłym. tygo>dniu. (x)
Zydowski awanturnik. Dnia 6 kwietnia rb.
do składu FaJ.iwela WotkOlwicza (.A.ndr~eja 41)
przy1;>Y! sEikwBs,braror ska.rbowy z 8 ul'Zędu Igna·
cy SlZczygiBISJci, by dokOOlać zajęcia lila 100 zł za
zlLlegle po>dartlki, WoU"rywticz wszczął awamturę,
począł gmzić sekwes'tratol'o>wi, wreszcie 2Iwymyśla,ł go a zaJuierza1 wyrzucić ze skła.du, by niedopuścić do zajęcia towaru.
Policja sporządziła protokół i wczoraj Sad
Grorl.1Jki w Łod1li ska,zaf 32-JBtniego Fajwela
Wotkowicza na 1 mies. aresZ/tu, za wieszając wy·
konanie kary. (l:)
Wydżial

Zdrowia Public7.nego Zar~ądn Miej·
skiego komunikuje, że wydano polecenie, aby w
oh,.cnym O'l>resie wZlllOżonego spożycia ot\·OCów.
podczas dokonywania oględzin sanitarnych skle·
pów i miejsc sprzedaży Je/kairze sanitarni Iliwra·
clLli specjlLmą UW3Jgę :na to, ozy owoce te są wystawiane i p.rzetrzymywame !; zlłch(lwamiem od·
powiednich środików ia.bezl\:xieczają.cY'Ch (ld zanie·
CZYSWl.~l'l
(zgodrr1ie z zal'ząodze.niem Starosty
(;'redzkiego Lód'likiego z dm,ia 6 kwietnia 1936 r.),
iak przykryoie gazą, celofamem [1;p.
IV wypadkach "twierdzenia p(KJc;I:mych u<lhyill,il;ywlllne będą dOlliesienia kal'Jle.

nfeClziela, Clnia 25 c!':erwca 1~39

~urue l' Hł

-

$

----

MBrk~i~[i

JlraUail[ WJi!fl! -I!k[!wail rl~ltników
wypływa

Oto wniosek, jaki

Ł ó d ź, 23. 6. Środowe posiedzenie Rady Miejskiej było dla socjalżydowskiej większośc i "dniem k l ęski" .
sprawozdaniach prasa żydow
sko-socjalistyczna skrupulatnie unika
omówienia dyskusji nad nędzą mieszkani ową
w Ło dzi i sprawę osiedla
na Polesiu Konstantynowskim, które
to zagadnienie obszernie naświetlili w

'V

N O ONE DYżURY APTEK:
Nocy ibisiejszej d yturują 8.ptekI: Kem I S·h
(Żyd) plac Ko!iai elny 8, Oh aremza., Pomonka
12, Wagner i S-h. Piotrkowska 6'7. Z a.i ąC$k.ie
wicz i S-k8.. Zerom,skiego 37. Goorczyclti. Przej u d 59. Epaz1;ajlll (~yd) Piotrko waka 225, SzymafLski, Prnedzalniana 75,

Straży

tm r;nOWNTK.

.. .

z zachowania się socjalistów na
Rady Miejskiej

~ b 'i e,,.((.j ({

si~

'w

'" ie-

d~i el ~

o god~ 8 ,30 tV sa U "P,"acy Pols ld ej"
W niedzielę, dnia 25 czerwca rb. w "Pracy Polskiej" (ul. Bandul'skiego
związku

z uroczystym rozpoczęciem
"Dni morza" cz ł onko wie Stronnictwa
Narodowego, biorąc u dział jako delega ci w uroczystości, zhiorą się ze
sztandarami o godz. 8,30 rano w sali

Wielka rewia

9/11), skąd wyrusz~
bożeństwo i wezmą

do katedry na lI audział w pocho-

dzie przez miasto.

Str onnictwo Narodowe.

łódzkiego

sokolstwa

Ok" e.g l ó d~ld o g niskuj e ln"ac t: 22 głł;(f ~d
Ł ó d~, l!il.
odbędzie się,

6. W niedzielę, d11'ia 25 bm.
jak już donosiliśmy, okręgowy zlot "Sokoła" w Pabianicach. Zlot ten
będzie pl'ngotowaniem łódzkiego okręgu
do wielkiej rewii-zlotu sokolego w Wilnie,
który odbędzie się w dniach 13 i U siel'pnia rb.
Praca. &okola w okręgu łód7.kim rozwija się pomyślnie. W Lodzi i okolicy sa, 22
gniazda sQkole. z których wszystkie wykazują pełną żywotność. Na. czele zarządu
okręgowego stoi dr Rybus, wiceprezesami
zarządu okręgowego są: inż. Ja'n KoprzYll·
ski i lnź. Jan Wtodarczy,k, funkcje sekre-

tarza pełni p. Hilmel'. a !'karbnjka p. Feja.
Program zlotu pahianickiego jest następujący: o godz. 7 rano bieg kolarski na
50 km. godz. 9 zbiórka oddziałów, godz. 10
nabożeństwo, godz. 11 przemarsz i złoże
nic wie!'J.ca na grobie polskiego 7.olnierza,
godz. 11.40 defilada, godz. 15.30 przygotowanie ocldzi:'lłów do popisów zlotowych,
godz. 16 popisy.
Program popisów jest bardzo bogaty i
obejmuje lekcje gimnast)"ki. ćwiczenia
chłopców z ln,skami. ćwiczenia druhen. piraml<1ka. ćwiczenia w!<Jlólne gimnastyczne,
pilka nożna.

I

Pielgrzymka "Pra(y Polskiej" na Jasną 6óre
Ł 6 d Ź. 23. 6. "Praca Polska" w Łodzi ISkiej" (Banrlurskiego 9/11), w sekretariacie
ol'ganizuje w sobotę, dnia 1 lipca rb. wieI· zlU'ząrlu okręgowego Stron. Nlu'odol\'ego,
kil, pielgrzym:k.ę do Częstochowy.
(PiolI'K 'l \\ ~ka 86) i w a limini!>tracji "Orę
Karty uczestnictwa w cenie zł 6.50 na- ,t!O\\ 11" .... p'.n i "l,n\\'ska 9L
bywać można w sekretariacie "Pracy Pol·

Milioner subskrybował poiyczkena ... 300 zł
ł.

6d

Ź.

23. 6.

-

1\a

liście

osób odlJ1a-

wiających
uiszczenia ,;wiadc7.eil na pomoc zimową, która, to listę opublikowaliśmy przed
kilku dniami, znalazŁ si P,
między innymi
Helmut Szwarc, właści

poteżna manifestacją narodową
Ł ó d t, 23. 6. Tegoroczne uroczystości
,.Dni Morza", które rozpoczną si') w dniu'
25 czerwca, bęctą miały charakte'r szczególnie uroczysty. Cate społeczel1stwo pol·
,skie zamanifestuje swe gorące przywiąza
nie do morza i niezłomną wolI!· utrzymania wybrzeża za wszelka, ce'nę·

Łódzki komitet uroczrsiości zwraca się
clo ol'ganiza c~'j. aby jak najliczniej wystą·
pily w "Dninch ~lot'za". I\omitet apeluje
także do wlaścicicli domó"- lwIaścicieli
mieszkaJ], aby jak najpir;kn;ej udekorowali okna, bnlkony.

"Sobótki" (Święt o W ianków). Nawiazuiąc do
tradycji [ zwyczajów staropols-kkh TOW31"Zystwo
Opieki nad lnl\'alidami Wojennymi w Łodzi uJ"Ządza w d.nJiu 23 czerwca rb·, na tereniE! "K~pie
liSiko Zdrowie" w P,iństku im. Mar'62:. Pi1"l1dskiego , . ŚwiEl'to Wianków". POClz!l'te.k o gc;c1z, 6 wieczorem. 'Veiście od strony kasy plażo'wei (g-łńw
ny pawilOO1). Dojście do ł<>dzi ,i kajaków or! strony p.rzystami w'ioślal'Skiej. W razie niepogody
ŚW1El't.o wiaJl1ków odbęd1lie się w sobotę, dnia 24
bm. Plaża w tym d!niu czynna będzie tylk(l do
godz. ó po pni Dostatec7Jl1a iloŚĆ wozów tramwajowYt'h zapewniona - na linii 1ii, 14 a 3.

KRON I KA DNIA

Nil targow iskacIl. Na wczorajszym tygodniobyła wiele zmienionR,
Dowozy duże w 8zezególnoi;ci warzyw i masla.
Jaja droższe placono 1.·10 zł za kilo, ma~!o od
2.50 z4 kilo, ser bialy 80 gr, twaróg 1\5 gr, śmie
tana 1,10 zł. Staniały zielllni~ki. Zeszłoroczne
płacono od 8,;;0 zl korzec, rulode 18 gl' kilo. Stanialy salata a gr klVpusta od S;; gr gl6wka, ogórki od 21() gr sztuka., rzodkiewki l) gr szczy·
piore,k 5 gr pęczek, cebula 18 gr, kilo, szczaw
20 gr, szpinak 20 gr, agr~st ,O gr, truskawki
80 gr, (~eresnie od 00 lU kilo,
Drobiu mniej, duio ieil:vnie kurcząt które
kupowano już od 90 ~r iztuka. (~
wym targu ntl1acja nie

Ferrlynand Górny (Marynarska ii5) zawiadomi! policję, że córka jego Zofia Krzewska wrRII
ze swym mę-żem lDdwsrilpm skl'adli mu masl'l....•
nę do szycia W3 rto-Sci 888 zl.
.
Z mi~nknllia MilSZY Benrlzel (Kamienna 2()
skraclziollO rzeczy wartości 300 z1.
StaJlisla\\' Raizberger (Oegielnianll 21) zameldowal, że Michał i Luzer Kaimunowicz, skradli
mu zegarek i straszak wartości 160 zl.
Z mieszk~nia Rnvki Herc (Poludniowa 18)
sinIIdziono I'zeczy \"3rto:<ci (j(}() zl.
Z mieszkania Eli ROt6J1hcI'g (Śró,lmipjska
:121 skradziono rzrcr,y wal'to:<ci 800 zl . .rako pode-irzsnych o kra'];~le7, znil'7,)"mUl10 Rera Pelt,Jlowi<'za (;t;::iel'~ka 23) i Cliaimu Rodowicza (Llltomicrska ~).
Przy zhipgl1 G.laii.k id i 6 Sierpnia .nmo<'11ó.l A. 472(;0 mjcchal 113 auto ~dw. Stf'fl\lla
KObylifiskiego któr·c zo,i~lo rozbite. Ad \'I'. KobyliJ1.~ld ohlkza s"'e ~trntlr na 5()(J zł.
Ohairn GolrJherg (PomorS!;:lł 101) z06tał po.
ciąg'l'lir,ty rio odpowiedzial.llości kal'llej za UŻy
wanie w z;lllrzp,gu konin z ranami.
IV III komi'arillcie p, P. zlo7.ono 1> par noŻYC kra\"ip('kit'h, duża bullę do \')'('obu
willa
znale.zione lin. ulicy .
V,r TIuuzie Pau. najevhany zost'11 przez $nmochód Hl-letni Jerzy (Kolejowa 9) i odniós! ogólIle obrażenia. cia lu.
Jprzy Kol' ]i('zacy 2 latn wypadł z o],;na
mipszkania lIA J[ p:l!tJ'ze przy III. Katnd 4. j~d.
lIak llporlnl n~ nagl'llm~d%f'\n, ,.In hl,1'lOWJ pia!ek
i odniósł lżejsze ,y""żcJIia cial?

nędzy

ł ódzkiej.

Wielce charakterystyczne bylo zachowanie prezydenta Kwapiilskiego,
co uwydatnił w przem.ówieniu prez.
Szwajdler
w momentach kiedy
radni K lubu Narodowego poruszali
sprawy udzielonych
przez
Zarząd
Miejski subwencji organizacjom ży
dowskim. W tych punktach dyskusji
prez. Kwapiilski przerywał staJe narod o\'.-ym mówcom , wywodząc, że mówią nie na temat.
Środowe posiedzenie
Rad.I' Miejskiej rzuca także znamienne ś",iatło
na taktykę ;,OZOIlU". Glosował "Ozon"
wraz z socjaJsitami.
\Vystą.pienia
przedstawiciela Klubu "Ozonu" J\-falinowskiego nosiły wszelkie cechy niezdecydowania, jakie znamionujl~ w
ogóle "Ozon". Radny Malinowski niby
to podkreślał swą opozycyjność, a
równocześnie
solidaryzował
się
w
tych i innych punktach z socjal-Ży
darni.
Żydowski "Głos Poranny" o przemówieniu r. Czel'nika pió'ze: "Jego monolog stał na znanym poziomie i wywoływał na sali salwy śmiechu".
Pismo żydowskie w ten sposób stara się
zbagatelizować to, co mówił r. Czel'nik, a równocześnie zataja, co 011 powiedział.

Oto r. Czernik postawił szereg pytań, z których najbardziej
przygważ
dżającym było py.tanie nastopujące:
"Panowie socjaliści - zwrócił się
radny Czel'l1 ik do Zarzą.du Miasta cz,r jak tak dłuższy czas posiedziCie
na tych miękkich ratuszowych fotelach, to czy nadal pozostan lecie socjalistami, cz~- też tak po tąpicie, jak b.
socjalista Rżewfiki i b. socjal [sta RaItalski ?"
Na pytanie to socjaliści nie odpowiedzieli. (jot)

Co się~ działo
winspektoratach pracy?

(wYl'aźnie l!'z~'sła r.łołFh ) .

"Dni Morza"

'V

w ł~od~i. Jal, wiadomo Zarząd Miejski od ł' zuci l w~zelkje żądania sezonowców, domagających się polepszenia ' . .·al·unków płacy i pracy tej naj-

życzki Lol nicze.i.
Będąc wlaścicielem kamienicy przec1sla\\'iającpj wartość do 1
lT.iliona 7,1. ponadto za' tartaku . subskry·
bcwal poż~'czkr: podobno aż lla 300 zł

SzwaJ'c znany .ipsl jako r.d,,'cydowuny
ciel tartaku przy ul. Henryka 10,
Informują nas, że Szwarc,
który jest z\\'olE'IlIJik feon'j hitl('rowsl<irll. 1~'l1'l si"i
równocześnie wlaścicielcm wielkiej ka- ł teź tlulIlllrZ\- la ohojl;'no':,' 11:1 :;:prawy
mienicy prz~r ul. Piotrkowskiej 13i, ujaw- pol-ki l' . (:\. )'
nił swa, "Iojalność"
przy subsl,rypcji Po-

Dwa pożary. 'V mies2I'kaniu Chaima Raichkinda (Gdańska 11) wskutek nieostrożności spowodowano poża r', któr'Y zn i8zczyl podloge i
strop. Pożar ull3sila w porę straż ogniowa.
fabr'yce Pinkusa Rozcnblata PI'ZY u1i<,y
Żwirki 17 z nieu~talonllych PI"zyczyn wybuch!
pożar,
któl'y obj'lł nagr'omnt1zoni\ watę w S11szumi. Przybyłe na ratunek ~ plutollY straży
ogień w zarodku stłumiły. ~traty nieustalone.

Żydzi.
Socjaliści i Żydzi u"ilują obecnie
zLagatelizować
pJ'oblem sezonowców·

większej

Uwaga narodowcy!

posiedzeniu

botuików, ponieważ ze wzglQdu na
wysoki cZyllsz nie mają talll dO:;lępu,
że osied le
na Polet'iu ]Jl'ojektował
Żyd, budowal Żyd i uostawcami byli

toku obrad radni Klubu Narodowego.
Prezes Szwajdler wskazał, że socjaliści w okresie swych pop l' ~e d nic h
5-1etnich rządów na ratuszu ł ódzk i m
nic nie zrobili dla złagodzen i a klęsk i
mieszkaniowej w Łodzi , że wybu dowane przez socja listów osied le na Polesiu KonsŁantynowskim n ie zmniej szy ł o nędzy m iesz kaniowej wśród 1'0-

C;d o ł'tl~ o 'łV ie Stronnicftca Naro d o we!I O

środowym

L ód 7" 23. 6. V,' uhiel!lym roku
wielkie wrażC'!li" szczególni" ~ \" sferach
1'(lholnic7.\"Ch zrobiła ujawniona afera i
fl l'c!'<ztownnia ówczesn\'ch
olnvodo"'ych
inspel{!ol'ÓW m'aey: zrńal'lego juź TadeuS7,a Knkowsldcgo
(ostatnio byJ insppklon'm w 1'07.llaniu), inż, Antonjpgo Pa\\'lowskieA'o, inż. Jana S:wmskiego, sekretarza Józefa ŻarsJdego oraz AyBa przemysłowca
z Ozol'ko\\·a. Leona Fogla i
drugie/w przemysłowca Kolsl;:irgo (Żyda),
ktMy pośredniczył IV zalab\'ianiu niektórych sporów międ<:y przemrslo\, cami
a inspektorami.
Po,v~tępnyrh
badaniach wf;%\"stkieh
zwolniono z aresztu. rlochodzC'l1iC' 'jednak
p)'P\\'udzone jC'lt IV d:'ll"zym ciąg-u i obrcnic zostało .iuż zakoilczone. ta 'k, że '"
kl'ó!kim czasie 11alezy oczekiwać rozprawy sądo\\'C'j.
kfórn ('ulkowil'ie oś\\iel li.
w jnki to sposóh inspl'!,tnri',y, powolani
do slrzl'źrllia in trl'('sów robol ni t:ZytI'I, in ..
teresy te zalatwiali. (x)

Śmierć

od pioru nu

,y

1,6 d 7.,23 , .6. kol. KI'zyźonów pod.
czas blll-zy pIorun lJr1(,l'Z~'1 \V dom l11iesl'.kn!ny i norazit 13-letnią Luc\'nę :.\Iandel,
k tora pad la trupem, Char~ ktcn'sh'czlle
jest, że piorun nic \\·7.llieci! POiU]';:!. "

Pod ostrym

Kątem

Anatema
na prez. Kwapińsk iego
,

Na posiedzeniu Rarty Mie'jskirj w ub,
pl'E';>;~-dent Kwapillski
05\\';arIczd
między innymi, ż .. nie uwłaszcza nikoniu
posiacl'1nie ....-lasnej lliel'uchomo~ci, \\'1 a 5nego domu.
Ka to przodstawiciel Klubu "\"al'o.1oll'e.
go prezes ad",. Szwajdler za,pyt'al, czy abv
pan prezydent się nie zagalopował. pon i e\\'a.ż markso-socjaliiici n;Cl uznn,ią prY"'atrodę

neJ

",Jasności.

Prezydent. w odpowied:r.i oś\yiRdczd. że
socjaliści w zasad7.ie u;mają ]JI'Y'~'atną
własność, występują jeno przeciw nadużv.
waniu tej wlnsności.
•
Sł~w~ prezydenta K\YHpińskiego są njewątpllwIe harclzo chal'nktel'~'styezlle, Ciekawe, czy slowa te znajdą :'PI'Oklte u (0\\:al')~yszy pał·tyjnycJI i czy aby tOlnr't'z\-sze
nJp. l'7.uel1 .. arIHtem.y" na łódzkiego dy'gnitan a m: eJ~klego (Jo

Numer"1"

-

bRĘDOWNIK, niedziela. ania 25 czerwca 1939 .-

Strona"

~~[iali~tJ[lnJ Irely~ent wyw~łał laii[ia wRa~lie Miei~ki~i
Dokończenie czwartkowego posiedzenia - Prez. Kwapiński uderzył narodowca, zachowującego się zupełnie

spkojnie - Radny
L ó d ź, 23. 6. - W ualszym ciągu
c7.wartko\\"ego posiedzeni.a Rady Miej:;;kiej odnośnie zatargu z prez. Kwapil'lskim oświac1cz~'! prezes Szwajcller,
że r. Dembiilski
występuje na drogę
sądowI}, o pobicie oraz że do czasu zlikwidowania tego zatargu I{Iub Narodowy nie pozwala na prowadzenie obrad.
Po tym oświa(lczeniu prezydent
Kwapil\ski Ila życzenie prezesa adw.
Szwajcllera zarządził ponowną przer-

Dembiński występuje

Narodowy w tym posiedzeniu weźmie
do kOll.Ca udział.
Z kolei rozpatr~wano interpelacje,
złożone przez posz;czególne
kluh~' radzieckie, a mian. interpelacjo Klubu
Narodowego w spra\yie wicepl'ez~'den
ta Purtala oraz wniosek "Bunclu" w

Po kolejn~'m ponownym wznowi.eniu zebrania prezes Szwajdler • twierdzi!, że ra(lny Dembiński - podszedł
do prez~'clium celem złożenia wniosku
o nadanie sk\verowi przy ul. Sędziow
skj('.i naz\\'Y mgra Bujaka.
Następnie prezes Szwajcller oświad
C7,ył," że aczl,olwiek Klub Narodow), ma
niesł~'chanie
trudne warunki pracy
wobec socjal - żydowskich prowokacyj
i wobec sposobu prowadzenia ohrad
przez prez. I<wapiil"kiego, to jednak
mając na wzgl(,'dz;ie intere:;; szerokich
mas polskiCh w Lodzi, postanawia na
posterunku wrtrwać i dlatego lOub

~((ł·~t{d~il

.1. E.

l~s.

stępujący:

Poniedziałel"
dn. 26 czerwca.
Godz.
8 .- msza św. \V intencji kursu w kaplicy Seminarium Duchownego. Godz. 10 I'eferat ks. kanonika J. Orłowskiego
"Prefekt, jako duszpasterz". Godz. 11 referat ks. pralata Sto Szabelskiego "Fraternitas kaplallsha". Godz. 12 - re!erat ks. dr J. Warczaka nt. "Pielęgno
wanie ducha modlitwy wśród młodz1e;'.y
szkolnej". Godz. 15 m. 30 - ref. ks. moderatora St. J(Or.il'tskiego "Praca w Sodalicji MariaIlskiej".
GOllz. 17 - rcf. ks.

dla rodzin rezerwistów

Ukarany oszust
Ł

ó d t, '23. 6. - Przed SI1!lrm Gror!7.kim odpowiadal 41/etni Stani~ln\V .1aSirl./
ski. ~Liro\\·n.. 32). J~~i(I,,~i zO!'g'anizo\\'nl
"potajemne biuro po~re(lntct\Va pracy, ar! \
mi.nistracii ciomó.w, 'p0rarl prn.\\"l\y<"h, ope
l"uJąc fa ł!'zy",yml plec7ąi1,Ulnl, "j1rzy czym
pos.zlwclowa l. l~ill,a o!"6h. !,I !C'n':1 mi jego
b~'l/ prze\yazme hezrohotm,
pos7uku.lący
pracy oraz ludzie, którzy mieli rIo zaIatwienia sprawy sQdowe. SQd Fl,azal JaRirl'
skie~o na. półtora roku wit:7.icllin i pozbawienie pl'nw na przeciąg lat pif!ciu.

l

Schwytanie uciel(inierów
:r. ó d ź, 23. 6. - Przed kilku dniami w
czasie e. kortowania z więzienia przy ul.
Kopernika na dworzec Łódź-Fabryczna
7.mylili czujność policjantów i zhiegli
dwaj niebezpieczni i wielokrotnie karani
przestępcy: Stanislaw Pałczyr'lski i Wacław Lubali"ki. 'Vcr.orajszej nocy patrol
policyjny na Cliojnach ujął wspomnianych przestępców.
spłonęła
6. - '\V kol. Borowno wyktót'y doszczętnie znis7.czył
2 zagrody, a mianowicie Józefa Matuszewskiego i Romana Gila. Straty wynoszą 6.200 zI.
W domu micszkalnym Gila
spaWa się żywcem umysłowo-chora jego
siostra, ;:OZ-letnia Urszula Gilówna, która
spała na strychu.

:2:ywcem

:r~ ód ź, :23.
buchł pożar,

sprawie zajść na wyższych uczelniach.
ciągu rozp:ttrywany
był
I\'niosek nagły Klubu Narodowego w
sprawie zniesienin. diet, jakie uchwalili sobie członkowie rady nadzorcze.i
Gazowni MiejSkiej. " 'niosek ten referował adw. Kotowski. Szczegóły doty-

\V dalszym

biskup ort:l!Jn((ł';us~ {liece~ji lód~kiej U / l.

Program kursu, ustanowionego przez
J. E. ks. biskupa Jasit'tskiego, jest na-

L ó rl 7., 23. 6. IY~'(]ział IYoj!'kowy Zarządu ITiejRkipg-o w :r~oclzi ,wdaje do wiadomo!";ri rorlzin J'E'zl'l'wi!'tów, powolanych
do służhy c7.~'nncj, że z dniem 26 czerwr:\
1!"139 roku pl'z~'jmo",anie zgloRzell o zai"itki, wyrla",anie (lecyzyj na "'.\"platę. oraz
wszrlkiego rOdzaju zn;;",iarlrz"!l i urlzielanil' inCol'maryj odhy\\'ać się hędzie w gochinarh orl \) do 11 w laluIlu IYy(l7.ialu
prz.y Al. Kościuszki nr 19 - parter.

IV czasie gry w karty
prr.y ul. Kozietul"l,iego 17 powstala bójka,
porłcr.as której doznał poraniell
nożem
3'!-letni ~IieJcznrek, którego w stanie nie·
przytomnym przewieziono do szpitala.
f'prawcę 110ranienia, Stanisława Ilol'owiaka, policja r.atrzymała.

o pobicie

Jasillsl-:i

Ważne

Bójka k"arciarzy

skargą sądową

Dwudniowy kurs duszpasterski
dla X. X. Prefektów

wę·

Ł ód 7., 2:l G. -

ze

kanonika. Józefa Kacprzaka "Praca w
Kruc.iacie Eucharystycznej". Godz. 18 ref. ks. elr Czesława Ochnickiego "Buazenie i pielęgnowanie powolań do służby
Bożl'j".

Wtorek, dn. 27 czerwca. W dniu tym
przewidziane są następujące wykła(ly:
ks. Fr. Patyno\\'skiego
"Uczestnictwo
młod,dcży w Ofierze 11szy św.", J. E. ks.
biskupR dl' K. Tomczaka "Egzorty szkolne", ks. W. Czcrwi/lskiego "Rekolekcje
!'zkolne", k. Józefa GawQdy "Rola Sakramentu Pokuty w ż~'ciu młodzieży",
ks. Bronisła \\'a Rartkiewicr.a "Pierwsza
Komunia św.", ks. kan. Fr. Jclillskiego
"Pokłosie wizytacyjne".

Zebranie "Pracy Polskiej"

Z Komitetu Pomocy Dzieciom
w Zgierzu

"Praca Pol:-ka", która rozwija bardzo żywolną chialalność w kierunku
obrony praw polskiego rohotnika, urząc1za w solJotę,
dnia 21: hm. o godz.
17,30 w sali przy ul. Bandurskiego
nr 9-11 ozólne zel1ranie członkow~
skie.
Obowiązkiem każdego członka
jest przybyć na to zgromadzenie.
-,
"S'
d

z g i e r z, 23. 6. IV Zgierzu w sali gmachu Zarządu )liej"kieg-o odbylo się posieelze·lIie Ii:Olllilctu Powiato\\i'go Pomocy
JJzireiom. Zrl!ranill pr'zewodniczył wice}Jrczyclrnt miasta p. Leopold Zajączkow
ski. Spra \\'ozdania Z,t .... \ al prezydent miasta p. Jall S\\iercz. l\omitC't Powiatowy
wytlał nu do;iy\\'.tll'e bi<~dn.\ ch dzieci w
szkoIaeh, orlll"l>1lkncll. przodszkolnch i na
kolonie letnil' zl (j;2.000. BudJ.et na rok
1H39/iO pl'ze\\ lduje \\' \\"y'datkacll sumę zł
:-0.000. Po \\'.\"(' Z e I'pujD,cym spra \\ ozda n i u
prezydcnta zplJl'ani ustępują! erf(U zarządo
wi udzielili aU50Iulol'iuJn, po t'z~'m dokonano wyboru nowego zarząd u w liczbie 9

"Dzlen Chorych

w

.era zu

S i e r a ci z, 2.3. G. Stnrn.nieIll Kat. Stow.
Koh. ur7.ądzono dn. '22 hm. tZ\Y. ,.Dzleri CliO'
l'ych". Około 80 o. óh z\\ie7.ion0 do kolegiaty. gdzie clJ()rzy \\'r~łurhali naIJożellstwa,
ndb~ li spowirdź i pl"Z~' jęl i konnmię św.
:--ia'lę'Pnie \\·szy~t.kich chorych l kaleki poclejnlO\\'ano wspólnym f;niadaniem w sali
Domu Katolickie"'o.
<>

Z Cechu Wędliniarzy
w Pabianicach
p a b i a n i c e, 23. 6. IV poniedziałek ub.
odbyło się w lokaju resursy rzemieślniczej
nnrlzwyczajne wnłne zehranie Chrzef;cijallskiego Cechu Węcllillial'zy, na którym u-

cl1\\'alono nowy statut, oma\\ iano spra\yę
nowego cennika na wyroLy rnię".ne i "'ę
aliny oraz poruszano inne zawodowe sprawy.

Wymówienie
robotnikom sezonowym _

Z g i e l' z. 23. 6. Z dniem Hl bm. Zarząrl
Miejski w Zgierzu wohec nic posiadania.
odpo,,-icclnich kredytów na pro\\'adzrnie
na szersza, sl<alę rohót miejskich znlU~ZO
ny był wymó\yić prncę z dwut~'godnio\\'ym
odrobienicm pracy l3H robotnikom i roLotnicom niewykwulifikowanym.
Termin
wymówirmia upływa z' dniem 3 lipca.
Nadmienić nalrży, że Zarzącl )Iiejski w
Zgierzu na tegoroczne prowadzenie robót
miejskich otrzymał znacznie mniejsze
kredyty niż w r. ub., przez co nie może
zatrudnić tylu sezonowych robotnjków co
w r. ub. Pomimo jednak tego Zar'ząd ::\Iiejski chce przyjść z pomocą bezrobotnym i
zatrudnić sezonowców pona.d stan przewidziany.

08ób.

Zlikwidowane słraj'ki
Łódź,

2:3. G. - Zlik\\i!lo\\any został
tl'\rajQcy ocl :3 tygodni strajk okupacyjny
rohotników hamieniolomów w Srnal'rlzewicHch. Firmu zgodziła się wypłacić nuleżno-<ć do dnia :]U bm.
IV fabn'ce llclll'r i Ko11n (PołUdniowa
O) juk ([ol1osili:<IllY - \Y~'11ucllł strajk
oklljJa('yjll~·. Zatarg 7.O"tał 7.lik\\i.JowallY.
ponie\\ a i.; firma zgorlr.ita się pozotitawić
robotników przy pracy.
Stl'ajk w Zakladach "'idze\\'skiej Manufaktury na oddziale przr,dzalni arnel'ykal't;;ldej, jaki wybuchł, 7.O·lal 7.ukorlc7.o,
Ily. Ul.)'SkUllO porozumienie \\" kwestii rlc,
Ir~aló\V robotllicr.ych. !tohotnic)' w licluie
~.j0 przen\ ali okupację.

Aresztowanie zabójcy
S i c r a d z, ::'3. fi. Dn. 22 bm. ojriP('-ZRhój('u \\'łasllC'go syna Z1-letniego Józefa
Florczaka we wsi KI.ocko poci Sieradzem
- po pogl'zel)ie tegoż syna zostat aresztowany pl'Z)' bramie cmentarnej i odprowallzony do więzienia.
Jak \yiadomo, Józef FlorczaI, rzucił się
na swego ojca Stanislil\\'a Fłorczaka z nożem i złamał ojcu rękę. Wobcc czego ojciec chwycił patelnię i uderzeniem w gło
wę zamroczył s~'na, po czym powalonego
już na ziemię ciężko zbił ta:', że ten IV parę godzin zakończył życie.

~taty~tyka mi!~lkań - akt!m ~~kari!nia ~~[jali~IIW
Marksiści

Ł ó d ź,
środowym

czą.ce toku obrad nad tym podamy w
numerze niedzielnym.

*

Prezydcnt I{\\'apiliski, przewodniczący
z urzt;!] u nad~r 1[iejt>~iej, wystąpi.! czynn:e \\ohec Czlolll,a [c.lże nady, ktory absolulnie nie zucllOwał się w ,;;posób agres~'\\'n~r. Sam i nc\"dcnt mial miejsce IV
czasie
}J1"Zel11ó\~'ienia
wiceprezydenla
Purtala. Radny Dembióski podszed1 ~o
st(Jlu prezydialnego, co )est normaln!e
przyjęte, aby r.ło:lyć
'.vl1los~k. nazWUnHł.
skwcru przy ul. SędZlOwsklCJ ~kwer~m
im. wachmistrza Bujaka. Dodac nalezy,
że na czwartkowym posiedzeniU znalazł
się wmosek Zarządu Miejskiego o nadanie nazw czlerem f>kwerom.
Prezes Szwajrllel' zwróci! się do pr~z~
denta miasta z wnioskiem, aby rozdzlelll
propozycje Zarządu. Miej,;;kieg? w, ten
sposób, by propozycJa nazwal1Ja .skweru
im. Andrzeja Struga by.la zaiatwlO~a w
postaci
osobncgo
wmosku.. Wmosek
swój motywował prezes SzwaJdler tym,
Ź<' l~lub Karodowy nie ma obiekcji co do
nadawania nazw pierwszym trzem skwerom, natomiast przeciwny jest nazwaniu
skweru czwartego, który wedle propozycji Zarządu Miejskiego miał być nazwany
Im A ndrzeja Struga.
'Wedle 'naocznych
i
bezpośrednich
świadków incydentów wystąpienie i zachowanie się prcz. Ewa plliskiego jes~ ,zgo.ł.. niezrozUlniale.
Radny
Dembmskl,
podchodząc clo prezydium., nie wykaz.y,
wal
żadnego podl1leccma.
Prezydent
J<wapiilsld na widok s~C!ko~nie pod~I:O
dZi1cego racl!lcgo I?e:mbms.kIego ~el \~ at
siG gwaltow11Ie z mleJsca l pod.b}eg~t>zy
do nicO'o chwycił radnego Dcmbll1skle~O
i Zcp~h;li1ł
gwa.lto\\'~i~ z ~o(~itlm.
Przy t~'rn - jak stwlCrdzlh. rad~l~ l. naoczni świadko\vic - prez. hwapll1skl za,
dat uraz ci('l(',;n1' radnemu Dembiilskiemu. potwil'rclza to zresztą świadecb\"o
ll,kal'::;lde lira Czesła \Ya Rostkowskiego,
które brzmi;
.
.. Dnia 22 czerwca 1939 r., po zbadamu
p. Marialla Dembil'lskicgo, .radnego m. Ło
dzi sl\yierdziłcm stluczcme prawego kolan'a, pola. Clone z .zacze~·\\·ieni5n~ielll:' lekkim olH'zękiem i sllnyml bolesclaml przy
uci~ku. Przy chodzeniu badany odczuwa
hól kolana jJra\\'ego. Świadectwo. mmeJHl:; zostaje wydane celem okazama w1adZOlI1 i'iado\\"\"lTI."
I\'erllc l'eiarji żydowskiej "Repu~liki"
prcz. K\\'apiliski w s\>,:ym '~y.i~~nielllu ~v
nadzie ~Iie.iskiej mógł ośwlCtllC syŁlfacJę
nastQpująco:
"Podczas
pl'z~~nÓ~Ylellla
",i('rprcz. Purta la radny Dembult';kl, który rlzif; niejNInokrotnic wy""oly,,,al za,
drażnienia zrr\\ul się z miejsca, podbicgł
do prezyciium. wteely zagrodziłem mu
dlO~<: i zapo\yiCc\ZlUlrm, aby poszedł ":
([ół
nudny Delllbiflski stanął w pOZYCJl
\\~'~~'wającćj i gotowej do rękoczynów.
\\'trcly usunąłrll1 go."
Takie' .. \\ yjuf;nicnic" wobec oczywi!'t \"('11 fak tów 11 ic \\nnaga koroentarz~-.
.T,;k J1l1l11 wiadomo: radny Dembiński
~l;ieruir skal'A"<: :sądową przeciwko prez.
I\\\·apt"ti·.,]\le'1I1U o pohicie. Rad.n~' I~r<:~el
... I,arży wiccpl'ez. Pul'lala o zl1lCSławleme.
Hr. \\. ll'i ci.; o zllir,..la\yipllic skarż~' radny
Kowalski :lyuows1,icgo
katllllika ~Iilllla na.

go

NA MARGINESIE

lepiej

później, niż

wcale ...

Komunikat prasowy Zarząclu ~fiejskie
go donosi. że odbyła się konferencja w
sprawie żlóbków clla dzieci, które wedle ustawy powinny być organizowane pr.?: y
za.klada ch przenwsłowych, zatrud01aJa.c)"rh ponad 100 robotni c.
., .
WHażamv r.' dość,
że Zarząd ~lleJskl
zainteresował się \neszciJ (,ą sprawą·
Przypominamy, że kwestię tę poruszaliś
my \V obszernych artykułach przed kilku
miesia.cami.
Sąclzimy, że akcja Zarządu ~[iejskiego
nie ograniczy się clo komunikatu w biuletynie miejskim i że za komunikatem pójclą realne czyny \V postaci żłóbków
dla
dzieci. (1)

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

budowali domy czynszowe - zamiast mi eszk"ań robotniczych

23. 6. - W toku dyskusji na
posiedzeniu Rady miejskiej omówiona zosta la statystyka dotycząca nę
dzy mieszkaniowej w Łodzi.
Okazalo się, że wedle danych z 1931
roku w ł~odzi jest mieszkall jednoizbowych ponarl 61 pet. Wynika stf\d, że w
ostatnim lO-leciu (H121-1931) sprawa
mieszkaniowa w Łodzi uległa dalszemu
pogorszeniu, albowiem w 1921 było mieszka t1 jednoiZbowych okolo 57 pct.
W okresie tego dziesięciolecia przez 5
lat rządzili Łodzią socjaliści wespół z Ży
dami. PI'zytoczone więc cyfry, z których,
jak już poci kreśliliśmy, wynika fakt
zwiększenia się ilości mieszkali
jednoizbowyeh - ~ą wymownym aktem oskarżenia pod arlresem spółki socjalistycznożyclowskiej. Dla cało;'ci zagadnienia trzeba jcslcze dodać, że socjaliści rządzili

miastem w okresie dobrej koniunktury,
w okresie ożywienia życia gospodarczego,
a więc mieli wszelltie dane po temu, aby
uzyskać środki na budownictwo robotnicze. Mimo to nie poszli w kierunku budowy robotniczej kolonii mieszl<aniowej.
Obecny socjal istyc;wy zarząd miejski
również, w sprawie rozwiązania zagadnienia mieszkaniowcgo w Łodzi nie wykazuje wyraźncj, na szerszą skalę zakrojonej inicjatywy.
Socjalistyczny zarzf\d miej sld ,,,ystą
pił z projektem budowy 60 mieRzkall robotniczych na 1\owym Rokiciu. Cóz znaczą te 60 mieszka!} wobec bezmia ru potrzeb, jakie orlczuwa Lódź robotnicza w
zakresie mieszkan iowym?
To, co sJyszalo się n::t posiedzcniu Rady
~1iejskiej od f1rzecl~ta\\'icieli SOCjalistyCZ"
uego zarządu miejskiego - nie dawało

na wet nikłych do\\'odów na to, że zarząd
ten in.teresuje się planowo bliżej cięlkim
losem mas robotniczych łódzkich.
lVi cep rezydent Szewczyk w swym przemówicniu .starał
si ę. zwa l'ć'\
...
.
l nl{ l o ś'·c llllCJa-1
tywy SOCJ~ltstyczn~J !la charll;kter obecnych czasow, na nIskIe płace ltd.
Ale tu od razu zclcza,,'uo\"ał go radlly
-,
Belka, który wskazal jakim pracodawcą.
jC'sL SOCjalistyczny zarząrl micjski dla sezonowców, nie mogących uzyskać polepszenia warunków płac i pracy, nie mof;"Qcych uZy:'4knć podwyżki płac.

Sobola, 24 czerwca
8.~ .\urlycja

dla pohorowHh:

11.57

Sygnal

(·r.,)<u i hPjn:d z Kr~IH}\\~; 12.0:; Audycja polu,
dni",,·~: 13.40 \\"i~rJol1iości bieiace i pl"OgT~m
.nR

jut.ro; 14. HI \\'i RrI 0111 <)(r:oi ll'o;;porl~rcz~;

1600

lfi 20 Ut\\'ory orj!'~no\\a
.T~nA ~(>ba.t:ana Dacha w \\·ykon~.nill Bole>I~.
WR :-;zabel.ddcgo (z Katowic): 17.;10 "'psoly rlymC'k: .. Le·a "'''·:etlild ..... - w opracO\\'anill Ta,
ilpusza li'an;:'I':lta: 1S 00 Konc('l·t pOPlllarny orJ)~iennik popołudniowy;

kie;;try FIn Y (\zko'"cj Zwia7.ku ~fllz:yków Chrześcijan; 19.~0 Aud~'cja dla Polaków za gra;Jlica;

A pr7.ecie~ - wywodził 1'. Belka - pou·
wyższenie plac sezonowcom stworzyłohy

;;nila

20.00 Melollie ziemi polskiej: .. Ze ślaskiej niwy"
§.I~"kich pie:<'ni ludowych; :20.~.'i Wiadomo;:d. "portowe:
20.40 Alld)'(;je informacyjne:
DZIE'n1"!.ilk wiec>:orny. i"ia,lI)Dlo~('i meteorologi~zne. WiadomOŚCI 6J1Ortowe oraz program na jutl'O: 23.00 O~tatnie v>"iadomości dzienn~ka \'::..

przynajmniej minimalne wal"uuki pod to,
aby mogli choć tr'ocl!ę zaoszcz~clzić i w
I . .
'1
prz)"sz O~CI pomys eć choć o jednoizbo\\~ Ul J1lieszkaniu. (jot)

czorll('g'O.

ORĘDOWNIK, niedziela, dnia 25 e.rerwM t~

Stroru. 8
,'(

we Lwowie - prof. Szczudłowski, A..
.
k'
kademu Górniczej w Kra OWIe - prof.
Akademii
Sztuk
Pięknych w
War s z a w a. (Tel. wł.) Jest opra- Goetel ,
J{rakowie
prof.
Pautsch,
Akademii
eowany projekt rozporządzenia Prezyięknych
' w Warszawie _ prof.
Sztuk
P
denta R. P. dotyczący Pa(lstwowej RaAkademii Stomatołody Turystycznej, o której już dawniej J astrzębowski,
g icznej' w Warszawie _ prof • MeisQ"
~
toczyły się debaty.
- ner. (w)
• Rada będzie miała znaczenie opinioaawcze i będzie wychodziła z kół S8.morządowych i gospodarczych. OpInia
jej będzie mogła dotyczyć również taryfy turystycznej. (w)
z chlia 23. 6. 1939 r.
Dewi'Q':
trans.
kop.
sprzed.
Belgia
90,6.5
00.43
90.81
Berlin
212,01
213,07
<":}dańsk
- 9975
100.2.5
Am.sterdann
282:90 282.10 28361
Kopenhaga
111,3'5 111"07
l! 1.63
LondYTI
2-1.9'2
24.85
24.99
Nowy Jork C7.e>.k
.
5,307/8 ~.33 3 '8
Nowy Jork kabel
5,32'h
5.3l
5,35'/,
125,3.5 12-').03 125.67
Oslo
War s z a w a. (Tel. wł.) Na wnioParyż
14.11
14,07
14.15
sek ministra oświaty Pan Prezydent Sztokholm
1,28,4·;
n8 ,13 128,77
Zu.rych
120.05 '110.75 120.3-5
zatwierdził wczoraj wybory rektorów
Mediolan
,
27.90
28.04
wszystkiCh wszechnic, z wyjątkiem Helsinki
-,10.06
11,02
Monbreal
•
5.301/8 5.325/8
Wszechnicy Lwowskiej.
'l'endencja nieco mO(llliejsza.
Zatwierdzeni zostali n.a uniwersysprzed.
ko».
tecie krakowskim prof. Sławil'lski, wio. Waluty:
90,87
90.40
łeńskim
prof. l\1odrakowskI', pO- D<J!ary
Belgi belgdjs,kie
5.33'/.
5.31
amerykańskie
5,31 1/.
5.29
'~ańskim prof. dr Stefan DąbrowDolary kanadyjskie
283.00
281.00
s.ki, na Politechnice Lwowskl'eJ' _ prof.
FlorOOlY francus·kie
holenderskie
14.15
1.04.0:)
FranJci
120.35
119.5:5
;\Vereszczyński,
na Politechnice WarFr3lJ1Jki szwajcarskie
24,83
24.9lJ
fszawskiej' prof Berezowski i WvżF1J'Il-ty an!\'iel:,kie
100.25
~9.75
.
. '
•
••
J
Guldeny gdanekle
111.63
hl.O.OS
sze.1 Szkole Gospodarstwa \VJeJskiego Korony duń &kie.
12-3.67
124.85
W W'arszawie _
pro f Miklaszewski
Korony norwMk~e
128.77
1:!7.!l.'5
.
..
" . ;
KQrOJ1Y szwed21kle
18,40
17,80
Akademn Medycyny Weterynaryjnej Liry wl~k.ie

.Państw. Rada Turystyczna

GIEŁDA

Numer tU

I

11.02

:Marki flJ1s1de
10,'76
85,00
Marki nIem. &l'ebme
82.50
....
•
ObhgacJe I papIery wartośelowe.
4'/,'/, wewnętrzna 60,00
3'/, !i11JWe9tYCyJTla I e.m. 'M.OO eeri~ 79,00
~/, JiIlwestYCYJiIla ~! elll . 76.50 ser!e 81,00
;)'/. kQi!lweroYJJla oa.OO 62,00 8~ 00,00 drobne
5:/. kolejowa 61,00
•.
4/, kOll;s<Jhda.cyma. 51.QO 6O.00_oeL 1!~!Ik1 1 drobne
4'/t/, Z<lems.kle serIa P'Ia:ta 56,5O <>fl,7a 56.00.
Tendencja dla listów zienwkich utl"Lym8nll,
dla miejskich nieco moonieisza.
Akcje:

Ba.:nk Pol&łci
Lilpop
},Jodl'zejów
Ostrowiec
Starachowice

WARSZAWSKA

Żyr~ ,rdów

105,00
79.00
17,25
78 .00 79.00
48,50 48,:&;
47,00

'l'endencia nieco mooniej.sza.

Notowania giełd
zbożowo-towarowych

Zatwierdzenie rektorów
wszechnic

B y d g o s z c z. 23. 6. 30. Plstze.nicll. 26.50
do Z7; Żyto 15.7_5-16.25; jeoZlIllliert I st. 19-19.25,
II st. 18.50--18.75; owies 17.W-J.8; mąka psz.em.na IW!. 42.25-43.2-5; mą.ka ży,tnia lWI, 25.75 do
26.25; otręhy ps·zerule m. 11.7i}-12.2.'i. sr. 11 do
11.50. gr. 12- 12.50; otręby żytnie 12-12.;)0.
K a t <J W i c e, 23. 6. 39. - Pszenica cz. 1J'lik:;!.
26.W-27, j. 25.50-26, zb. 24.75-2-5; żyto 16.75 do
l7; jęczmień przem.' 19.75-.2Q, past. 18.75-19;
owies j. 21.50-22, zb. 20.50-2.1; mąik:a pszenna
65'/, 40-41; Mąka żytJliia &5"/, 27.50-28; otręby
pS'ZE"J1JIle g.r. 12-12.50, śr . 10.5O-11, m. 10-10.50;
()Itręby żytnie 10.75-11.2'5.
Ł ó d ź, 23. 6. 39. P;;~eiJ1iell. j. 28.25-28.30.
zb. 27.50-27.T!'i;
żyto
16.23-16.50; jęczmńe:ń.
przrun. 20.75-21 .25; owiee I srt. 18.75-19. II 8t.
18.25-18.50; mą/k a psZEIDna 65'/, 42-43; o Łreb1
pszo:mme gr. 11.25-11.50, śr. t1.-11,2ii, m. 12 do
12.25; otręby żY't.me 11.50-11.75.
L w ó w. 23. 6. 39. - PszemrrUca cz. j. 24.75 eJo
25 . zb. 23.75-.24. biala i. 24.75-25. zb. 23.7·5-~4:
żyto I et. 1:575-16. II st. 15.2ó-15.5O; jęOODlJlpń
przem. 18.50-18.75. past. 17.75-18; owies j. 19.2.~
do 19.5O, zb . 18.75-19; mą\ka pszenna 65"/. 00 do

I

40.50; otre-by p!l!Zerme gr: 9.75-10. łr. ł!.~.2S, ,
m. 10.;}o-l1.:&;; OftlN:by z;yunJe 1()-1O.25.

W a rs z a w 8. 23. 6. 39. - Pezenica j. :rr.5e
do 28. zb. 27--27,;:;0; tytA> I st. )5.25-;:.1_5.;;0; }ęoz
mieii I st. 18.71)-19. II l;It. 18 ..50-18./a; OWle15 I
st. 19--19.5O, II sto 18.50-18.75; mą.ka pszen".
&.5'/. 38-40; mąJka żytmia 5\")'/, 26.2~2J6.75; ott4l.·
by pSZCnJle gr. 12-12.<50. §r. 11-11.50, m. 11 M
11.50; otr~by ży'mie H-H.50.

Składki

I pokwitowania

W

administracji naszycb wydawnictw
złożono w dalszym ciągu:

Na Fundusz Obrony Narodowej
Zrzeszenie Drobnych Kupców
50,- zł
Chrześcijailskich w: Poznaniu
Mgr Witold i Modesta Paszkieto·
wie
'{3,23 "
Majewska i sublokatorzy (Śnia·
deckich 15 m. 5)
22,15 "
Klasa IVc Gimn. dr Brunona
11,25
zł
Czajkowskiego w Poznaniu
Klasa IVb. im. K. Marcinkow·
skiego, pozostałość z budże12,32 Ił
tu klasy
Absolwenci :Miejskiego Liceum Handlowego w Poznaniu,
~.- ,;
klasa IIb.
Orkiestra Bratniej Pomocy Zakładów Miejskich Światła i
Wody w Poznaniu z kapel·
39,M ,.
mistrzem Sternalskim

I

Razem z "'oprzednio poKW'it.
USI.21 al
.
"
Na Polski .ozerwMl1 Knyż: . KIltU ",m.
z r~cji ukn{\czpni" ....kol:\' powszechnej w· :Ri~lrn·
picaeh n/Wiepn. 6,1lO zl, razem B popnedJlio ~
kwitowanymi 36.30 zloty ch.

Potrzebna

pracownica biurowa

W czwa.rtek, dnIa 22 czprwca 1(l39 r. o godz. 2 z.asn~a
w Bog'll ]}<'I dlug1ch i ciężki ch cierpieniach opatroona
. S~Jkra.mantami !Iw. moja ukochana rona i matka ś. p.

z Szustrów

ze znajomosc]8, księgowości i stenografii, biegle pisza,ca
na maszynie. Reflektujemy na kandydatkę zamieszkają
w Łodzi. SzczegóJowe oferty pod "S tŁ"l1otypi 8 tka" do
Administracji "OrędO\nlika" w Łodzi.
N 23931

Weronika Grzesiak
przeżywszy lat 51.
2..~. bm. o godzinie
rzędzu.

Pogrzeb odbędzie się w nied~!elp..
16.00 z kostnicy cmentarnej w Swa·
W

cięiJkim

smutku

Specjalność emeryci!
P?wodu śmierci mę~a wydzier·
zawle zaruz dom (wIlIk,,) 4 pokoje kuchnia itd. ogrody i 3
g-i 7,iemi tuż przy szosie »OZI1:1.11
- Ouornik i. Z::;loszcnia tich\\·a rko·
wa. Oborniki.
zdg .820

pogrążony

~

z 11 Z77

=

5

1IP1•

. ._

I

Llwr.,

la!O'łówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, kat de
:falsze słowo 10 groszy, 5 liczb
jedno słowo,
i, w, z, a - kaM e stanowi 1 słowo. Jedno ogło·
zenie nie 'D.ote przekraczać 10<. słów, w tym

Ogłoszenia wśród

Restaurację

DOMY.PARCELE"

. .-

. . ~~~~~~~ril:~ t~ni~?~pr~J"I~~ko~ -.10.

Dom .
piekny nov;'Y 1 m~rga
Trio
Nauczycielka
og rodu dom go~P. gotó"'ką :!v 000
Rabce
przyjmie miesl!a.ne on 1 l!ipca tlotnebM.
pol użenie
n;1d:lj~re
na każde zamieszkala
z opieką.
przcd"irhiorstwo handlowe ..Juku· dz:ec'i 113 czasul.wakacji
PnIaskiego.
Kawiarnia Bristoll. Wejh~owo.
bek. O strów IWlkp.J Od nlano w- .\. :::;zczcsna,zdg
99 518
Pomoorze.
zdg 782',2
ska 40.
zdg 08 U61

li Ei*_4._N_A_UK.WIIA__lI

I

li

]I"

JI

E

?;nak oferty naprzyklad: z 18923, D 1Mi, d 1790
i i. d. ~.: 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w ani powszednie przyjmuje
8i~ do godziny 10, w 8()ooty i dni prz·edŚ'W'i.·
teczne przyjmuje si~ do godz. 8.•5.

Fryzjerka
Poszukuję
naUKi 18 leLni s,n kowala za glu- r1q;j e1m.a. b-wał a. WOOII1l1.. żeJ.Mlko
tuka rza lub ko,, ,.aI3. Fr. wa. staja, 10.- tygod.n~<>wo. utrzy.
TIaje-wicz. Wi eJtk aow'ieś Dwór. po- mam.ie. 00 1 \uob 115. Z~IQ6Zen.ill.
Szkoła PrzyspOSObienia czta' Buk, pow. Nowy Tomyśl.
A.g~llcja Ku,riera Poon·ańSlldego.
:00 7 8'2i
KrotOOZY'n.
N 24105
Kupieckie!IO
oraz
Cllkl'ernl'k
Pok ·ow
w11rS y Handlou'e
a
.n.
n
poszukuje posady do!łJ,ry facho- czysta. uczciwa.O)prasowanie.
el!.
Sawiekiego
,,·iec. Zgloi'zE)lnia Placwk. Ll'8>ZoIlo. rowanie oraz d~iewczyna do ku·
Oyp!. W. S. H .. Poznań. Kanta' Karasia 17.
.
N 2'2 &64 chhi. chętna dobre polecen.a poka 4 telpfon 49-68
\Vpi~y do
trzebne ,,;araz lub 1 lipca:. Majetszkoly do 15 !iP(!3 na kursy do
Z7.WOLNE MIEJSCA
ność Siedmiorogów. p. Borek.
września.
dg 242490·91
d 2638
'

Dom
Oferty Kurier Pozn. zdg 7647-8
Gospodarstwo
doch090WY. ogrodem w. dobrYl1!
Rzeźnictwo
200. :\fied,zrchóil. d{)ure . .sprzE'dam.
}?unkCl6 sprzedam . Wladomo~c
..
\\· ,t.lz;t>rż~,,·ie. zamienię. Zglo;;zp·
Z2'lerz. ~mlechowsklego 11, SI· dzobrze prosperuJące .sPlzedam., - nia Oredownik POZ1lań zd 7847
korska.
N 23 912 g!oszellla Oredowmk. Poznan
_______. _~----zd ~-O
I/ 2
Z.
PIENIĄDZ
30
Folwark
,._________
.
sprzedam 104 ha pszenna. buram6rg bU I r-a·eZlłTIeJ, prY'w~tM.l:'0J.n. czana. POIO\\'3 ż:rlnia zagospoda4,000,pletDe 10000 sprzeda. Klo·, . bl~l e. rVw3ny \Jl'Zyjmę dom ,,"zamian.
I1!a I hipotekę. procent podlug zno. Lecha.
N 22 ,,60 Oferty Z. łJ. poczta Slowikowo.
ugody. Oferty Or~downik. Po·
60
zdg 99 93;;·6
znań
zd 7640
mórg psz.ennej, kompletne. """Pła· "
"6 SZUK'" POSADY".
I
ty 12000. KI<Js. Gnie-m1O. Lecha 4.
17.
LOKALE
... .
.~
..
i
4.000
N 22 5~9
,._________
pożyczki hipbtecznej, dam mie·
Ogrc~zen.ia do 34J g(Ow dla P()$ZU'
!!iecznie 40,- procentu lub 3 POMajątki
Sklep
:'uJącycb posa.dy w tei rnbryce
b:lje częścią ogrodu. Oferty Orę· gOl!IP<Jodarstwa, kamie-nice. domy. pokojem do wynaięcia. Franei,:r,. Jl:>liczamy PO ]erfn~j tneciej c:enle
d~wnik, Poznań zd 7704
willi! poleca. Klos. Gniezno. Le . kUliska 8. \V iallomość: ł~ódź. ~a.
drobnycb
cha 4.
N 22,').58 wiszy 27. sklrp. DOlll3ltski
, 000,N 23929
l
Cholewki
Po owy
poszukuję I hipoteke. dom 30 000
s;IJiesznie. Oferty Oredowruik. Po· ~kó1'2iallle.
łaod-ne
Dl<J.dne
okazyj'nie
1[18.
DZIER2:AWY
pomocnik
leśny
poszu·
-o 'Pa.. sprzedam. ~a,ra w parę
I.' o.I 1. 7. IU)t kawaler.
,,"
d
.J'
"uJe
pOZIl\eJ
zn ań.· :/Jd 7773
'. ._ _ _ _ _ _ _ _
_. t
"
. rosa .y
.zL
cerza,k,
duń.ska
"
'0·
.
_
IV
maJę
noscl
czy
panstwoweJ,
Baj
3la. Kościelll1a 28.
zd
782.3
obecnie
na
posadzie
jako
polowy,
3
btlli. ąee PQlŻyooIci POOt1lU~,j<l WSPół.
Piekarnię
mam praktyke za sohą. Zglosze·
wl/l,ŚC!icielilm n:iel'uchomości. Z.lI'l<J·
pa,rową nowoczesną· centrum mfa. nia do Orcdo\\-nika Poznań
Sl',;erua Ored0N\V'n~~ ._.93'Il1JezaJ.O 2509.
,.1.L__ A.U
...P.N
...A. ._ _
~ta wydzierżawię 600U.
Klo5 .
ze! 98 GGZ
... ;,a.
'.
Gniez,!1o, Lecha.
N 2'2 'iGI - - - - - - - - - - - - - III

K

I

DROBNE

drobnych: l-lamow}' minimetr 30 grnszy.

MAJĄiKI

Poznań

CZF,~ZOW)'

OGŁOSZENIA

nagł6wkowych.

R. Barcikowski S. A.

li

S;l1'7.3.

K

li

Przedstawicieli
goszukbu~e na j.i0jewó'1ztwo !6dz·
,le, o cznanyc na Y' asnYlll te·
I;eme. cel,em .sprzed3.ZY aPlu'ató~
{,O poc1n(Wzel1l~ ~czek. Zgłoszen.a
Oredownlk L,o~Jz. .;)',,"p3rat".
N ~3 9.. 2
MaJ·ster Ceramik

Akuszerka
poloona od naof;y-cl1m.iut do
z powoou wyj3!1..d<n P(I·
tJ'ze.bne 300 ~ d<J ob~.a ~ mies-zkaolie zapew<I1i<me. 200 po!()J1:ÓW
rocznie. śpies2JJle zgloszerm.a. ()@()bL;;te Berta '\Volbńeika. CPJł!CIl,ł)m.
R. Dmowsokil'go 3.
N '4121

objęcia

energiczny zdolny znaj~cy do·
Czeladnik
kIR/1r,ie
produkcie
wyrobów
cienk"
h m a zyno\\'yc
I
'Ja'
k stolarski. "
~rao('a
~'ta~a,. _-"--...L-_
'oscletlnyc
l
Q
..."......,... ....
t-k' d
d h- k'
. zaraz. Bad.ziński.
Drum·afllll.'Wek.
s I'OPU\\' '1. reny. ac OW'I znaJ'
N 2' 116
dzie staltl prace w cegielni woje. _ _ _ _ _,.;;,.....;:...;;..;;.;;,,;..._ _ _ __
wJic1"tw<l Uidzkiego. Oferty wy·
knujące wiek. charakter i miej·
Pomocnik
s~a pracy oraz żądane wynagl'(}O krawiec-ki pOUrIl\el:JlTIY !:a,ra.>r:, l'!I'lłi'la
,17.enie nadsyłać Spójnia. P(){·zt:l. ~tala. Koźhik.O'WSlld, Dlł;maSol·3"11'~k
EutllO skr. 7.
zd j614t PoznaJiskie.
N U 115

•
Humor zagraolczn
v
"Leśniczówka:"
stacja Kęp·
no przyjmie letników ladna oko·
lica 2,50 dziennie.
zd 96593

--6. ......_-,
._
Nowawjeś Ksiąt~ca.

O!ENKJ

rozglośni

K'Hm !~[I]!,hl) ł-, \'!. • szany,
przez

Poznaft
lutnista; 17,15 _ t)'od\~~
cZE)lŚC J.;lberll
felieton: 17.30 podwi·eczorek.
przy mikrofonie. \Vrk. mała orko
P. R., 'fola i\{ankiewiczó~'na piosenki, M. Ohmurkowska - liu·
mor, Al. Jawor - skrzypce. chór
J uran da; 19,00 premiera słu.ch 0wiRka "Połów" H. A.uderskiej;
19,30 pieśni harcerskie r6:bnych
narodów; 20,00 muzyka z plyt:
20,10 audycje infol'macyjne; 21.15
muzyka taneczna w wyk. orko
rozg!. Lwowskiej: 21,45 .. Dobry
żart tynta
wart:"
andycja
konkursowa; 22,00 muzyka ta·
neczna (d. ciag); 23,00 ostatniE'
wschodl1lą

Trzydziestotrzyletni
Niedziela, 25 czerwca.
12 000.- poślubi panią nierucho·
mościa, g<>tówką. i'l1teresem. Ofer7,00 sygn~l czasu; 7,OÓ audycja
ty Orędownik . Poznal'i zd 99588 dla wsi; 8,00 dzienTIuk; 8,15 koncert Marynarki Wojennej w Gdy_
ni; 9,00 muzyka - plyty; 10.00
tr. nabozeftstwa z Kaplicy Pa·
na Pre~yc1ellta w Spale. Kazanie
wygłosi J~s. prałat Humpela,
Sklep
ka'pelan przyboczny Prezydenta
galalllter:vjny
do sprzedania r,a R. P. Po naboż eństwie: muzyka
dogoooych warunkach. ł,ódź. ul. - plyty: 11.57 s~gnal czasu: 12.03
Glówna 29.
N 2393iJ poranek muzyewy ol·k. symf.
pod dyr. J. Kolaczkowskiego;
Kolonialkę
13,00 Wy jatki z Pism pTIsudskit>·
prosperu5acą . maglem. mieszka- go:
13,05 przegląd czasopism: ":Iado mości.
niem 150iJ.- towar oddzielnie. 13.15 koncert orko rozgl. \Vileli·
Oferty Ol'~do",nik. Poznań
skiej, St. Grabowska - sopl'an,
zd 99727
,V!. Rozlel'owa - skrzypce. ZC-I . KRAJOWE
spół gitHrzy~tów P. P. W. 14.45
"OZY tamy
Mickipwicza"; 15,00
Toruń - 6.57 aud. pOI'anna: 9.00
Sprzedam
pla.ee budowlane - z drz.ewa!Il i audycja dla w~i; 16,20 kwadrans'suity - płyty: 15,00 tr. z '.l'czewa
wojskowy;
16,35
.,Nieznane
utwo-I
ziazrln
śpiewaczego porl haslp)!1
owocowymi. Oenx niskie. WIary" - madr)'g~ll' angielskie 1(; ,.Pie~l1i KI'ólowa - jest Pieg\i Ludomość: Kalisz
Brzozowa 3.
i
17
w
ieku.
Wykonawcy:
orko
dowa";
19,30
"Jeden dz ie li w Szko
Ng 240n6·j

li

f

OgłOSZenia
l-tam~wy milimetr lub jego.mieisce 1t~~Je: w zW)'pzJtinych na
•
moweJ 15 groszy, na .trOllle redakcJJne, (4-1amowej): .) przy
reda~cyjn!!J 80 gr~z,y ..

.trMie II-la·

końcu

c~

!?) na .tronie czwarte~ 50 a-roszy,. et) aa .tronie drui'iej 80 &'J'()8117. d) 11&
Inajwriej 100 .lOw w t1m li na·
g-Iówkow;vch} . slowo I.a~lówkowe drukiem ~llIBtym, 15 l'!'OIIłIY, każde dalsze ~wo 10 !frony.
Ogłoszema wleksze ... ~nld drobnych poczynaJąc od oetatn.lej .tron, l-lamowy milimetr !lO !fI'Q.
$Zy. 0ą-łC!9zenia skompłikow>U)e, 8. 1II.trze:i;eni~m miej~a. _ od po8s~ególnei'o wypadku 20'/,
n!ldw.yzkl. ~glo~enla. d~ bletll~~o. wJdl1l\la przYJmUjemy do !rOdzin, lil,30, a do w,dall
nIed~el.n1ch J .&W'lllltecZP,"ob ~o IrOdJliny 8,.30 rano. Za bl,e d7 dnP:a.zwkie, k.tóre nie .nie.laJoJlŁałcaja
treścI Oi'I09ze.rua. a<iIl' ~nJ.trl,('.Ja nie odpoWIada. O~(IIIZeNa pn.yjmajell1Y t71ko sa oplał4 I lf6r,.
~trome wladomol!cl m;eJscowych 1,- sl. Dl'obneogłoslema

le Morskiej" - scenka marynar·
ska: 20.05 sport.
Krak6w - 6,56 aud. por:mne;
13,05 .,Wystawa Krakowskich ar·
tystów"; 15,00 "Liliput wśród
olbrzymów"; 15,10 koncert roz·
rywkowy
kwartetu Schr3mla;
1;;.33 fragment z POW. G. Mor·
cinka; 19,30 muzyka hiszpa11ska
- plrty.
L6dź - 7,00 aud. poranne: 13.05
,.Hisloria na scenie teatru": 15.00
,.Zabawy i wy('ie('~ki" aud. dla
dzieci; 15,15 "Kręć się kręć wrze·
ciono" - a ud. robohlicza: 19,30
koncert duetu fortep.; 20,05 sport.

I ł1ł9!'e,~\J1~M

W
19,30 Brno - .. OzaJ·t i Ka~ia"
- opera D\\'orzaka, akt. i II f;
- Inżynier, 35
teatru. 20.30 Radio Paris - "Trę tel'ialna - 2.500 zł
rlowAta" - p00lllat liryczny Syl.
- Hm, ja bym
~io Lazzari. 21,00 Rzym ,.l,a
Fiamma" - o[>rra H espighiego.

biurze matrymonialnym.
lat, blondyn ... doskonała sytuacja IIJ.i ·
miesięcznie .. .
wolała szatyna....
CM)
("Ric et Rac", Paryż).

mleeięcmłe

Prenumerataw Polsce I odnO&eenie.m.&'ue.t7 do domu
tf 1'U7 w tuodniu.)
_;...;;..:;;,.:..:..=.:..::..::;,:::2,50 III. sa &,ranlC4 Dlle&leeznle od 1,00 III do 11,00 si (s. letnie od git .....).
.....

Adres reda.kd1 ł .dminlstra.ejj Po:tnatl, A.... ~arcin fO, Telefon,: 40·12. 14·'11. II~, «-11.
85·24, .S5·26.; po rodz. 111 oru w medJ.lel.e I ewlltł.a blko: 40·72. R~kopi&ów nie.zam··
wio
b
dak
W
.
...
nJc I''';
CJa .nI'! zwraca. lIZle w.YPllidk6w, .powodowanych silił ,,"ymllł, prz_k6d
w I:aklau~le. It.ralków itp., w,da~l~o. nIe odpowł8.da n doatarcnni, pilIma, a prenum..
rMlol'ZJ nJe maJIł prawa doma.a.ma ... medolłta~n7eh numeró,. lub odukodowani... Konto P. K. O. Poznań aoo 149. Pocztowe 1t000to roslIclI.un-kow": PC1llla/\ a, nr Itartoteld II.

----~~--~~~~~~~~--------------------~~~~~~
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odtąd

bał si'Q
zanłku .

przestąpić

Odtąd Goraj nie by} już slrasznym ani dla chrześcijan. ani
dla swych poddanych, i ~kt już

nie
progu jego

~ Mateczko, kiedy oni nareszcie przyjadą? Czy tylko nie
spóźnili się na kolej? dopytywała się Hania, rumiana dwuna:stolenia blondyneczka, wyglądając oknem na drogę, wysadzoną topolami 1 wijącą się
wśród pól, falUjących złotem

wała u nas. l\Iusisz ją uważać
za siostrę.
- O jadą, jadą! - przerwała
Hania, rzucając się na spotkanie ojca, który pomagał wysią.Ść
z powozu szczuplej dziewczynce, ubranej w czarn~ żałobną.
sukienkę. Blada, mizerna twarzyczka,
okolona
ciemnymi
warkoczami i czarne smutne
oczy świadczyły wymownie o
niedawno
przebytych zmartwieniach.
~ Jak się masz, moje drogie
dzi€cko, powitała przybyłą. pani
Strońska. Haniu, to twoja
siostrzyczka, musicie się kochać, bo odtąd będziecie zawsze
razem.

zbóż.

("tS
~Jr

~-.m<'
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- Strasznie jestem ciekawa,
jak wygląda ta moja kuzynka
Zosia?
- Wkrótce zaspokoisz swą
ciel<[\wosć, Haniu. odpowiedziała pani Stl'ońslw
musisz
jt'dnak uważać. aby nie zrobić
jak iej pt'zykl'ości swej kuzynce; przelI miesiącem straciła
biedaczka matkę, a ojca przed
kilku laty, Zosia jest więc zupełną. Sierotą. i będzie sie ch 0-

j

...J

~

J; I (
Dziewczynki ucałowały się, a
pani Stro(łska dodala. zwracaj/łc się do męża: - Jesteście za-

pewne głodni po podróży i zakurzeni, trzeba się więc pospieszyć, bo już nakrywają stół do
obiadu:
J{uzynki wzięły się za ręce i
podążyły do dziecięcego pokoju,
- Jak tu u was na wsi
lad nie, nie. tak gorąco i duszno,
jak w mieście, a i mieszkanie
takie duże, dziwiła się Zosia.
- Cieszę się, że ci się u naS
podoba - uprzejmie odpowiedziała Hania. Pierwsze lody zostaly przełamane i dziewczynki
wesoło gwarząc, myły ręce i poprawiały zwichrzone włosy, aby
porządnie wyglądać przy obiedzie, bo tego sobie pani Stroń
ska stanowczo życzyła,
Nim zadzwonią na obiad, pokażę ci cale mieszkanie,
a po
obiedzie pójdziemy do ogrodumówiła Hania, mam też swego
kucyka i małą bryczuszkę, bę
dziemy razem jeździły.
Obiad upłynął bardzo przyjemnie i Zosia pod wpływem
nowych wrażeń i serdeczności
zapomniała
na chwilę o swej

- Ach, jak tu miło, jesteL
bardzo szczęśliwa, Haniu ' mając
takie cuda.
- Nie raz mi się to wszystko nudzi, zresztą muszę się
uczyć narzekała Hania. Właśnie
o godzinie trzeciej '
przyjedzie nauczycielka z na":,
szej skoły.
;'
- Teraz będzie ci weselej, bo:
Lędiemy się razem uczyły - zauważyła Zosia, ja się lubię
uczyć, zresztą muszę się pilnie
uczyć, żeby w przyszłości zostać nauczycielk~.

-

To

będziesz

musiała

pra-

cować tak, jak panna Marla ~
westchnęła

, ze współczuciem
Hania.
- Ależ praca nie jest żadnł
klęską.,
przeclez wszyscy na
świecie

muszą pracować,

choć

każdy

w inny sposób.
Rozmowę dziewczynek ' przerwało
ukazanie się na za.krę
rie alei lipowej bryczki, .z której
wyskoczyła
oczekiwana,
młoda
nauczycielka.
Hania
przedstawiła "pani" kuzynkę.

świeżej żałobie.

Po obiedzie spacer. Duży, cienisty ogród pełen kwiatów i
kwitnących krzewów wzbudził
nowy 'zachwyt sierotki.
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Rozpoczęła

się lekcja.
OkaZosiu przechodziła
to samo, co Hania, z tą różn:cą,
że sierotka na pytanie odpowiadała dokładnie, gdy tymczaSi'm

zało się, że
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""'" 194 Posa(lzone w rzę"ily,

TUM] DOM opo"ilMczka
Będzie sathić

kwiaty.

Prześcigajq się w kolorach
l śmiejq się z grzędy.

Kola, kó~ka, cz'WOrobo<ki,
j floresy
Piękn.ie z.dobiq ogródeczek

E,y

A. 114 środku z róż czerwonych
Napis brzmi milutki:

Maleńkiej gO$po~.

A.stry, floksy

j

Tutaj Dosi gospodyni
Pomagały ludki.

1I4gietki,

Za panowania

Mieczysława

I

mianin, nazwiskiem Goraj.
Sławny on był nie tyle z bogactw, jakie posiadał, ile głów
nie z wygórowanej dumy j
uporu.

Chociaż Mieczysław

I

przyją.ł

a za Mieczysławam wszyscy wielcy zie '
mianie, Goraj postanowił zyć
w pogaństwie. Książę polski
kilkakrotnie o to go upominał,
ale nadaremnie; Goraj wcale
nie mYŚlał o zmianie religii,
Po śmierci Mieczysława wstą.
pił na. tron Bolesław Chrobry,
• którym nie było bezpiecznie

śladowania,

Głowa mnie tak
boli, Boże! Boże!
Hania zaczęła również pła
kać. Chciałaby biec przeprosić
kuzynkę,
ale nie śmie się ruszyć, tylko w duchu przyrzeka
poprawę·

Am.

żył w Wielkopolsce sławny zie-

wiarę chrześcijańską.,

drobne wydatki i Hania, która
swoje pieniądze niezwłocznie
wydawała
na łakocie, śmiała
się teraz, że "Skąpiradło" musiało naruszyć swoje "skarby".

iść na przekór, ale Goraj, na
nic nie zważając, burzył po
dawnemu kościoły, uciskał poddanych i zabierał chrześcijan w
niewolę·

A taka panowała obawa przed
tym srogim bałwochwalcą, że
nikt nie śmiał przestąpić progów jego zamku, nikt nie chciał
iść do niego z prośbą lub groź
bą o przyjęcie wiary Chry~tu
sowej.
Ale był jeden mąż nieustraszony, św. Wojciech, który widząc, co się dzieje, p:Jszedł, aby
nawrócić Goraja.
Wybrał chwilę, kiedy ten bał
wochwalca, otoczony gronem

Innym znów razem, kiedy
Zosia biegla, Hania podstawiła
jej nogę. Biedna dziewczynka
upadła, rozcinając sobie głowę
o kant stolu, z którego na dobitek spadła lampa. Krew popły
nęła z rany, co widzą.c Hania
przeraziła się i zrozumiała na
gle, jak bardzo źle postępuje.
Koleżanki

otoczyły

Upłynęło wiele dni od tego
wypadku, Hania zmieniła się
zupełnie.
Uczy się pilnie, a
względem
Zosi jest taka uprzejma i serdeczna, że ta
ostatnia nie może zrozumieć
tej nagłej zmiany i przypisuje
ją opiece zmarłej mamy.
Zbliżają się Zielone Świątki i
obie kuzynki mają przystąp' S
do pierwszej Komunii Świętej.
W wigilię uroczystości przyjechała pani Strońska, przywożąc
dziewczynkom białe sukienki.

płaczą.cą

Zosię, niosąc

jej pomoc. Hania
tymczasem pobiegła na górę
do sypialni. Pewna była, że
Zosia ją oskarży przed przeło
żoną, to też spiesznie rozebrała
się
i położyła do łóżka.
Wkrótce przyprowadzono do
sypialni Zosię z obandażowaną
głową. Nauczycielka dyżurna i
koleżanki
życząc

ucałowały

sierotkę,

jej dobrej nocy i opuściły pokój.
O Hanię nikt się nie troszczył,
leżała więc cicho za parawanem. W nocy obudził ją. cichy
płac~. To Zosia plakała, powtarzając: Mamo, mamusiu, zabierz mnie do siebie, ja już nie
mogę dłużej znosić tego prze-

Nazajutrz

cała

pensja przy·
wyglą.d. Kaplica tonie w powodzi zieleni i
kwiatów. Ksiądz prefekt przed
udaniem się uczennic do kapli·
cy wygłasza ostatnią naukę.
- Mam nadzieję, mówi - zd
brała

świąteczny

przygotowałyście

całkowicie

wasze serduszka na przyjęcie
Chrystusa, że przebaczyłyście
wszystkim, kto względem was
zawinił i wzamian otrzy';malp.
cie przebaczenie.

Numer H{

[
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TAJEMNICA LEKARZA
Powieść

178)
Alfred zapłaciwszy dorożkarzowi i
wysadziwszy elegancko ubranę, Wirginię z powozu, szedł naprzód.
Młoda kobieta dusiła się nieomal
w strasznym zaduchu, panuję,cym we
wnętrzu domu. Ze wstrętem trzymala się brudnej poręczy, wdrapuję,c się
za baronem po ciemnych trzeszcząeych schodach na czwarte piętro.
Alfred zatrzymał się w dusznym
korytarzu i pociągnę,ł za d.zwonek..
- Kto ta~? - ozwał SIę skrzekhwy głos kobIecy: .
.
. Baron wymIeml swe. nazwIsko;
mebaw~m otw~rzon~ ?rZwl: . .
.
W pI~rwszeJ chwIlI ~lrglma me
mogł~ mc dostrzec, ?ow~em ~ prze~pokoJu. panowały egIpskIe CIemnoścI:
DopIero, gdy stara otworzyła drZWI
do przyległego pokoju, Wirginia ujrzała starę" brudną pochylonę, kobietę,
na której twarzy nie tyle wiek, ile
zbrodnia głębokie wyryła zmarszczki.
Z głupkowatym uśmiechem spoglądała stara na eleganckich gości, zapraszając do pokoju, w którym pan<>wał brud i zaduch nie do opisania.
W kę.cie ujrzała Wirginia czarnowłosego, bladego człowieka, który podnoszą.c się z leżącej postawy, spoglądał na wchodzących gniewnymi oczami
' - Hej, babko, cóż to znowu za bezczelność! - wybełkotał widocznie pijany. - Nie można nawet przespać się
spokojnie po wypitce!
- Cicho Bob! Cicho mój synku _
zakrakała stara. - Przyszli państwo
w odwiedziny. Pan baron z jaką.ś pa-

nie, pragnę,c dowiedzieć się, czy baron powierzył ' Dolores tajemnicę, daję,cą jej broń w rękę.
Dolores miała poza sobą straszne
godziny. Przez kilka tygodni walczyła
ze śmiercią.. Nie pamiętała nic od
chwili, gdy weszła do kościoła.
Nie wiedziała też, w jaki sposób
dostała się tutaj.
Stara Kitty opowiedziała jej że zabrała ją do siebie,
znalazłszy ze~dlonę. na ulicy.
Wirginia zbliżyła się z uprzejmym
uśmiechem do łóżka, chwytając chorą za chudą, przezroczystę, rękę.
- Ach, jakże dziękuję Bogu - droga pani, że zastaję cię nareszcie przytomnę, _ szepnęła z obłudnymi łzami
w oczach. - Nie masz pojęcia ile strachu przeżyłam o ciebie.
Dol r
e
I'1cza ł a. . Na twarz
. y. ~ J
. o ~s
OdbIł? ~Ię. mewysłowlOne 1JdZIWIeme.
WIrg~ma ~postrzegała .to. . .
. - WIem,. ze sło~va mOJe dZlW~~ pamą, lecz Inoze pam być pewna, IZ po~hodzę. ze szczerego serca. Ach, lo~
Jest okr~tnym. :rrzeba brł~, by p8;m
została meszczęślI~ę., gd~ Ja Jeste:m z?"
nę. Fr:aJ?-ka: Przy.sIęgam Jednak, .z~ me
z mOJeJ WIllY. me z~stała .p~m. zo~ą
~dwarda. ~Ie paJ?-I przeCIez, ze me
Ja. przyczym~am. SIę do ~aszłyc~ ~o
mIędzy wamI meporozumleń.
NIe Jestem t.eż winną., że ofiarował mi swe
serce I rękę·
D?lores z trwogę. spoglą.dała... na
mÓwll~cą... .
.
- Czego pam ząda ode mme? -

I

n:

spytała.

- Prosić cię o przebaczenie, droga
Dolores! Wiem, że jesteś nieszczęśliChłopak zmienił ton.
wą i szczerze cię żałuję.
Przychodzę,
Wstał i zbliżył się w pokornej poponieważ obawiałam się,
iż mnie o
stawie, trzymając się z trudem na n<>- t~e nie~zczęście obwiniasz, a tego bym
gach.
me chCIała.
-'- Cóż za osioł ze mnie, że tak
Dolores poruszyła w milczeniu głoprzyjąłem pana barona, rzekł uni":ę., a łzy spływały po jej bladych pożenie. 'Vielmożny pan wybaczy mi,
hczkach. .
.
ale biedny robotnik jest rad jak mo- PowIem pam wszystko - móże spocząĆ po trudach. Jest~m naj po- wiła Wirginia dalej, ucieszona skutkorniejszy sługa pana barona, zawsze kiem swych obłudnych slów. - Zado usług gotowy.
Uniżony sluga,
niepokoiłam się stral:1znie, ujrzawszy
szlachetna lady!
cię w dniu mego ślul?u. Powróciwszy
- Dobrze już dobrze - rzekł ba- do domu, poleciłam wiernej służbie,
ron zniecierPliwiony. Tymczasem by cię szukała, obawiając się byś sobie
nie potrzebujemy twych usług, Bobie. nie zrobiła czego złego. Moje obawy oŚpij spokojnie dalej po wypitce, a tu
kazały się jednak uzasadnione. Służą
masz znowu na wódeczkę - dodał ca doniosła mi, że znaleziono panią
rzucając potworowi kilka sztuk
pie- zemdloną przed kościołem. Kazałam
niędzy.
zanieść cię do tej poczciwej kobiety,
- Przyszliśmy - zwrócił się ba- która otoczyła cię troskliwą opieką.
ron do wiedźmy - aby się dowiedzieć Dowiadywałam się codziennie o pani
o zdrowiu naszej pacjentki. Jak się zdr~wie i. dziś 'p,?wiedziano mi, że się
miewa?
pam czuJe lepIeJ.
Stara wyszczerzyła zęby..
Dolores spoglądała na Wirginię
- pziękuję, panie baronie. Lepiej. wzrokiem
pełnym
powątpiewania.
Stara Kitty zrobiła wszystko, by oka- Czyż podobna, by ta kobieta miała o
zać się godną zaufania pana barona.
niej staranie?
Pielęgnowałam ją, jak rodzone dziecByło tak jednak widocznie, cóż b<>ko, spędziwszy bezsennie niejedną wiem miała by za powód, by mówić
noc.
nieprawdę.
- Cieszy mnie - odparł baron - Czy jest pani szczęśliwa? - spynagrodzę cię. Czy postarałaś się, aby
tala rumieniąc się.
się nie dowiedziała,
kto ją tu przyWirginia odwróciła głowę.
wiózł i żeby nikogo prócz ciebie nie
- Zna pani Franka i wie, że z nim
widywała?
tylko szczęśliwą być można - odpo- Może wielmożny pan być spo- wiedziała po chwili.
kojny. Chora jest przekonana, że paDolores złożywszy ręce, wzniosła
dła zemdlona na ulicy i że zajęliśmy
ku niebu oczy.
się nią z litości. Jest jeszcze za słabą"
- Ojcze niebieski! Dziękuję Ci,
by wstać, a ja nie wpuszczałam do żeś uszczęśliwił szlachetnego człowie
niej nikogo.
ko - szepnęła, a łzy spadały jej po
. - Tego się spodziewałem - rzekł bladej twarzy.
baron. - Pragnę, abyś w przyszłości
Kochała Franka tak bardzo, że cietak samo postępowała. Dzisiaj mo- 1:17yła się iż znalazł szczęście przy bożesz zrobić wyjątek i zaprowadzić tę
ku innej kobiety.
panią do pacjentki.
Chora przecież
Wirginii nie' rozczuliło jednak zanią.

będzie mogła przyjąć wizytę.
Stara pokręciła głową z powątpie

waniem.
- Mogę

uczynić zadość pańskiemu

życzeniu, jeżeli wizyta nie potrwa zbyt
długo i nie rozdrażni chorej. W prze-

ciwnym razie stara Kitty nie bierze
odpowiedzialności za recydywę.
- Odpowiedzialność biorę na

sie-

bie - odparł Alfred krótko.
Stara, nie opierając· się dłużej,
wprowadziła Wirginię do sąsiedniego
pokoju.
Na łóżku leżała Dolores śmiertel
nie blada z wychudłą twarzą·
Ujrzawszy wchodzącą
spojrzała
przerażona.

Teraz dopiero nasunęło się Wirginii pytanie, czy okazać chorej całą
swą nienawiść, czy też zbliżyć się do
niej z pozorną życzliwością.
Zdecydował'> sie ;ednak na ostat-

SZATAŃSKIE

parcie

się

siebie szlachetnej

się

na odpowiedź.
- Przebaczyłam pani - rzekła po
chwili wycią,gając rękę do obłudnicy.
Wirginia otarła oczy.
- Dziękuję pani za dobre słowo.
Bądź zdrowa rzekła wychodząc.
W sąsiednim pokoju przyjął ją baron z szyderczym uśmiechem na ustach. Rozmawiał długo po cichu ze
starą Kitty, zanim ją pożegnał.
\Virignia skinęła głową starej, wychodząc z Alfredem.
W progu zastąpi jej drogę Bob.
- Szylinga na wódeczkę - wybełkotał pijak wyciągając rękę.
Wirginia otrząsnęła się ze wstrętem i rzuciła mu żądany pieniądz.
Odetchnęła siadając do dorożki.
- A więc przerwał baron po
chwili milczenia. - Czy wierzy mi
pani teraz lady Frank?
Wirginia zaraz nie odpowiedziała.
- Zdaje się, że ten widok nie zachwycił panią·
Spodziewam się, że
b~ła pani na tyle ?s.trożna, i, t;ie mó~vlła Dolores o mOJeJ obecnosCl. Dwaz~m z.a .potrz~bne, . aby tymczas~m
me, WIedZIała ł ak . bhsk~ ze sobą]e~t~smy, prz.erazeme bOWIem mogłoby
Jej zaszk.od.zIć..
, .. ,
.
, . - DZI.Vlnę SIę. pansklej tr~skll~osc~, ~r?gl baro~ue.
Odpow.ledzlała
WIr~It;la. --:- ,~le wIe~ co moze panu
zalezec ~a z~ c'':l. D?IOl es. . .

. - WIę:eJ .n~z ~Ię .pam zdaJ~. Mó~Iłem . plz~clez JakIch Spodzl.ewam
SIę k~rzyścl p.o :00lores. A m~)Ze za:
.pom~Iała pam, ze Dolor~s a ~le .J?am
Jest. z?n.ą F~ank.a?
~heprzYJacloł~~
pan~ zYJe, Ił; J.a .m~ omles~ka~ w.yb~c
~\.apltału z JeJ zycla.
WIdZI pam, ze
jestem otwarty.
Widzę
to
_
rzekła
Wirginia. _
_
Omylił się pan jednak w swych wyrachowaniach. Mąż mój jest chory i
prawdopodobnie umrze. W takim razie pozostanę uznana żoną i panią całego majątku.
Baron roześmiał się głośno.
_ Widzę droga pani, że mało masz
w podobnych wypadkach doświadczenia i nawet w razie śmierci męża,
małżeństwo jej jest i będzie nieważne
a Dolores jest jedyną spadkobierczynią. majątku.
Wirginia zbladła.

- Sądzę, że doszła pani teraz do
tego przeświadczenia, że jesteś wobec
mnie bezbronna i nie będzie się pani
ociągała z oddaniem drugiej
połowy
przyrzeczonej mi sumy.
Słowa barona zmieszały Wirginię.
Zdjęta przestrachem wydobyła paczkę
banknotów i wręczyła je baronowi.
- Dziękuję pani - rzekł Alfred z
gzatańskim uśmiechem. Mam nadzieję, że choroba mej żony weźmie
pożadany obrót dla nas obojga.
Przyjechawszy
do Westminster
Abbay, 'Wirginia pożegnała barona i
udała się do domu pod wpływem najróżnorodniejszych uczuć.

POSTANOWIENIE

W domu oczekiwały Wirginię nowe wzruszenia.
Doktór Holnis kazał Jej się zameldować,
zaledwie przyszła do p<>koju.
Na twarzy starego lekarza maI 0wał
się
smutek, w ręku trzymał
otrzymany przed chwilą telegram.
- Z przykrością muszę oznajmić
pani, że wyjeżdżam z Londynu i jestem zmuszony zaprzestać leczenia
pani męża. Otrzymałem depeszę z ojczyzny, że jestem niezbędny w mej
klinice. Chociaż naj chętniej poświęciłbym
się
naszemu drogiemu pacjentowi, muszę jednak powrócić do
domu. Mogę jednak zapewnić panią,
że mężowi jej nie grozi już żadne niet'czpiCCZC11stwO. Zupełny zaś powrót

przebywałem

rywa1ki.

Nienawidziła Dolores bardziej niż kiedykolwiek, rozmyślając w jaki sposób
ją zgładzić.
Przekonała się, że Dolores była bezbronna, postanowiła więc namyślić się
w jaki sposób skorzystać z tego.
- Widzę, że jest pani jeszcze bardzo słaba a przyrzekałam jej opiekunce nie przedłużać mych odwiedzin.
Proszę jednak panią,
byś mi powiedziała, że mi przebaczysz, bym mogła
odejść spokojnie.
Na ustach Dolores pojawił się bolesny uśmiech, trudno jej było zdobyć

do zdrowia zależeć będzie od opieki
go pani otoczy.
Ostatnie słowa wymówił z naciskiem, topiąc w Wirginii przenikliwe spojrzenie.
Dziękuję panu za trudy podjęte
koło mego męża rzekła spoglądając
śmiało na starego lekarza. Cieszę
się, że słyszę z ust pana tak uspokajające
słową.
~yłoby
to samolubstwem z mej strony, gdybym miała
powstrzymać go od jego
domowych
jaką

obowiązków.
Zbliżyła się do szafy, wyjęła kilka
banknotó~ i zwróciła się z nimi
do

I-

lekarza.
Pani Frank - rzekł Holnis, poznawszy zamiar Wirginii - przykro
mi, że muszę zwrócić pani uwagę, że

u

Wirginia

łoża

przyjaciela.

uśmiechnęła

się

ob<>-

jętnie.

I

- Nie jestem przyzwyczajona do
darowizn panie doktorze - odpowiedziała ostro.
- Jeżeli chce mi pani zapłacić za
trudy - rzekł Holnis marszcząc brwi
- może uczynić to pani w inny sp<>sób. Proszę opiekować się mężem jak
kochająca żona. Zajmie się pani mym
przyjacielem i tym sposobem odda
pani przysługę nie tylko jemu ale i
mnie.
Wirginia przygryzła usta.
- Nie jest to przecież zarzut panie
doktorze odpowiedziała tłumiąc
wściekłość nie sądzę, abym dała
panu powód do uskarżania się na
brak troskliwości z mej strony. Choćby
nawet tak było wypraszam sobie mieszanie ślę pana do mych spraw rodzinnych.
Doktór Holnis spojrzał z boleścią.
- Za godzinę wyjeżdżam
pani
Frank. Jestem stary i kto wie, czy tu
jeszcze powrócę. Znam pana Franka
dawniej niż pani i jestem jego przyjacielem. Pozwól mi pani być otwartym. Wyznaję z przykrością, że zauważyłem ze strony pani brak serdeczności, należnej od żony takiemu
jak Frank człowiekowi. Widywałem
panią tylko rzadko przy łożu ch<>rego.
Wirginia pobladła śmiertelnie, zacisnąwszy z wściekłości pięści.
- Kto upoważnił pana do odzywania się do mnie w ten sposób? spytała.

Przyjaźń moja do mę'ża pani.
jedna istota unieszczęśliwiona
została ostatnimi wypadkami, nad
którymi ubolewam lecz których niestety zmienić nie mogę. Nie chciał
bym więc aby i Frank padł ofiarą pani. Proszę pomyśleć o tym, że odpowie pani przed Bogiem, jeżeli jej mąż
będzie nieszczęśliwy.
Z ust Wirginii wydobył się dziwny
syk. Oczy jej ciskały błyskawice.
_ Był pan otwarty, będę i ja. Nie
ma pan prawa robić mi wyrzutów
obłudniku!
Tak
obłudniku!
krzyknęła _ gdyż nie dla mego męża
przybył pan tutaj, lecz dla Dolores,
kt'
. b
d
. któ'
.
.
orą
SIę.. rzy z.~ :
re} menawlej
~zę. NadZIeja weJscIa na ł
ślad za~rzymała pana w Londyme: Dolo~es
~y.la przyczYJ?-ą chorobr m.oJego męza.
Zap~zeczy mI pan. mo~e, ze atak ~a:
RtąPIł, .?gdy~ powIed~Iał ,Jemu o Jej
śmIer.cI. ~Idzl p.an, z~ ~Iert; w.szys.tk~, ~le mozes.z Wlę~, dZIWI? SIę, ze me
m!łosć ale. menawlsć czuJę. dla. czł<>
wle:r<-a, ktorego serce .nalezy J?-le do
mme, lecz . do nędzmcy, ktora go
podle zdradZIła!
- Nieprawda! - krzyknął doktór
lIolnis oburzony.
.
- Prawda rzekła l~do~atym
tonem kobieta.
I więceJ Jeszcze
mój panie.
\Veź pan na drogę zapewnienie, że spodziewałeś się dal'0mme, ze DolOl'es żyje.
\Viem z
pewnego źródła, że tak nie jest.
Doktór Holnis zakrył twarz rękami i zatoczył się pod wrażeniem
ol<rutnych słów Wirginii.
- Mówi przez panią nienawiść . 
rzekł panując nacI sobą ostatnim wysiłldem woli. Litowałbym się nad
panią,
gdybyś
była na swój los nie
zasłużyła.
Miałabyś prawo nienawidzić Franka, gdybyś byla nie wieoziała, że serce jego należało do D<>lores. Byłby już może dziś się z nią
połączył,
gdyby pani nie odgrywała
przed nim takiej niecnej komedii,
która otumaniła nieszczęsnego czło
wieka.
Wirginia wściekała się ze złości.
Chciała coś odpowiedzieć, lecz tylko

_

Już

niewyraźne bełkotanie

wydobyło

się

z jej piersi.
Pogardliwe

słowa lekarza zmiaż
dżyły ją, czuła że miał prawo jej to

powiedzieć.

- Bądź zdrowa mylady - rzekł
Holnis po chwili milczenia. - Proszę
pamiętać o moich słowach. Oby pani
mogła naprawić to co zawiniła. I zastanów się nad tym, czego Frank żą
dał od ciebie. Niech odzyska raj, który z pani winy utracił.
(Ciąg

dalszy

na>:tąpj)

z

poczynania młodych zapaleńców -" dobywcy oceanu , rychło rezygnuj~
z wyczynów - Ajednak s~ i poważne sukcesy - Harcerz Wagner wraca do Polski
I
Niedojrzałe

Od czasu do czasu dochodzI\, nas wieo zamierzonych wyprawach da.lekomorskich polskich jachtów taglowych. Z pochopnością godną zastanowienia prasa za.mieszcza artykuły o zuchwa.łych zdobywcach oceanu, którzy własnoręcznie sporządziwszy łódź żaglową wybierają się w podróż naokoło świata. Nigdy podróż nie
ma być krótsza, lecz zawsze naokoło świata.
Artykuły te są urozmaicone fotografiami przyszłych podróżników i ich statków.
Żeglarze mają na nich miny nieco nienaturalne, jakby zaskoczone własną odwagą,
w zębach trzymają wielkie fajki. Z podobizn zaś statków widać już na. pierwszy
rzut oka, że są to krypy, którym ani ich
budowa, ani wątły sprzęt napewno nie pozwolą nie tylko na rozpoczęcie dłutszej
podróży morskiej, lecz nawet na teglugę
przybrzeżną po Zatoce
Polskiej w przeciętną pogodę o słabym wietrze.
Toteż nie podobna się dziwić, te przy. tłaczająca większość tych wypraw "naokolo świata" - w ostatnim dziesięcioleciu
zanotowano ich kilkadziesiąt kończy
swój nieprzyzwoicie rozreklamowany tywot w Gdyni, lub nawet w drodze do Gdyni: na Wiśle lub w Gdańsku.
I nie byłoby nic tak dalece gorszącego
w tym, że jeden i drugi entuzjasta. morza,
znalazłszy się twarzą w twarz z rzeczywistością, opamiętał się w porę i zrezygnował z niedostatecznie przygotowanej podróży, gdyby nie owa reklama, towarzysząca ich niedojrzałym poczynaniom.
Doprawdy zastanawia poważnie gotowość, z jaką nazywa się "zdobywcami oceanów" ludzi, którzy dopiero z a m i e r z aj ą nimi zostać, z jaką stwarza się nimb
sławy wyprawie jeszcze p r z e d jej wyru_
szeniem z Gdyni ... Przypomina to wyciskanie soku z pomarańczy przed jej spożyciem. I jak z owocu, pozbawionego soku, pozostaje tylko bezwartościowy miąższ,
tak z przedwcześnie rozreklamowanej a
chybionej wyprawy "naokoło świata" pozostaje tylko niesmaczne wratenie blagi i
- jak to się powiada - "nabicia w butelkę". Wbrew pozorom najgorzej na tym zabiegu wychodzą nie tyle czytelnicy krzykliwej reklamy, ile sami jej bohaterowie.
Nasuwa się pytanie, w jakim celu omawia się tak obszernie poczynania, które
na to nie zasługują? .. Tym więcej, te żeglarstwo polskie może pochlubić się sukcesami prawdziwymi, wypracowanymi w
trudzie i tak zaszczytnymi, że nie istnieje
najmniejsza potrzeba uciekania się do nierzetelnego, tandetnego efekciarstwa.
Do takich sukcesów należy np. słynna
podróż jachtu "DAL" z Gdyni do Nowego
Jorku i dalej przez sieć kanałów i WieIkich Jezior do Chicago, która całkowicie
osiągnęła swój cel. Zresztą zarówno sam
jacht - wprawdzie bardzo małych rozmiarów, lecz w każdym razie będący statkiem
morskim "z prawdziwego zdarzenia" jak i jego załoga: 2 oficerowie marynarki
handlowej, Świechowski i śp. Witkowski
oraz zapalony żeglarz-amator, por. Bohomolec, posiadający kilkuletnie doświadczenie, od razu budzili zaufanie do swojego przedsięwzięcia.
Mniej tego zaufania budziła inna polska wyprawa na skalę światową, mianowicie jachtu "ZJAWA". Nie z P01vodu jej bohatera, harcerza Wagnera, który z nawigacją na małej żaglówce był niemniej zżyty od załogi "DALI", lecz z powodu słabej budowy jego statku, nie przeznaczonego do ciężkiej pracy na fali oceanicznej.
ści

I

lednakte wbrew obawom harcerz Wa- zacyjne ośrodków wyszkolenia morskiego,
gner przepłynął pomYŚlnie Atlantyk po- dał w czasie nad spodziewanie krótkim wyniki wręcz doskonałe.
łUdniowy z Afryki Zachodniej do BrazyPolskie teglarstwo morskie obejmuje
Iii, skąd ruszył ku kana.łowi Panamskiemu. Tam nabył drugi jacht i po uzyskaniu dzisiaj wszystkie sfery społeczeństwa:
pewnej pomocy w ekwipunku teglarskim wojsko, młodziet akademicka, i robotnicza"
i żywności od naszej fregaty szkolnej "DAR harcerstwo. Równiet płeć, przesadnie zwaPOMORZA", która właśnie przechodziła na słabą, ma tu wiele do powiedzenia. Na
przez kanał, wypłynął na Pacyfik ku wy- regatach międzynarodowych polska banspom Mórz Południowych, Polinezji, ku dera sportowa zajmuje coraz częściej miejarchipelagowi, słusznie przez bywałych sca honorowe, a nawet pierwsze bija,c inżeglarzy zwanemu "niebezpiecznym".
ne stare narody morskie o wspaniałej traPTzebywszy z kolei poprzez Ocean In- dycji i niemniejszym doświadczeniu.
dyjski trzeci, gigantyczny etap swojej wę
Te zwycięstwa regatowe, jak równiet
drówki dookoła globu, znajduje się obec- dalekie, regularne podróte naszych tanie Wagner w drodze powrotnej do Gdy- glowców szkolnych: "DARU POMORZA" l
ni przez Morze Czerwone i kanał Sueski. "JSJ{RY", odbywane bez awarii sa, oZrobiwszy taki szmat drogi w naj trud- siągnięciami dużymi, osiągnięciami rzeniejszych warunkach, z olbrzymimi brak a- czywistymi.
Prawdziwych tych sukcesów nie powinmi materialnymi, nawet bez tak niezbęd
nego w dalekiej żegludze morskiej przy- ny ośmieszać niewczesne artykuły, reklarządu, jakim jest s e k s t a n s, dzielny ten
mujące zamierzenia lUtizi, którzy najczę
człowiek zdobył nie lada doświadczenie 1 ściej o żegludze morskiej nie mają pojęwszystko zdaje się wskazywać, że jeżeli . cia, ani nie rozporządzają odpowiednimi
statkami. Zapewne, śmiałe 'postanowienie
przysłowiowy łut szczęścia nie opuści go
podróży to wiele, ale nie należy utotsarównież i nadal, to dotrze do Gdyni pomymiać go z podróżą jut odbytą.. Między zaślnie.
Ale o wyprawie tej nie było głośno miarem a jego wykonaniem leży często
przed jej wyruszeniem. Wiedzieli o niej tyl- przepaść, której nie zapełni wydmuchana
ko przyjaciele Wagnera, który jak praw- sztucznie bania niezasłużonej sławy.
dziwy żeglarz i rasowy sportowiec nie myAutorzy niepoważnych artłr;.kułów o
dlil przedwczE'śnie ludziom oczu swoimi przyszłych zdobywcach oceanu powinni
pamiętać, że męska decyzja i odwaga. muprzyszłymi sukcesami. Nie wyciskał soku
szą
być koniecznie poparte przez umiez pOmaraJlczy przed jej spożyciem.
Entuzjazm morski, który po powrocie jętność i że łódź rzeczna do teglugi po moPolski nad Bałtyk ogarnął u nas wszyst- rzach się nie nadaje, tak jak samolot, nakie młode i młodo czujące serca, jest nie- wet najlepszy, nie nadaje się do komuniwątpliwie
objawem jak najbardziej do- ka cji międzyplanetarnej.
Do omówienia pozostaje całe mnóstwo
datnim. Uję~y w odpowiE'dnie ramy organi-

+

....... )

są Agielki, służące
żeńskich oddziałach obrony przeciw-

Tak wyekwipowane
w

lotniczej.
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1000 lat chwały oręża polskiego
Naród polski ma w swej historii

Przerzucając karty historii narodu polskiego, możemy z dumą powiedzieć, te
przodkowie nasi pozostawili nam wspaniałe dziedzictwo, którego każdy naród mote
nam pozazdrościć. Najpiękniejszym i · najszlachetniejszym klejnotem w tym dziedzictwie jest prawdziwie rycerska cnota
Polaków: męstwo szlachetne i bitność niezaborcza.
Naród polski od niepamiętnych czasów
trudnił się rolnictwem,
miłując' pokój
i
wolność. Jednak na skutek położenia geograficznego swych ziem musiał nie jeden
raz stanąć przeciw wielokrotnie liczniejszemu nieprzyjacielowi, wykazując swoją
dzielność i męstwo w obronie ojcowizny.
Zwycięstwa, które odnosiliśmy nad wrogami a zwłaszcza nad potęgą niemiecką
nie obracaliśmy ku podbojowi, gdyż nie
leży w charakterze naszym zaborczość.
Legendy polskie mają swą głęboką wymowę. Legendarny Lech, założyciel miasta Gniezna, wskazując na gniazdo orle
mówił: "Oto znak nasz! Bądźmy orłom podobni!" W tych słowach objawił się cały
rycerski duch narodowy, a orle gniazdO
stało się symbolem naszym.
"My Polacy kochamy się w żelazie", taką odpowiedź dał poseł polski cesarzowi
niemieckiemu, który pragnął olśnić go widokiem złota cesarskiego skarbca. Dając
taką dumną odpowiedź, stwierdził, Że za

piękne

karty

zwycięskich

najpewniejszą strat naszej potęgi granie,
uwatamy zawsze żelazo zbroi i mieczów.

Na takiej postawie opierała się potęga
Bolesława
Chrobrego.
Jego miecz _
Szczerbiec, kreślił nie tylko wyroki zagła
dy wrogich zastępów, ale potrafił czuwać
nad sprawiedliwością w kraju, umiał nie
tylko zdobywać, ale utrzymywać. Mądry
władca Polski rozumiał, że za kilka świe
tnych zwycięstw może przyjść przegrana
i zniweczyć jego plany, jeśli państwo nie
będzie silne od wewnątrz.
Nagrodę jaką otrzymał Bolesław w
swej pracy nad utrzymaniem pokoju była cesarska korona, którą cesarz Otton w
czasie pobytu w Gnieźnie uwieńczył jego
skronie. Ta korona była nie tylko symbolem tego uznania, jakie potrafił sobie naród polski zdobyć w oczach świata, ale
była i stwierdzeniem mocarstwowej roli
Polski.
Męstwo i dzielność Polaków było wła
śnie solą w oku tych sąsiadów, którzy nie
ustawali w wykorzystywaniu swej liczebnej siły, czyhając na moment, który wydał
by się im możliwym do zgniecenia potęgi
państwa polSkiego.
Z następców Bolesława nie każdy był
wojownikiem, lecz tradycje jego zwycięstw
wskrzesił Bolesław Śmiały, a po nim Bolesław Krzywousty. Dawał się srodze wrogom we znaki oręż Bolesławów. Wojska
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- Dobrze, kochany, a więc zaczynaj!
- Śliczna okolica, proszę pani. Widzę,
że pani po raz pierwszy tędy przejeżdża...
- Ale co ja mam na to odpowiedzieć?
- Na razie nic, ale proszę cię, nie pytaj, tylko sama odpowiadaj, co uważasz
Pan Jarczewski, doktor medycyny, le- za właściwe.
karz w prowincjonalnym miasteczku. oNo, dobrze.
żenił się z dziewiętnastoletnią panienka,
- Zdaje mi się, że słońce zbyt pania,
z okolicy, a więc z zapadłej prowincji. pali. Ja zasłonię okno, pozwoli pani?
Aby swej młodziutkiej żonie pokazać
- Owszem, proszę.
nieco świata, wybrał się z nią w podróż
Rozmowa się ożywiła i coraz więcej
poślubna, do Zaleszczyk.
stawała się zajmująca, lecz stanowczo za
Siedzieli już w przedziale drugiej kla- dużo bylo komplementów ze strony pana
sy, gdy naraz odezwała się młoda żonka:·
.
. ł
b'ć
.
b'
.
_ 'Wiesz, kochasiu, koniecznie chcia- l pam musla a zro l
mmę orazoneJ.
.
.
.
k
ś
rzygod"
w
podró
Pan
jednak
nie
dał za wygraną.
Coraz
t a b ym przezyc Ja'ą p
'<
bl"' .
..
Ii
'1
.
ży. Nigdy jeszcze tak daleko poci~giem
IzeJ. przysuwaJ~c SIę! c Wy?l pamą za
nie jechałam, a taka przygoda mUSI być ręce l na każdej z mch WCIsnął gorący
naprawdę szalenie miła.
pocałut;tek.
_ Hm, to wcale nie ładnie z twej
Pam zawołała:
strony. Zaledwie jesteś trzy dni mężat- Proszę pana, jeżeli pan nie przestaką.. a już ci się przygód zachciewa. Co nie mnie prześladować, zawołam o poto będzie za rok, lub dwa?
mo~ konduktor sLał J'Uż przy uchylonych
- Ach, ty mnie nie ro.zumiesz. ,. Prze- drzwiach przez nich nie zauważony i obcie możemy tylko tak SIę zabaWIĆ. Ja
serwował calą tę scenę.
.
będę udawała, że jestem mlo d ą, samotme
. , .
podróżującą damą, 8.
natr.ętn;ym ~ot;t- Pan~ teg:o D1.e zrobI. -. za~ołał d<?kżnanem, który kokietUje mme l USIłUJe tor, prZYCIskając Ją do SIebIe l całUjąc
zdobyć.
przemocą w usta.
_ Jeśli t~ ci napr~wdę p,rzyjemność
Ona wydarła się jego objęć i krzyksprawi to me mam D1C przeclwko temu. nęła:
Możem'y zaczynać, ale bierzmy swoje role
- Pomocy, pa.nie konduktorze!
zupelniA serio, bo inaczej to się nie uda
W tej chwili odsunął się konduktor od
i... cala ta. .przYi,oda nie będzie nic warta..
drzwi i ud/ll. si~ w inna, strone. Gdy no-

NASZA NOWELKA

PODRÓl POSLUBNA

tr

spraw innych, dla idei morskiego wyehowania narodu mających znaczenie bardzo
tywotne. Tematów nie zbraknie, bo prócz
sukcesów, równiet. i bolączek znajdzie się
niemało.
MIECZYSLA W ZYDLER.

I

ciąg się zatrzymał na jakiejś

stacyjce,
konduktor i wywołał doktora pod
pretekstem, że ktoś chce się z nim widzieć.
Gdy zniknęli na peronie, pociąg
ruszył.
.
.
Młoda .tonka wybIegła z przedZIału na
korytarz l spotkała konduktora.
~ Panie konduktorze spytała niespokojnie - gdzie jest ten pan, co ze mną
razem jechal?
_ Może być pani zupełnie spokojna _
uśmiechnął się konduktor dobrodusznie.
Ja widziałem jego napaść na panią i oddałem go pod opiekę policji.
- Boże! Co pan zrobił. Przecie to był
mój mąż l
Konduktor stał jak wryty, otworzył
usta, lecz taden dźwięk z nich nie wy_
wszedł

i bohaterskich" walk

polskie okrywały się sławnymi zwyci~
stwami z nierównie silniejszym wrogiem.
Siły państwa polskiego nie osłabił w tych
dniach wróg zewnętrzny. ale wewnętrzny
- rozbicie dzielnicowe i zatargi jakie powstały pomiędzy synami Krzywoustego.
Ten moment chcieli wykorzystać wrogowie. Sprowadzenie przez Konrada Mazowieckiego na ziemie Polski, Zakonu Krzyżackiego stało się nową bolączką Polaków.
Zakon popierany przez Niemców, coraz
brutalniej postępował wobec Polski - ograbiał i zabierał nam ziemie. Znów wtedy Polska pod wodzą Łokietka zwyciętyła
zastępy krzyżackie pod Płowcami w 1331
roku. Polski miecz w trzysta przeszło lat
po zwycięstwach Chrobrego i w dwieście
po wiktoriach Krzywoustego ponownie zatryumfował nad nawałrlicą z zachodu.
Wielkość zwycięstwa grunwaldzkiego
w 1410 r. lety nie tylko w tym, że Zakon
Krzyżacki mimo, iż zasilany przez rycerstwo germańskie, poniósł klęskę, lecz bardziej jeszcze w tym, że Polska w momencie rozgrywki z germańskim naporem utrzymała swoje stanowisko w Europie stanowisko przodującego mocarstwa.
'
Lecz nie na tym kończą się zwycięstwa.
polskie. Stawaliśmy nie tylko w obronie
własnych granic, ale także w obronie
chrześcijaństwa.
Świetne zwycięstwa Sobieskiego - hetmana pod Chocimem (1673)
i SObieSkiego - króla pod Wiedniem (1683)
o~a~iły chrześcijallstwo od zagłady tureckIeJ, a męstwo i dzielność Polaka była
na ustach każdego cudzoziemca. Po rozbiorach Polski powstaja, na ziemiach wło
skic~ legiony (1797)
sformowane z tych
Ż?łDlerzy polskich, którzy opuścili ziemię
Ojczystą. by przez zwycięstwa odniesione
na obczyźnie uzyskać pomoc do zniszczenia zaborców. Legiony uczestniczyły w
walkach I?-apoleońskich, odznaczając się
nadzwyczaJnym
męstwem
(Samosierra
180ą) i budząc podziw karnością i poświę
cenIem.
~ęstwo to, karność narodowa i poświę
ceme, są także cnotami Polaków, żyja,
cyc~ w Polsce odrodzonej. Z tym: liczyć się
mUSI każdy wróg.

-1. P.

szedł.

Na następnej stacji otrzymała młoda
tonka telegram, aby wysiadła i czekała.
-- Przyjadę
następnym
pociągiem,
wszystko wyjaśnione - pisał ma,ż.
Gd Y po'
ł
Cla,g na d'Jec h a,
pam. J arczew. zn ów u b o k u mę ż,a, k'tó ry
s kIł
a zna az a SIę
śmieja,c się na całe gardło, zapytał:
Jak ci się podobała przygoda, którą
Może zaczniemy od początku,
tu jest inny konduktor, więc może się znowu udać'
Młoda tonka nie jut nie odpowiedriała, feQ; sehyliła ,łÓwkę zawstydzona.
0\ r g i.
-

przeżyłaś?

Moneta z krokodylem
Na dziedzińcu szkolnym w Porthcaw w
Anglii znaleziono monetę rzymską z bronzu. Na monecie z jednej strony wyobrażony był wizerunek orła, z drugiej palma
z przywiązanym do niej krokodylem. Monetę oddano do zbadania do wydziału numizmatycznego w British l\Iuseum. gdzie
stwierdzono, że pochodzi ona z ost4łtnich
lat przed Narodzeniem Chrystusa i wydana została na pamiątkę dokonanego w
tYIr!- okresie podboju Egiptu przez Rzy1n1aD..

-
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PRZEłAJ

Twarde; ale wesołe jest życie maryn
Czy marynarz istotnie

"w noc się bawi, a we dnie w hamaku śpi"? za burtą" -

Służba

to

długie i krótkie) rozpoczyn8. się 0skuteczny".
Tymczasem do okrętu zblita się kilka
rueprzyjacielskich ścigaczy usiłując wykonać atak torpedowy. Dowódca okrętu
rozkaZUje otworzyć do nich ogień ckm-ów
i nakaZUje jednocześnie zwiększyć szybkość
przy wykonywaniu skomplikowa-

wy i
gień

ciężka,

ćwiczenia

na pełnym morzu -

ale zaszczytna

nych ruchów celem uniemotliwienia ata.ku.
Nagle okręt przestaje strzelać, inne okręty tak samo bo na "flag-linach" (linkach zwi~szających się z masztu na mostek dowódcy) zawisł sygnał "koniec ćwi
czeń". Okręty zblitają się do siebie i wyciągają się w długi szyk "torowy" (okręt

Kontr torpedowiec "Wicher"
Ogół społeczeństwa wciąż jeszcze jest
mało poinformowany opolskiej flocie wojennej a szczególnie o życiu marynarza.
M'ciąt utrzymuje się mniemanie że mary-

narz to "zabijaka, hultaj i bawidamek", a
wyciąga się wniosek że "marynarz w noc się bawi, we dnie
w hamaku śpi".
Tymczasem tak wcale nie jest! Tę zła.
opinię wyrobiły marynarzom przede wszystkim filmy amerykańskie, w których
marynarze przedstawieni są jako wydrwl'
grosze i hultaje.
Jakże więc wygląda tycie marynarza
na prawdę?? Jak marynarze pracują, jak

z popularnych piosenek

się bawią?
Otóż służba Ojczyźnie na morzu to jedna z najt\\'ardszych i na.icięższych służb.
Nle zważając na mróz, zawieruchę, burzę
czy skwar marynarz zawsze musi stać na
posterunku, gotowy każdej chwili. Flota

wojenna nie zawsze stoi w porcie jak my"szczur lądowy". O niel Codziennie, a niekiedy i w nocy flota wyrusza na ćwiczenia, daleko w morze.
Jak wtedy wygląda tycie marynarza'
Wstaje piękny dzień letni.' Słońce jeszcze nie zdążyło dobrze wzejŚĆ a oto już
na pokłady okrętów wybiegaja, trębacze i
grają pobudkę. Jest godzina piąta. Marynarze pędem wyskakują z hamaków które na dzień się zwija (przez co uzyskuje
się wolne miejsce). Po chwili pod niebiosa wzbija się potężnymi basami śpiewa
na pieśń "Kif'dy ranne wstają zorze". Po
modlitwie mycie, krótka toaleta okrętu i
śniadanie. Krótko przed gOdziną óSI?a. 11.śli przeciętny

~~dryO r~~~~t. zastępca

dowódcy zdaje doPunktualnie o ósmej przy dźwiękach
trąbki podnosi się banderę.
Krótko po ósmej okręty wychodzą na
morze, mijając wąski cypel Helu.
Okręt płynie z średnią szybkością. Zaloga wypoczywa góy wtem rozlegają się
dzwonki.. .. Alarm bojowyl
Wszyscy na
stanowiska - nieprzyjaciel na horyzoncie!...
W oka mgnieniu wszyscy stoją na stanowiskach. przez ten czas oficer-artylerzysta oblicza przy pomocy różnych,
skomplikowanych aparatów dementy 0gnia (warunki strzału). Po chwili wąskie,
długie lufy dział, zwracają się ku "nieprzyjacielowi".. .
Oficer
artylerzysta
stwierdziwszy, że wszystkie działa są poprawnie wycelowane "odpala" (daje 0gnia) je równocześnie. Przez kilka minut
okręt się "wstrzeliwuje" w nieprzyjaciela a kiedy oficer stwierdza. że salwy się
.,kryja," (tzn. zauważy równocześnie sal-

Wesołe życie

Za

chwilę

torpeda zanurzy

się

"Człowiek

w {a.le i pomknie ku wrogiemu

okrętowi

idzie torem poprzedniliaJ 8. po chwili niektóre jednostki stają a inne wracają do
portu. Załoga udaje się po obiad którego
dwie porcie wydaje kucharz. Marynarz
musi jeść duto i dobrze by podołać cięt
kim zadaniom jakie stawia mu słutba.
Ale oto obiad skończony. Okręt ćwiczy
się teraz w wykonywaniu ćwiczeń pojedyńczo. Pada alarm "człowiek za burtą".
Natychmiast część załogi specjalnie do tego wyznaczona rzuca się w kierunku jednej z łodzi ratunkowych, siada w niej, gdy
już inni opuszczają łódź na morze. Jest
jeszcze wiele innych al!łrmów: .,potarowy"
"okręt podwodny", "przeciwlotniczy" itd.
lecz skromne ramy tego artykułu nie pozwolą na szersze ich opisywanie.
'Vieczorem okręt wraca do portu.
Część załogi wolna od służby może się udać na lącl. Przedtem jednak o ósmej wieczór uroczyście spuszcza się banderę.
Nieraz i w nocy flota wyrusza na ćwi
czenia, by nieustannie trwać w gotowości ella dobra O.iczyzny.
Ciężka jest służba marynarza cięt
ka, lecz zaszczytna. Marynarz nigdy nie
upada z tego powodu; świadom swych
obowiązków w chwilach wolnych od służ
by bawi się - nieraz jak dziecko. pogodny i wesoły. Na co ma narzekać? Dach
nad głową nosi (raczej wozi) ze sobą, o
wikt dbają inni!
Gdy zajdzie potrzeba marynarz z pewnością będzie umiał goclll' - położyć swe
życie
w zim-wch falacb -norskich dla
chwały Ojczy~ i dla Jej wielkości.
PRZEMYSŁAW ŁĘGOWSKI
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CZY KREML ZAWRZE PRZYMIERZE Z ALBIONEM '1

I

Marsza ł ek Woroszy ł ow przecIw
"Moł otOWOWI" St al"mmi"I czy .I sł ucha - Czy RoSJa
.
zbliży się do Anglii
Oecy zja jest, ale targi trwają ....

W Politbiurze toczy się żywa dyskusja.
Wierni słudzy Stalina są w niezgodzie na
punkcie ?dpowi~dzi, )aka m.a być _dana na
prop~zYCJe. anglelskIe. Posledzeme ?dbywa SIę wYJątko\~o w Kremlu. ~, sah małych. konferencYj "Sownarkomu - rady
komIsarzy ludowych.
Mołotow jest widocznie znużony. Jego
twarz jest żółta, a głos bezdźwięczny. Do~oła. sto~u pokrytego czerwo?ym sukn~m
l zaJm'!Jąceg o śro~ek pokOJU o wyml~rach la metró,;" l 10, wy:tworzy~a Sl~
atmosf~ra burzlIwa. Ażeby Ją. uśmlerzyc,
w'pr~~vlOna została w ruch "gIlotyna Lenma.
Jest to ścisły regulamin debat ustalony przez samego Lenina, którego. portret
ozdabia ścianę obok portretu Swergłowa,
pierwszego prezydenta Rady, zmarłego w
roku 1919: 15 minut dla głównego referenta, 10 minut dla jego pomocnika, 5 i 3

- mimo ciężkiej służby - ·pędzi brać 1n4rynarska Oto "trupt1
aktorów" i widzowie po przedstawieniu na ORP "Bałtyk"

minuty dla dwu interwencyj, do jakich
ma prawo każdy członek posiedzenia.
. M~rszałek. Woroszyło~ powstaJ~ ene!.'glczme przecIw ugod~weJ tendencJl komlsar~a.. Spraw Z~gralllcznych. Ażeby podkl:esl.lc, ze ~ydaJe zde.cydo-waną walkę. ~a
wlesll soble wszystkIe swe odznaczema:
d\\ a "Sztandary Czerwone", dwa "Rozkazy I:,enina':', Gwia~dę czerwon~ i ~?dło
speCjalne XX roczmcy czerwonej armIl.
Popędliwy jak dawniej mimo swych
siwych skroni, tłumi swym ochrypłym
głosem mówcy publicznego metodyczny 1
monotonny głos Mołotowa. Według niego
armia Z. S. R. R jest pierwszą w świecie.
Niestety, nie motna tego powiedzieć o jego dyplomacji. "Litwinowczina" doprowadził do ustępstw w przyjęciu nieinterwencji w Hiszpanii. Teraz dosyć tegol
Trzeba odrzucić ofertę Londynu. To Z. S.
R. R. ma określić swoje wymagania i stawić s woj e warunki: przymierze militarne z natychmiastową pomocą na wypadek konfliktu bez dyskutowania jego
przyczyn.
Ten kategoryczny punkt widzenia jest
żywo
podtrzymywany przez komisarza
wewnętrznego, Berię, który osusza bezustannie swe binokle w złotej oprawie, i
przez Żdanową, słowiańskiego blondyna,
prezydenta komisji Spraw Zagranicznych
Rady Najwyższej.
Stalin, według swego zwyczaju pozwala mówić innym nie zajmując określone
go stanowiska. Dyskusja przerywana jest
bądź przez telefony od Suritz;l. i Majskiego, które przyjmuje Mołotow z aparatu
ustawionego przed nim, bądź przez wejście czekistów ze Służby, którzy co pół
godziny przynoszą herbatę i sandwicze z
kawiorem. Próbu.ią je sami, co jest we
zwyczaju od r. 1937, kiedy to odkryto zamiar wytrucia całego Politbiura przez kucharza Thihanczuka.
Mołotow upiera się przy swojej tezie.
W sytuacji ?becnej, kiedy Londyn i Paryż potrzebUją Z. S. R R-u, trzeba im zosta'~'ić inicja tywę o!ert. Mogłyby one po-,
woll, krok za ~.r0klem,. być. d?prowadzone do konc~pcJl. moskleWsk16j, ~cz~s
idy przyspIeszając rzeczy ryzykUje SIę

ich odepchnięcie w kierunku zbliżenia z
Niemcami.
- Gdyby to było możliwe, Anglicy zrobiliby to dawno - replikuje Woroszyłow.
DyskUSja została przerwana na godzinę· Właśnie Majski zawiadomił, że jest
zaproszony przez sir Lancelota Oliphant,
adiutanta sir Aleksandra Cadoggana. Może otrzyma nowe oferty ... ?
W końcu przychodzi ostatni komunikat od 1\1ajsldego. Kic nowego, tylko wysłanie specjalnego negocjatora.
- Dlaczego? - dziwi się Beria. Już sir
Thomas Dickson, przybywszy z Londynu
i skierowawszy się jak zwykle ku Dalekiemu Wschodowi jest od wczoraj w ~ro
skwie. Czyż nie jest on dosyć wykwalifikowany?
Wszczyna się na nowo dyskusja. Woroszyłow coraz gwałtowniejszy
oświadcza,
że jeżeli zgoda w sensie, jaki on pojmuje,
zostanie odrzucona. nie uda się osobiście
na zaproszeme angielskie.
W końcu zabiera głos Stalin. Znalazł
środek pogodzenia jednego z drugim.
. - Rzecz zrozumiała, polityka zagramczn~ .Z. S. R R musi liczyć się z potę
gą mliltarną kraju. Kraj. który zaimuJe
szóstą część ziemi ma prawo zaJI-rlować
pierwsze miejsce \\ ",ród sprzymierzeńcow.
T~'zeba zdać sobie sprawę z tego poloże
ma. To rozstrzyga o wszystkim.
Tak więc sekretariatowi komitetu centralnego: Stalin, Żdanow. Andrejew i ~ra
lenkow, powierzone będzie zadanie asystosowania towarzyszowi 1\1ołotowowi w o
pracowaniu jego mowy i jego oficialnej
odpowiedzi Anglikom.
Nazajutrz nastąpiła mowa 1\1010towa
uwzględniająca
wymagania marszałka
Woroszyłowa i dezyderaty samego Molotowa. Brama do rokowań została otwarta...
W tym czasie w Ankarze minister
Spraw Zagranicznych Saradjoglow nie
wahał się powir,tlzieć:

Rosjanie bezwzględnie potrzebują
zgody z Anglią i Francją. Handlują się,
8.teb~ otrzymać ma.ksymum, lecz w końcu
POdplSzą. (R)

Cz, będzIe pasowala?
Król angielski, Henryk VII~, postll:?-owil
wysłać sweO'o kanclerza do HIszpanl1. Poniewat posclstwo to było dość niebezpieczne, kanclerz wyraził obawę, że mate je
przypłacić głową.
.
_ Gdyby ci się co stało, to ka~ę ŚCIąĆ
głowy wszystkim Hiszpanom w mOIm pań
stwie.
- Wasza Królewska MoŚĆ - odpowiedział kanclerz. - Obawiam się, te żadna z
tych głów nie będzie pasowała do mojego
karku.
Marzenie uCZDJa
- Chciałbym zostać czarownikiem.
- A co byś robił?
- Zaczarowałbym naszego nauczyciela.
Zmnieniłbym go w kanarka, a po tym
otworzył okno.

ZmiaDa zdania
_ Zmieniłem zdanie o Szopenie.
- Odkąd?
,
_ Od wczoraj, gdy musiałem pomaga~
znosić fortepian z trzeciego piętra,
Rodzinka
Cwaniakiewicze cieszą się fatalną opinią. Najuczciwszy z nich jest jeszcze !>-ntoś, gdyż ten trudni się tylko pożyczamem
pieniędzy na lichwiarski procent.
Zgłasza się doń kiedyś pewien znaJomy i powiada:
- Chcę wraz z moim ojcem otW01ZY~
bllnk. Musisz mi w tym pomóc.
- No, toś się źle wybrał - .po~~a
Antoś. - Sprzedata, wytrychów zaJmuJe 81ę
mój brat, Felek.

KOCHA - NIE KOCHA.
W stanie Arizona w ten spos6b kow'boj sprawdza, cz go wybrana kOC/UL lttb
nie kocha.

WSZYSTKOWIEDZĄCA

SEKRET ARKA.
Panno sekretarko, proszę mi powiedzieć, jaki jest mój stosunek do firmy Mayer i Mueller? Jak mam 1"0zma~
wiać z tymi panami: uprzejmie czy też
też niegrzecznie?

-

Przezorna
Pewien student przy wynajmowaniu
mieszkania powołuje się na referencję
swej dawnej gospodyni:
Mote panią i to przekona do mnie, 1e
gospodyni, u której poprzednio mieszkałem, płakała, gdym się wyprowadzał ...
- O, co do mnie, to nie ma obawy. Ja
zawsze biorę komorne z góry ...
Ugrzeczniony
Pan Teofil jeździ od niedawna nową
maszyna,. W'czoraj znowu potrącił błotni
kiem jakiegoś przechodnia.
Potrącony
przygląda mu się badawczo i powiada:
- Panie, to skandali ... Jut drugi raz w
tym tygodniu wpada pan na mniel
- Najmocniej przepraszam... - odpowiada grzecznie pan Teofil. - \V pierwszej
chwilI nie poznałem Bzanowego pana ...
Kraj filozom
- Filozofia święci w tej chwili w Niemczech tryumfy. \V osiemnastym wieku
istniał tam w Królewcu jeden wielki filozof Kant, obecnie wszystko, co czynią
Niemcy, to same kanty.
NIe przerywa~
Król Ludwik XIII w asyście licznych
dworzan zwiedzał s\ye państwo, zatrzymując się w miastach, gdzie był owacyjnie
witany.
Pewien burmistrz, ofiarując królowi
klucz miasta, wystąpił z dłuższą przemo·
wą., która znudziła jednego z dworzan.
- Powiedz mi pan, proszę - zapytał,
przerywając orację - ile tet u was kosztuje dobry osioł?
A na to burmistrz, obejrzawszy dworzanina od stóp do głowy:
- Osioł tej miary, co wasza dostojność,
kosztuje u na~ dziesięć talarów za sztukę.
U lekarza
- To, że pan tak prędko wrócił do
zdrowia, zawdzięcza pan przede wszystkim
swemu mocnemu organizmowi.
- Mam nadzieję, panie doktorze, te
uwzględni pan to w s\yoim rachunlm.

PO OPERACJI 'w BANKU.
Panie Włamywaczu! Zabrał pan
gotówkę, to weźże też księgę kasową.

-

Slawa

ROZMOWA MAŁ2ERSKA.
W MAGAZYNIE ZABAWEK.
O, ja wiem! Ty tylko wtedy jesteś
_ No i co zadowolon1/ jesteś z zaba.dlamnie słodka i milutka, gdy potrz:ebu- wek, które ci kupił tatuś?
jesz pieniędzy!...
_ NiezupelrLie, jeszcze mi czegoś
t ką! Przecież zawsze staram sit: być brak ... A gdzie, proszę pana, jest oddzial
a - Wl aś'
. t el y l
, gaz6w trujących?
me, mes
-

Do siedzącego w cukierni popularnego
malarza Lasockiego podchodzi artysta rewiowy Dymsza, prowadząc za sobą szybko.
biegacza KusociiJskiego.
- Kto? - pyta Lasockl.
- Kusociński - skanduje Dymsza.
- Jak?
- Kusociński - powtarza jut zdenowany nieco Dymsza i nachylając 8ię do
Lasockiego, dodaje szeptem: Ten, co
biega. ,.
- A w która, stronę - pyta. rozbrajaj,co Lasocki.
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Nieforłunna wróżba
- Có~eś pani taka smutna, droga pani Frygas? Czy, brOI) Boże, która dziec~o
pani choruje, albo też jakie nieporozumIenie małżeńskie'!
- Nie ze wszystkim, pani Badylkowa
kochana, ale tak to prawie ino ino wisi.
- Niepodobno, co też pani nie powiesz?
To o paninego Franka. się rozchodzi?
- O tego nicpotę, moja pani. Cosik
mnie ar. w sercu ściska, jak pomyślę, ~e
mój stary mote na malteńskie zdrade wychodzić.
- Że

tC't pani tak ie coś mo~esz do gło
wy dopuścić I Pana Frrg;tsa znam .doŚć lat
i prawa, ręl(ę dam sobIe uciąć, Jako się
pani niC'potrzebnie trapisz.
- Bóg zapłać, za dobre słowo, droga
pani Badylkowa. Ale rozbierz pani Sama,
jak to wszystko wygląda. Będzie temu
trzy dni, przychodzi Franek z fabryki na
obiad, tald jakiś odmieniony, te strach.
Słowa do mnie nie powiedział, ino siadł do
zupy i jak t.ylko zjadł porę łyżek, - dawaj wyzywać, że przypalona, ~.e zlelo~e
go nie dodułam , że zimna i takie tam lDne głupoty, bo przecież zupa była jak zło
to. A jok zjadł mil)so, to się położył na leżankę i został 1C'1eć aŻ do wieczora. Ani
pary 1. gęby nic puścił, tylko udawał, że
śpi. Choc!at ja dobrze widziałam, że ino
OC7.)' umYRlnie pl'zymruża. \\Tieczorem zaś
od razu wstnl i lIciC'ld z domu, a jak wróci! dohrze po nó!nocy, to śl'ubę min, ł tnkn,
~.e nip Rp0l'óhl No i powil-dz pani Dadylkowa kocbana, co tri to być mo~e? Nic.
tylko jakąś glajdę w tej fabryce zapor.nał
i tak si~ na staro Jata porutuje.
- Może to tak być , a. może i nie być.
Tu moja głowa nie poradzi, pani Frygal'l,
tylko mui'li.1. pani iść do wróżki.
- Do wróżki? Ue tam, ja nie wierzę w
takie głupoty\
- J ak pani ch ceSJI!, pani Frygasowa..
Ja na paninem miejscu bym bez wszystkiego poszła. Nawet znam taką jedną na

Poznańskiej ulicy, co za dwa złote czyta z
przeszłość i przyszłość, a co dotyczy
miłosnych intrygów nie ma lepszej.
Taką to rozmowę prowadziły dwie leciwe paniusie, wracając z rynku jeżyckie
go, gdzie uzupełniały zapasy żywnościo
we. Pani Weronika Frygas, choć dotychczas żywiła głęhoką nieufność do wszel-

kart

kiego rodzaju wróbitek, chiromantek i jasnowidzów, poczuła się jednak zachwiana
w swych przekonaniach. Drażliwa sytuacja domowa rychło przechyliła szalę i tego samego dnia wieczorem udręczona zły
mi przeczuciami niewiasta udała się pod
adres, wskazany przez usłużną przyjaciółkę.
'
Przyjęła ją rozczochrana stara. kobieta,
która dowiedziawszy się o co chodzi, rozłotyła zatłuszczone karty i wodząc po nich
brudnym palcem, jęła mówić tajemniczo:
- Jest, jC'st ..• widzisz pani - to ta
czerwienna. dama ... gruba blondynku, z
piegami na nosie ... Pod królem żołędnym,
niby paninem mężem, z lewej strony leży
- znaczy się sercowa sprawa .. , .\Vinna.
dziewiątl(a koło zołędnego asa
duże
zmartw'ienie z tego bęcJzie. As dzwonkowy
pod królcm - pieniędzy utrata. Czerwien·
na dziesiątka na prawo - gdzieś blisko
mil'szka. As winny nad nią - w tym samym domu •. , wszystko razem, droga pani, mąż panią zdradzi - jak pragnę szczę
śliwego !\konanial
P. Fryga sowa, bInda. ze wzburzenia,
położyła drżącf\ r~kf\ 2 zł na stole i sJI!ybko
opuściła przybytek wiedzy tajemnej. Podany prz(\z wrótkę opis kusicielki zgadzał
się najclokłaclniej z wyglądem mieszkają
cej piętro niżej młodej ekspedientki, o
nieustalonej reputacji.
Pr7.ybyws1.Y do domu, p. Frygasowa
wpadła jak huragan do mics1.kania. swej
domniemanej rywalki i l.ac7.l)ła ja. bez litości oldadać tor(\bkl\ gdzie popadło, wołając przy tym mściwie:
- A masz, ty rudzielcze, ty ździero!
Będzie mi t u sta.teczncgo ojca dzieciom
bałamucicl! A masz, R jes1.czel ...
Oczy""! 'cie sen !lcja była na cała, kamienicę, a. po kilku tygodniach p. Frygasowa zasiadła na ławic o!\kartonych przed
Sl\r!('m C:roc17.kim. R01.pra.wa wykazała,
jal, bar<l7.o pomyliła się 1.aZdrOAn!\ mał
Mnka. P. Frygas zeznał pod pr7.v!\lęgą,
że jego zły hll'mor spOWOdowany byi przegranil.'m w "trzy l,arty" 1,i1kllna!ltll zło
tych, które chytr7.e zataił pr1.ed WI\ poło
wicą, oraz 1.e nJgdy nawet myślą nie 1.8.miHzllł jej Zdradzić.
\\Tobee . tego p. Frygasowa uroczyście
przeprosiła na sali sądowej oskartyeielkll
prywatną, która udobruchana., ZlOdziła
się na umorzenie sprawy.

OIlIKROH

WYJAŚNIłl.

- Jędruś! Jak ty się ubraleś? Jedna
skarpeta biała, a druga czarna.
- Tak jest, ciociu. A w domu mam
jeszcze jedną laką parę, aha!
Ideał

- Jak się sprawuje twój nowy urzę
dnik?
- Hm ... nie pije, nie pali, nie czytuje
gazet w czasie urzędowania, na wet nad
herbatą nie siedzi ...
- A więc wszystko dobrze?
- Niestety, on takte nic nie robi

-

sldL,

UPRZEJMY PAN.
H ipolitJ jeszcze jed1l.Q. nakr1lcie na

:

E

SPRAWY KOBIECE

LETNIE SWETERKI

pod lCierownicłwem Stacha Wichury
26
KRZYŻÓWKA
uł.

LAMIGLÓWKA
ul. "szaradzista"

ROZSYPANA
ELIMINATKA RYSUNKOWA
ul. San.

"II....... "

1 rys. Junysek

Podnnll figure podzielić na 8 r6wnych części
(nowych figur) w ten sl!0sób, aby. w. now~ nakreślonych figurach znaJdowała SIli Jednakowa
ilość kól.

WARUNKI PRZYSYLANIA ROZWIĄZA~
1) Klł7.dy z Czytelników. ma pra:wo przysyo Ile naklei załaczony
k u p o n bieżacy;
.
2) Za trafne rozwiązama zadań przeznaCZlimy cztery nagrody pienicżn!!: jedna w kWOCie
dziesięć złoty('h i trzy po pleć złotych. oraz 11
nagród ksiażkowych:
.'
I
3) Aby mieć praw,? do brll;ma lldzlal~ w
90waniu ns.:ród. nalezy .rozwlązać trafme naj
mniej c z t e r y z a d a n I a:
4) Rozwiązania zadań z d w O c b. numerOw
można przesyłać na pocztówce po~aJąe el6wn.
rozwiązania. bez wyrazów pom~cmczych:
ol Termin nadsyłania rozwIązań upływa I
lO-ym dniem po ukazaniu sie zadań:
6) Listy należy przesuać pod adresem redakcji Orędownika" w Poznaniu. św. Marcin
70 z dopiskiem "Dział rozrywek."
I
•
7) W ciągu dwóch tygodni po o&' ~8zenJU
wynik6w losowania nagród, rozsylamy Ję pod
adresem podanym na pocztOwce wz&,lędme na
łać rozwiązania zadań.

Na dni chlodniejsze lata, na wycieczki i sporty nic wygodniejszego,
przyjemniejszego i bardzi6j praktycznego nad ładny sweterek letni. Modeli i wzorów jest cała moc. Kilka
najnowszych
podajemy
Czytelniczkom na trch i dalszych zdjęciach.

Po odgadnięciu znaczeń czterech rysunków
kole. wypisać je, następnie skreślić litery
wchodzące w skład klucza. którym jest rysunek boczny. Pozostale litery po odpowiednim
ustawieniu ich dają aktualne obecnie słowo.

w

o:

NASZE MORZE
ul. l rys. T. Brzask

Litery 1
10 utworzą dokończenie tytulu,
które jest osta tecznym rozwiązaniem.
Poziomo: 3) prawny zastępca maloletnich, 5)
śpiew końcowy w starogr. chórze. 2) os. 1. mn ..
6) ciasna izba, 7) lrarncarz, 9) prawy dopływ
Styru, 10) rodzinna wyspa Napoleona.
Pionowo: 1) prowincja w prezydencji bombajskiej. 2) urywkami plakać (ć-c), 3) nieuży
tek. 4) roztwór alkoholowy, 8) kryjówka zwie·
rzcca, 9) nazwa kwiatu.

liście.

KUPON NR

~6

LATARNIA MORSKA

Nagrody za trafnie
z nru 16 Rozrywek
mali:

Wpisać dośrodkowo słowa o znaczeniu:
1)
rodzaj dyni. 2) oznaka wladzy marsżalka, 3) inaczej człowiek, 4) nić szewska, 5) rozporządzenie,
wyrok. 6) skarb państwa. 7) pieczara, 8) szwargot, 9) ogień - W jęz. łncińskim. 10) przvmiotnik
od - jeleń. 11) szata kościelna. 12) pas' u spodni, 13) metal szlachetny. 14) po;;rerlnik giełdo
wy, 15) wal. 16) nagły skok w bok. 17) pQk (papieru). 18) kmieć. Hl) opoka. 20) boj{łźliwe ni~\\'i
niątko, 21) dzi~ło, praca. 22) kufer, 23) skaza
24) część jajn.
Kolo środkowe da rozwiązanie.

SZARADA
ul. "Wierzba"

Poziomo wpisać słowa o znaczeniu: 1) tytul
kierownika instytucji, 2) mężczyzna zajęty żę
ciem zboża. 3) czasopismo codzienne. 4) przejście do wyższej kłasy. 5) rodzaj obuwia. 6) dziesieć gramów, 7) tłum, zgraja,
8) postępowanie
zaczepne.
Litery w przekątni dadzą rozwiązanie.

Szparagi na

różne

sposoby

Jedną

z naismaczniejszych i najdelikatnipjIlzych jarzyn są szparagi. Jeżeli nie chcemy stracić nic z ich zalet, mu~imy postarać sic: o umiejdne przyrządzenie. Przede wszystkim trzeba
zwrócić uwagc na to, czy szparagi są świeżo Wycicll'. gd"ż stare mają smak gorzki oraz są Iykowate. Należy wybierać szparagi fioletowe w
główce lub całkiem białe. Cała ich dobroć polega na świeżo~ci i na tym, aby ich nie przego·
tować. Szparagi nie powinny gotować się dlużcj nad 20-25 minut. DI'obniejszych używa się
do sosów i na zupy. Czyści się je bartlzo starannie z luski, trzymając szparag za glówkę. a nóż
zupelnie płasko, a dolne twarde kOJice powią
zane w peczki (najwyżej po 10-12 sztuk) gotuje sie w osolonym wrzątku. Podawać je można
na różne sposoby.
Szparagi z sosem maślanym: Przygotowane
jak pow~'żej szparagi wyjmuje się z wody, odWiązuje bawełnc. którą byly przywiązane, uklada zgrabnie na półmil\ku, polewa główki masłem
z zrumienioną bułeczką, osobno zaś podaje się
80s maślany.

Szparagi po holenderskn: Przyrządzone jak
szparagi podać z sosem holenderskim
w sosjcrce.
lłudyń ze szparall6w: Około 30 sztuk obranych czysto ze skórki szparagów obgotowuje się
w słOJlej wodzie z dodaniem cukru, kroi sie je
(od góry) w kawałki długości 1 centymetr
aż
))Owyżej

(lo lI1icj"':CH. gdzie Z!I(,Z~J IHl.i;l hvć
uad"II \.:i(. k"l'it':. Lr;i.p(·zkp 1I1:Hda

h'knwSłte
Z~l '1I1n%<1
'

nie
na

bialo z 2 łyżkami mąki, rozprowadza pól litrem
mleka. Po prZPl\tygnipciu wbija się po jednemu
4 żółtka, wsypuje 2-3 łyżki ta rtego. parmezan\.!.
garść slękanl'go koperku I ~1.eI9ne,1 LPletruszkl.
miesza sle lekko z szparagami I pla'lą z pozostałych białpk, a włożywszy do formy blaszanej.
wy,'marowanej ma~lem i w)'sypan('j tartą bułką.
gotnje się na parze przez godzinę. PodnwaC
można z mal\łem i zrumienioną bułeczką lub sosem clll·zanowym.
Szparagi krajane w sosie: Drobniejsze i wyrośnięte szparagi. któl'e na targach bardzo tanio sprzedają. można U7.yć na smaczna jarzynę
do mi~sa. Ostrugać dohrze dolne końce z '1'1'10lden. pokrajać je w kawałki. oblanżel'ować w
słonej wodzie. a potem nalawszy tylko tyle wody, aby hyly przykryte, dodać cukru. soli i gotowae, aż bęrlą zupelnie miękkie. Ćwierć litra
śmietanki słodkiej r07:hić z Iyżką mrtki. wlać do
szparaguw, dodać łyżke mal\ła. a Pl'z('Jl wyrlanipm zncil!gnać sos dwoma żMtkami. Kto chce,
może także wcisnąć cytryny do smaku.
Szparagi na sposób francuski: Ugotować szparagi podanym wyżej sposobem i wystudzić. Łyż
kę musztardy francuskiej utrzeć z czterema
łyżkami oliwy i jedną łyżką octu, sola i białym pieprzem: wlać do sosjerki i podać do szparal?ów. Można także do zimnych szparagów podać sos tatarski, lub .• Refmoulade".
Szparagi zapiekane: Grube, lecz polamane
szparagi po Oczyszczeniu z włókien pokroić w
trzycentymetrowe kawalki. wdusić w maśle z
odrohiną wony. solą i cukrem. Ostudzić. uloi:yć na wy .• marowanym masłem pl'iłmi~ku. pokl'Yć
I(I'nho hp~zamelem. PO~)'PllĆ bnłel'zka. sel'rm, zrumil'ni(O lekko w piecu. Zamial\t na pólmisku,
można ie zapiec w mlls7.t'lkacl! łub tygielkal'h.
Budyń z 8zparagów na inny Nposób: Proporl'ja: ćwierć kg ~7.pa ra!(ów. 50 gr masla. 200
gr gotowanej szynki. 4 jaja, ćwierć litra mleka.
szrzypra soli. pieprzu. " 'szys tko razem zmie~za('. dać do formy wy~ma rowanej maslem i dusić. Do tego podać sos maśłany.
Tort szparagowy: Szparagi należy pokroić w
kawałki. dodać;; żółtek. trochę soku cytrynowego. 7, masła. cukru. kilku jaj. białcgo wina i
ll1~ł<i 7.1·obi-· gęsta mal\ę. napełnić nil! formę do
lli~'·7.el1ia. dodahc na wier7.('h masp' l\zparagową.
l'1,zyhrac szparagami. podać na zimno.

Płachty żniwne

-

Pasy transmisyjne

artykuły techniczne
wyższych jaJkościach zmanych

wszelkie

PQIp-ca w najod 1878 roku.

Z. MAZURKIEWICZ Sp. z o. o.
nł.

KU/llllkll 89.
ng Z3 ;;11112

'l'eleron 30-22.

rozwiązane zadania
umysłowych otrzy-

10 zł gotówką: 1) Zofia Grzymalska Ostrów.
Po 5 zł got6wką: 2) .JÓzef P~dryc - ~~ar
żysko Kam., 3) M. ŚWlechowskl
Rhz~ze
Przedmieście poczta Solec, 4) Seweryna Foksowa - Poznań.
Nagrody książkowe: 5) ks. Józef ·Welc
Kraków: 6) Leon Polewczyń~ld - .Piotrowi('e
śl.: 7) Znzisława Chromowska ZJelonka: 8)
Marcin Zielonka - Środa: 9) Ignacy Podeszwa
- Poznali; 10) Andrzej Michalkiewicz - I.'oznań' 11) Stani.lawa Drygasowa Ko?mm:
12) I: Brukwiń~ka - PozT!ań: .13) Mar.ia B,rzezhiska Mosma: 14) MIchaima 'VoJtawlcka
- Oborniki: 15) Janislaw Szczepaniak - Poznaii.

l

Cudna noc czerwcowa spać mi nie daje,
Nagrody za trafnie rozwiązane zadata noc c~arown.a. ta naj.k~ótsza w r~ku.
.
nla z nru 17 Rozrywek umysłowych otnypo krótkim zmierzchu. JUZ znów ŚWit powstaJe
malijuż zorZ9 świeci na nieba obłoku.
Jej błask rozprasza szare nocy cienie,
10 zl gotówką: 1) Edmund St8necki - L~d~:
już śpiewa ptasich śpiewaków gromada,
Po 5 ,zl gotówką: .2) ~Ieksan~er Barczyns~~
słollce już wschodzi, a jego promienic.
~(rakow: 3) LudwJk SpmkC!wlcz - Poznan,
przez me wspak· trzy-dwa do pokoju wpatla. 4) 'l ~Hleusz Ka~p.rzak - Radosć.
.
Nagrody kSlązkowe: 5) Krystyna Czerwlń·
!3~zęqzą na łące, trzy-czwarte wesoło,
ska _ Poznali: 6) Marian Idziak - Poznań:
scmaJą trawy, so<:zys~e, pachnące,
7) K. Laskowska _ Łódź: 8) Wojciech Kawka
kOl\I.ar~e z po.tu oCle~aJą czo.lo.
,. _ Sucha Góra: 9) Jan Grzeda - Gniezno: 10)
gdyz zar z meba. leJe na mch słońce.
F,dwarrl Krystkowiak _ Poznań; 11) 'l'adeusz
Pierwsze drugie, .s łodką wOli roznosi,
Kamiliski - Rarlogoszcz: 12) Mieczysław Drzenapełnia nasze dwa-czwór, i przyrouę,
wiecki - Poznat't: J 3) "ritołd Palmowski - Poa rolnik prośby do Boga zanosi.
znań: H) "'arlaw Karalus Poznań; 15) Stcb, mu na cale, dać raczyl pogodę.
fan Lenartowski - PoznaJI.

1-'

kogciach, zaprawiane masłem lub
szczawiowa. krupnik. barszcz it]», czyli te same co i dorośli. pod
warunkiem, że nie będzie w nich dodatków takich juk Ol'Pt i kOl'zenie: prócz zup, podnwać
można wS7.l'lkie kll~ze, wiec i grube, jak gryczana, perłowa, ja rzyny sil'kane wzgłerlnie jcszczp
prZeCil'rIlIlP. (o ilp r1zipcko nie mn odpowiedniej
do wieku ilo;;ci z~bÓwJ. Kompoty, ki~iele, lane
kl1lski. i:ólt ka surowe. tWllróg. wszelkie piecz:vwo, byle nie zupełnie ~wie:i.e, poza tym koniecznie owoce i slIrowe soki w odpowiedniej Iiości.
.\II('ko slotll<ip i kwaśne w ilości nieprzekl'aczaj ącej 'I: - 'I. li tra dziennie.
rzynowym.

Odpowiedzi na listy
Jak

robić

świeżą śmietaną (pomidorową,

tampony przeciwgazowe?

Pani Zofia Poznań:
Rprawa, o którą Pani
zapytuje wymaga odpowiedzi l\zczegółowcJ. któ'
ra przyda się, jak sądze także innym Czytelniczkom. OWż lo prawda. że maski gazowe
są zbyt drogie i że przezorna gospodyni i pani
domu !)owinna szukać inny('h, taiiszych sposobów obrony przed atakami gazowymi w czasie
wojny (miejmy naclzieję .... że do nicj nie rlojdzie,
ale - strzeżonego Pan nóg strzeże!) Najpierw
pamietajmy o tym, że jeden pokój lub ubikacje
należy przeznaczyć i przygotować na prowizoryczny schron przeciwga7-O\\'Y.
Nie należy do
lego cełu wyhiel'llc izby cia~ncj. zwłaszcza ieże
łi mieszkalIców jest dużo.
Im mniej jednak dane pomieszczenie ma otworów, tym lepiej. Dilzczclnienie oki"n (U·7.cba wykonać nie tylko kolo ram ałe i kolo szyb, które nie zawsze Sil należycie zakitowane. Piece winny być dobrze zakręcone, a rury od nich zamazane gliną szczelnie. Drzwi uszczelnione ,,'atą i, o ile można,
zasunięte kotarą.
W pokoju tym powinny się
znajdować podręczne lekkie maski, wzgl. tampony oraz płyn do nasycania.
Dla zrobienia tamponów bierzemy gaze opatrunkową tzw. merlę. szeroką na metr.
Z gazy
takiej możemy otrzymać z szerokości 4 maski.
długość zaś bierzemy taką, aby material zwinąć
na deseczce szerokiej na 20 cm tak. aby po zsunięciu z de~k! w:iJ·~tw gazy b~'ło 3~-40, na co
potrzeba bedzle 7-!$ metl·,jw gazy. Przcci,\ć ten
skład gazy nB. 4 pasy 2:1 cm, bl'z('gi nieco ścil\ć
lub zrobić zakłady, tak aby po przy~zyciu szerołdej tasiemki dalo sie ten rodzaj m:lski zawilizać z tyln głowy.
\V razie potrzeby maski wloży,c w salate.l·ke i zalać przygotowanym P1ynem,
goy nasląkme dobrze, WYCISlląĆ i użvwać. Reszt(L płynu zla~ z powroten1 w glIsiorek.
Fłyn przygotowujemy w następującym stosunku. Na 500 gramów wody dolewamy 400 g
gliceryny, 200 g ul'otropiny i 200 g tiosiarczanu
Rodowego. i'J tpj iI()~ci otr7.ymujpmy przenło łit r
p!:mn,. co wysl~I'('za na .wit·kx7.!l iI 0;;(' os(,b. pnnle\\az płYlln IlJe flIarlllljl'IIIY, 81e I,ażdll re~7.tk<l
ZłlW~ITIY z powmtelll.
Niezlą or·ltrona jest także roztwOr mydla S7.aregą.
kWry możemy trzymać ~rzygolowany 'w
gąslOr~e, w tym roztworze naJlepiej zamoczyć
mlekkl wlóczkowy szal. wyżąć i owinąć głowę.
,Test to sposób dobry dla małych dzieci. N~le
ży j.cdnak. d~brzp w~żymać czy gaze, czy welllę,
bo waczeJ zle berlzle oddychać. Można tP:i; w
roztworze myrllanrm maCZ'lĆ ścierki. wyci.:lnipte
kl~.Ść w pro~u, jeżeli. zach.mzi obawa, że mogą
byc drZWI nteszczelne_

Jak' liarmić
jednoroczne dzieclio?

Plamy z czerwonego wina
z. K. Kościan. Jak wywabić plamy z CZE'r-

wonego wina na obrusie lnianym? świeżą plamę nałeży PO~YPIlĆ solą. rozci>]gnąć nad naczyniem i polem' ac cipplą wod>!.
Zastarzałe plamy
czyszczą ~ię amoniakiem lub czystym spirytusem. Można też zanurzyć poplamione miejsce
do got1Jj~cego się mleka. Jeżeli od razu plama
nie znikła wygotować poplamiony materiał
w mleku.

Podręcznil(

I

CzyteI,!I~ka I Sieradza: Jerlnoroczn~ rl7.ipc'-.. --Ue ~adać już wszelkie zupy na smaku ja- \

stenografii

Pani E. Szewczyk, L6df: Dobry jest podręc~nik Korbela, .dwie qześci a zl 8.90, otrzymać
mozna przez knzrlą kSięgarnię, która jeśli nie
ma gO na składzie, na pewno sprowadzi.
Czytelnirzka spod Poznania: Na to nie ma
rędy. 'l'I'zl'ha i~,: do I~karza. Rzkoda, że Pani
me po!lał:l ~Wf'go adre~lJ, dlllabym S?;czp"ółowiej
odpOWIedz lt~tem
HALINA

I
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Polska sztuka religijna
z wystawy Sekcji Artystów

Kra k ó w, w czerwcu.
Zdaniem Maritaina sztuka religijna jest
sztuka ludzkości od'kupionej. W popu!ar-

Plastyków Religijnych im. Brata Alberta w Krakowie

'Studiować wartość

sztuki religijnej. W pogoni za nową formą, w odwrocie od naturalizmu, artysta stwarza rozwiązanie niiJy
modernistyczne, ale nie prOfanujące wielkiej tematyki. Wybiera drogę zupełnej
prostoty, niemal prymitywizmu, kształty
są u niego konturowe, a za to kompozycje
pelne cieka wej gry linij i ksztaHów. Rów-

uczeń SzukaIskiego wziął od niego fantazję, a,le okiełznął ją.
Jego il.nstracje do
Pisma św, odznaczają się ponadto doskonałym stonowaniem. Drugi Szul{alszczyk,
F. Ś m i e s z e k okazał się dobrym delwratorem, a trzeci "szczepowiec" A n t o D i

ko

Bryndza znakomitym rzeźbiarzem w
drzewie o mocno zarysowanym własnym

Wykollczeniem swych prac odznacza
malujący z nabożeń_lwem S. K l im o w s k i. Wiell{ą niespodziankę sprawił
Z y g m u n t W i e r c i ak, b. dyrektor teatt·u kl'akowskiego, popularny malarz religijny. Wykończone starannie jego kompozycje mimo braku polotu zalecają się miłym kolorytem błękitu. Kolorystami świet
nymi są S. P a c i o rek, L. K o wal s k i
l G i ż y c k a B e r e z o w's k a. (milutka
Madonna na tle brzóz).
Wielkiej klasy kompozytorem ' religijlIlym jest, J ó z e f O ź m i n z Poznania..
Prócz wspaniałych witra.ży dał OD tn:y
freski, świadczące najlepiej o studiach
wloskich autora. Eksperyment freski plastycznej udał mu się znrukomicie.
Osobną grupę stanowią graficy. Oprócz
stylu ludowym. Niestety rzeźba
je's t
skromniutka na krakowskiej wystawie, a. niezawodnych sław pols'k iej grafiki, jak
'll.obrze reprezentuje ją dwu jeszcze innych W ł. S k o c z y l a s, W ł. Z akr z e w s k i,
rzeźbiarzy N. K i s i e l e w s k i i J a n J. Wojnarski, K. Dzieliński, W.
Wal a c h z Istebnej. Wałach wystawił o- Chomicz, W. Komorowska, o któprócz rzeźb cały szereg obrazów malowa- rych pisać wydaje się niepotrzebnytD, onych i graficznych. Wieje z nicI. tragizm, zdobą wystawy jest Wiktoria Goryń
a same kompozycje są zbudowane solidnie. s k a, rysowniczka mistrzowskiej ręki, operująca. z niesłychaną łatw-ością kompozycjami figuralnymi w wykOOlaniu portre·
tów i scen religijnych. Jest to chluba naszego przemysłu dewocyjnego. Szkoda, te
lilie znajduje on nazbyt wielu odbiorców.
(Nawiasem mówiąc w Krakowie pracuje
nad propagandą polskiego ')lfZemysłu dewocyjnego niezmordowanie firma. J. C e~
b u l s k i, reprodukuja,ca dzieła wytej wymienionych malarzy).
Sekcja. malarska im. Brata Alberta ma
przed sobą przyszłość walki o wielką sprawę, którą sądząc po pierwszym dziele powinna wygrać.
się,

J.

Oźmin

,;Madonna"

iDym przekła,dzie znaczy to, że sztuka wyzwala. z człowieka ukryte w nim tęsknoty
li popędy ku do,skonalości, ułatwia mu
łączność z Bogiem. Cechą sztuki religijnej
jest jej "publiczność". Bez styczności z masą ludzką sztuka taka degeneruje się, podczas gdy' wart0ść jej leży w treściowym i
formalnym klasycyzmie i tradycjonalIzmie.
Sztuka religijna jest dla narodów gwarancją, że ta dziedzina twórczości nie moze ulec zniszczeniu, moze tylko przycichnąć na jakiś cza.s. Sztuka religijna musi
być wielką, tradycyjną,
naturalistyczną,
klasyczną przez swoje tematy, przez swoje

przeznaczenie. W kompozycjach religijnych tkwi ni ewy czerpallle piękno, nierz:gruntowane bogactwo, które gwarantuje
trwałość natchnień w tej dziedzinie twór-

J. Unierzyski
"Golgota"

1Il0cz6Śnie zachowuje Nakonecznyj
tradycyjność form mala.rstwa ruskiego, ascezę i
lIladludz.ką strukturę postaci świętych. Lu!buje się też we wschodnim bogactwie
'barw, w purpurze i złocie.

Pewne podobiellstwo do Nakonecznego,
jednak kolorystyki i symboliIki, wykazuje Stefan Żechowski. Ja-

'Z przewagą

czości.

!'

l dziwna. rzecz, jak malo w Po1sce rozumie się te prawdy fundamenta:lne. Sztuka religijna w Polsce kwitnie, kwitnie nawet wspaniale, ale czyż zabójcze milczenie, brak zainteresowania jej dziełami nie
przyczynia się do jej upadku, a zatem do
upadku sztuki w ogóle? Owa obojętność
()dnosi się nie tylko do wielkiej sztuki
religijnej, ale także do stosow3inej sztuki
dewocyjnej. Daleko większym popytem
cieszą, się
marne fabrY'katy obrazków,
książeczek i wydawnictw niemieckich, niż
znakomite dziela malarzy i grafików polskich.
Wszystkie te sprawy uświadomiła sobie Sel{cja Art'"stów Plastyków ReligijiDych im. Brata Alberta w Krakowie i postanowiła zabrać się do organIzacji sztulci
religijnej. Pierwszy występ nowej grupy
malarskiej, owoc niez.mordowanej pracy
młodego malarza krakowskiego Tadeusza
Stanaszka, wypadł nad podziw doskonale.
Jest to wystawa sztuki religijnej w salach
po muzealnych na .W awelu, obejmująca około 150 eksponatów. Reprezentowallla jest
cała Polska d wszystkie d2ieła sztuki: grafika, ma.larstwo, rzetba, freska, sztuka dekoracyjna.
Wrażenie ogólne po zwiedzeniu wystawy, to zachwyt nad pięknością tych dzieł.
Po oglądaniu nieskończonych banałów
wystaw współczesnych, można :na. tej wystawie odetchnąć atmosferą odrodzenia
treści i formy.
Na czoło wY'stawy wybija się W l a s t i'fi i l H o f m a n n z dwoma bliźniaczymi
kompozycjami p. n. "Zwiastowamie". Ludowe potra'ktO'Yianie religijnego tematu
nie ma nic wspólnego ze zwykłą tego ty'Pu szablonowością. 'V prostych postaciach
li na niepretensjonalnym tle prze'bija się
niebiańska subtelność. Przez nią właśnie
'Osiąga Hofmann dos,konałość malarstwa.
'l'eligijnego.
Łatwość wielkich, pełnych pysznej scenerii, kompozycyj religijnych ma J. U n i er z y s k i. Szlachetnym wykonaniem oZlnacza się zwIa/szcza jego "Piast i aniołowie",
Rewelacją wYiStawy jest artysta ruski A nd rz e j N a k o n e c z n y j, żyjący w KraIkowie, ale tworzący w oryginalnym stylu
cerkiewnym. Na. jego twórczości można

JAN BIELA"l'OWICZ.

W.Ho/mann

.. Zwiastowanie"

specj. eborób ekór •• weD er. I moesr.opleioWl't'b
LODZ. 6 Sierpnia!. TeL U8-33. Przyjmuje
tylko od 3 do 9 wieczorem.
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OFrvcu

.,sw, Olga"

CO przeoczył, że
(Bajeczl(a, która

Miecz
Tylko

A. N"o'Aeczn:y.

Dr med. H. ZIOMKOWSKI

krzy~acki długi, prosty
wciąż za mało ostry.

Głowy

te mu

sobie nie zawraca,
skraca.

kamień oręż
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Imp rium mongolskie Dżengislhana
włuaie pożarów i w morzu krwi narodziła się wielkość mongolskiego władcy leje życia i czynów

Dono-siliśmy przed kilku dniami w depeszacb. że rząd Mon.ltolii Wewnętrznej postan{)wil przenieść pl'O'cby założyciela impe-rium
mongols.kiego Dżemgj'schana w
bezpieczne mie.isce, ponif)waż działania
wojenne Japol1czyl{ów na pograniczll Chin
półnl)Cnycb zagrażają miastu Jin-Czan,
gdzie przechowmJe są szczątki wiel'k iego
wodza ~Iongolii. U\rażamy przeto za rzecz
aktualną, dać Czytelnikom krótki rys historyetny i bio'g raficzny o Dżengischamie.
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POTĘGI MONGOŁÓW
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promocję

Płl~k:ny rower fabryk,j A.
WarElzawa
nowe
modele wyścigOWI! wagI ~
kg ra.my. przybory radioodbiorniki po cenach zniYAlnych
poleca
najs-ta>TSza
fachowa

kazał włożyć

Ir) Vi' labol'atoriach znanego ull)crykar'I"
:oldego towarzystwa przemyslowego \\ 'estinghouse E1eclric ukoilczono blisko dwa
Jata trwające prace nRd wielkim robolem
elektrycznym. który podobno prześciga
.. zclolllo~ciami " wszystkich swoich
poprzeclnik6lv . ~azwano go ..Electro". Rze,
czywiście. na.irozmaitsze unądzenia elektryczne zasta,piły doskonale skomplikowany syslrrn dźwigów i kół zębatych, wypeł 
n iających \\ ll~trzc dotychczasowych robotów. .l\'owy czŁowiek elektryczny je"t olbrzymem o wysokości 2 m 10 cm. Waży
jf.'dnak stosunkowo niewiele,
bo wszystkiego 1'20 kg. Swoją lekkość zawdzięcza
on zastąpieniu wielu części stalowych
przez aluminium. Umiejętności stalowego człowieka są imponujące. Dmie on chodzić, a nawet tańczyć, wykonywuje ruchy
przy pomocy rąK i palców, palitPapierosy,
mówi i śpiewa. Kajciekawsze jest zaś to,
że nie pozostając w żadnej łączności z otoczeniem, bez ukrytych dźwigni i drutów
reaguje w sposób "rozumny" na rozkazy,
poru"-za się i zatrzymu.ie na tądanie, obraca głową. a nawet potrafi rozróżnić barwp,
C7.erwoną ocl zielonej i nazwać ją słowami
"red" i "green'·.
Jest rzeczą bardzo interesującą zapoznanie się ze szczegółami technicznymi te-

nych z nimi latarskich aglosili go IIachanem czyli wielkim Chanem.
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MĘSKIE

Humanistyczne i Matematyczno - f;zyczne

~towarlm~nia ~l~oln~~o im. Wł. ~t. ReJmonta
Piotrkowska 114, tel. 243 - 55

W

ściółkę·

Sz c z~' tu okrucieństw

dop i ął
ntengismiasta Barnian.
Rozzłoszczony śmiercią swego ukochanego
krewniaka, nie oszczędzil i', ycia tadnemu
stworzPlliu . miaRto skalPal we krwi nawet
niemowląt a na kon iec ogniem zniszcz~'ł.
Vi' !tpn Bposóh Dżengisc.iwn zapuścił 8"'e
7. ng ony aż do Dnicpru.

chan przy zdohywaniu

ŚMIERć

POTWORNEGO ZWYCIĘZCY
W r. 1~~6 wtargnął z li cznym woj'Skiem
do par\"twa Tria. pl'7.ez cały rok pustoszył
t('11 kl'aj aż nareszcie zdobywszy główne
miasto Ning-hin, skazał na śmierć króla.
Zi-hicz. Potem rozlożył ' się obozem na południowym s'oku
gór LiIJ1-pan i wśród
prz}"goto\\,[lń do wojny. którą jeszcze z cesarstwem Wu zamierz ał stoezyć, zmarł 18
sierpnia 1227 r .
.
Po śmierci Dżengischana olbl"'Zymie j&go państwo uległo podział'owi na czt.ery
części. Następca jego OgdaJchan prowadził
dalej to zdumiewa.iące dziel o pod·bojów.
Za('zyna sięgać w głą,.b Europy, nawiedz&
Polskę pożogą a w bitwie pod Lignicą w
1241 r. wycina w pień wojs'ka polskie i cesarskie. Później jednak Mongołowie zrezygnowa li z Europy i Skierowali całą SWI\
uwagę na swe zd<l'b ycze w Azji. Opanowali In<die, gdzie rządzili a~ do XVIII wi&ku. Stolicą ich było miasto D~lhi.
(R.)

I

z sobą do grobu taJemniczy pakiet

wagę.
Po spowiedzi, którą. odbył w
kaplicy więziennej, wręczył księdzu
pakiet z prośbą. o włożenie go wraz
z nim do grobu. Co tajemniczy pakiet
zawiera, nikt nie wie, ostatnia jednak
prośba
skazarlca zostala spełniona.
Obrońca jl'go, adwokat Moro Giafferi
ze łzami w oczach powiedział po

Nowv amerykański "robot" elektrVEzny

Tulą ll("z~' Jl i la nżrng-i"chanfl \"Iadeą całej
półnorno - \\':<;r!J o dn i cj ~ro ngolii. );i\czelnicy
r!zi("\,i~ L" ;u plell1 ion n10ngolskif'h i połączo

OPLATA wynosi:

lały
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porozda\\'al Sl\"rm
c1olYórtcom.
,X,' ówczas rozniosła się slal\"a jego dzielności i zar-az 7.aczęly przechodzić pod jego
rozkazr liczne fllemiona. Bitwa stoczona
". r. 1203 flom i ędz~- I'zekami Kt'I'lonem i

Egzamin pisemny

Teraz już tylko góry i pustynie oddziejego państwo od rozległych posiadło
ści szacha ChGwarezmU (Turkiestanu).
Wybuchła wojna. Dtengi,schan oblegał Bucbarę, zdobycie innych miast zleciwszy
s"\ym synom. Po wymordowaniu 20 tysię
cy FUl'kmanów, którzy uciekając wpadli w
ręce Mongołów miasto otworzyło swe bra-

Karoillski

Jego z i ół wszystkie wymienione dolegliwości zr sLaly ",krótce usunięte, a po kilku miesięcz
nym lel!zcniu wyzbylem sie grutliry.
Ponieważ od tego czasu czuję się dohrze, przeto "' l'I"~żam swoją ~erdeczną wt.lzi"c7.no~<'
za j)<)my:,lne leczenie i życzenia, by Wszechmo cny B,J!! blogos:>lwil tak pożyteczną działalność'
p. Pia<tll'zk iel\' icza,
Ksiądz Bronisław E07.owski,
ng za 0989
Profesor Licenm Rabka· Zdrój. Nazaret,

jeńców

nowowslępującycb

OKRU-

Mialem gl'uilicę pluc. Zwykle leczenie nie skutkowalo, li stall mego zdro"ia pogar~zal się.
Wapno I '\'Szystkie stosowane preparaty spowo dowaly zapal"n:p kisze:'. oslablani" ~erC3, braI;
apetytu i l.fIac~ny sparJek "'3gi ciala. Oprócz t!'g'O prz{'z plit ro ~u nie m()'~na blJo powstrzy,
flIac krw ioplucia, które potegowalo się przy lIaj 17.eiszym ruchu. a nawet gl(}ii.nlehll'j mo,,'ie
W takim to stadium choroby z\Vró ~ ilem Sill w lutym llJ:-\~ r. 110 przedstawicięla meuycY'ny ty·
belallskiej p, Mieczysława PiasłuszkiewicZR <,YafSZl1Wa. :turawia 18 m, 6) i po zastosowan iu

PIERWSZE PODBOJE

z"l108zenia

2YŁACB

Podziękowanie

~rając lat 17 Diengischan poj"l za Ż01lf'
l3-letnią Burtę-Dżurliin. z którą go jeszcze
ojciec przed czterema la ty zaręczył. Do"'iedziawszy s i ę. że TajrJżur, y zbliżają się
z 3Q-t.\'sięcznym wojskiem. zebrał naprędce
13 t~'sięcy i stanął śmialo do bo.iu nad
:rzeką Balclżuna.
"'parlającą
do Ingody,
'",,'ziął do niewoli 72 wodzów i kazał ich powrzucać do kotłów z wrzątkiem. a innych

przyjmują

KREW W

t::IEŃSTWA

P a ryż. - Jak już donosiliśmy,
morderca tancerki de Coven został w
sobotę
rano zgilotynowany na placu
przed więzieniem w \Versalu. Obecnie podajemy bliższe szczegóły stracenia \\' eidemana.
\\T ostatnich chwilach swego ży
cia, morderca okazywał niezwyklą. od-

oblaw!" na Dżen
gisC'hana. pojmali ,e:o na\wt. lecz on upat.rzył stosowną ('h\\'il~ , zerwał z nóg kajdany, pozabijał stróżów i uciekI z ciężkim
klocem drewnianym u szyi, zawieszonym
na znak niewoli. l' kl'~' l się pl'zed pogon i ą
" . jakimś sta'i\' ie, z al1urz~"wszy się w wodzie po nozdl·za. Tu go spostrzegł pewien
Pl'z.l"jazny mu Tajrlżuf i ukn'ł go w weln ie
:na wozie. a nó7.n iej orlesłał do domu.
rnn~rm znów razrm zasko!'7.ony
znie1fI~ cka pl'Zez 1~ z hrojn~" ('b Ta.idżut6w ira,
J\ion~' strzalą z luku l"pl1rłł z konia i \\' i! się
jut w stras~lly c h kon"ul"jarh; ocala1
jednakże dz ię k i
enC'J-gii i przytomnośei
dl'\"óch swych fll"1~ yj a ("jół, któr·.y mu krew
buchającą zganlla zdolali zatamować.

Łódi,

MR02ĄCE

to

Weidemann

D2ENGISCHANA

•

.

pOSllla pod mie('z. oprócz 280 mieszkańców
najhogatszych, których Dżcngischan zachowal przy ży c iu i rozdal S\I ym IIOjOIl'nikom na \Yla!'\no~ć. Słynną bibliotekę
zburzono a księgi rzucono koniom na pod-

Ji~ umierił wielo~rolnJ mor~er[i W~i~~mann

Ta,it1żutowie uI'zącJzili

I

mordercy

nni'kiem. W r. 1211 wyms'lył na pOdbój
,.niebieskiego pailstwa". Wtargnął od strony półlloenej do Szansi, rozbił ~ast~py ~e
san a i zac7.ąl pustoszyć żywy l zaludmony kraj, roznosząc \vszę(lzie mord i pożo
gę.
Lecz przy zdobywaniu silnie b roin i 0nych miast hordy jego nieobyte ze sztuką
oIYJ~niczą. zaczęly ponosić liczne straty i
doznawać niepOWOdzeń. Pod miastem Si·
Kiny sam Dżcngischan został ciężko ranionv, więc z Cbin ustąpić musiał. W roku iZ13 jednakże wtargną I powtórnje z
liczniejszym już wojskiem. Tym razem
stoczył pod Hayilaj lak knva\yą bitwę. te
trupy leżały na przestrzeni czterech godziD drogi.

Dżengischanowi

Centrum· Kamiński
por>oag~d~~ ~:r~i~.tu
Ng 22 909!1()

WŁADCY

GIMNAZJUM

się

firma roweró'w

Dtengi8"chaJll, inaczej rw/l!ny C~yngilSh&
nem, urodził się prawdopodQlbnie w r,1155
i przeżył lat 72. ~osil początkowo imię Tenludżyn, nadane mu przez ojca na pamiąt
kę zwycięstwa odniesionego w r. 1153 nad
od woma wodzami ta ta rskimi, z których jeden nazywał się Temudżyn. Co ma znaCZ)' ć:
doskonRle żf'law. Ojcem DżeJngi 
'SchaJla byl naczelnik hordy mongolski'()j
liczącej 80 tys. rodzin,
zajmującej teryt.orium w górach Barkwn - Kald'un. sk~d wy'Ply,va.ią rzeki Ohono, I{erlon i Tula. Mat'ką jego była Dlun-Ike. mial .ieszcze tl'zech
braci rorlzOhych. Po·wiadano. że Dżengis
chan przyszedł na świat z kawałkiem krwi
zapiekłej w ręce.
Dżengischan utracil oj ('a. gdy miał lat
trz.\'naście. Pod ległe hordy ojJuścil,Y mało
letniego i pl'7.e('hodzit: floczp'ły pod \\'Ia rlzę
Jal'gutaja. prr.ez,,"3'n ego Ket'eltukicm. ehana jednego "l najpolężnie}s7.,,' ch plemion
mongolskich. Tajc1żuta. Energ-iczna matka
wdtowala powsll'zymać tę tJezenję, lecz
z niedostateezJlYDl flow0t1zeniem.
MŁODEGO

słońcem

OD STU PLEMION
udało

Nagroda za

Dżeng;.sehan.

PERYPETIE

pod

l IJlll ..dt: do placenia rocznej daniny bogate
!l iu'I,,[WO IIia,
przez ~10ngołów Tanggud
1. \\C1,ne. :\a wiosnę 1206 r. zwołał wielki
"'·.im czyli kurultaj u źródeł Ohony i o·del"',ll holti ocl stu ple'lIlion. Na tym to kuI ultajll pl'zyjąl mongolski zdobywca i ów
tylul Dżengischna, pod którym zasłynął w
dziejaeh, a który ma znaczyć "potęż'ny",
"wieJrld" lub .. mocny".
CHINY SPŁYW AlĄ KRWIĄ
Póiniej zaczynają, się walki Dżengischa
na z imperium chińskim, którego był len-

W XII1 wieku, kiedy w Europie toczyla się walka mi~dzy papieżem a cesarzem
e jedytlOwtadztwo, w dalekiej Azji dokonywały się wielkie wydarzenia. Jeden z ludów tUJ'eckich, osiadły na pólnoc od Chin
osiągnął nagle taką przewagę i tak oszalamiaiaite podboje, jakie nie mają przykładu w dziejach świata. Byli to Mongoło
wie. Z początkiem w. XIII byli oni hordą
ko('zo\\'ników. wio,dących podobny tryb
żreia jak ich poprzednicy, Hunowie; ży
wili się przeważnie mięsem l kobylem
mlekiem, a mie~kali w namiotach ze skóry.
YV~'l'"V\' alj się spod panowania Chin, które \>" trm czasie były w podziałach i z ró1.nycb plemion tureckich utworzyli wojsko\', ą konfederację. GŁówny ich obóz leta! pod
Karakorum w Mongolii. Nieus't raMona,
groźllą pot~gę u czynH
z nich ich wód'L
NARODZINY KRWAWEGO

najwięks zego

Ko-

my. Do~ałQ stras%IDtogo 10flu. Cala ludnośt

uczniów codliennie w godzinach od 9 - 15

do kI. I odbęd:de się dnia 22 czerwca o gOdL 8
rano, do kI. lobu wydziałów liceum i do kI. II, III
i IV gimnazjum dnia 24 czerwea o godz, 8 rano

gimnazjum od 34 do 40 zł i w lieeam zł 42 młesięCZllie
N~1C

go niezwyklego dziela technild. Kie sta
no" ią one tajemnicy, a amerykaflsJ, ie pi sma techniczne sZf'roko rozpisują się nad
\\'ewll P tJ'zną
budową i funk('jonowaniem
I·obota.

I

'" ob",z el' uym \Hlętrzu tuło", ia znajdu,
je si ę przeszło 40 obwodów elcktl'ycmych,
odpowiednio dostrojonych (pOdObnie, jak
w racliootlbiol'niku) i reagujących na 0kJ'pślolle bod'i'ce.
Sluhe prądy wzbudzo,
ne w t~' rJl obwodach,
po \\·zmocllieniu
przt'z system ampLifil,atorów, uruchamiają liczne silniki ele:ktryczne, kt<lŁ'e z kolei
poruszają dźwigniJ), sluzące do podnoszenia. i o~us~czania rąk. przesuwania. nóg,
\\'cląg~llla I wypuszcza111a dymu z papierosa, ltd.
Zasada. na ktt!lr~l opiera się ~~sluszeI1stwo" robota, jeSi następująca:
otwory
,.uszne·· prowadzą do malych, ale bardzo
czuł~'ch mikrofonów, poszczególne wyrazy. wymawiane dobitnie.
wywolu.ią po,
przez te mikrofony impulsy elektryczne w
odpowiednich obwodach. Dwa kolejno po
sobie następu.iące impUlsy powodują uruchomienie robota, trzy impUlsy, np ..,Elel,[I'o, proszę stanąć" - zatrzymują, go,
a czlery przywracają go do postawy spoczynkowej. Zresztą wyrazy mogą być do\\olne; robot nie jest więc zbyt "inteligentny".
,.Elektro·' potrafi wykonać sprawnie 25
ruchów. Ośrorlek, kierujący tymi ruchami
składający się z czterdził'stu' kilku obwO:
dów. mikrofonu i komórki elektrycznej waży ,ol~oło 25 kg. Dla wykonania 500 najbardZIe) pod~tawowych ruchów lud7.kich
robot mUi'iałl.ly być więc zaopatrzony w ośrodek - swoJego ro(JzaJu mózg - ważąC)'
500 k",. Heagowanie na bar,,,y oparte jest
na dość prostym urządzeniu, składają
cym się z filtrów barwnych, komórek fotoel"ktr ' cznych i amplifikatorów, pola,czonych z taśmami dźwiękowymi. ZasIoS0wano pomystowf.' urządzenie, podnosr.ą
ce mezl\'ykle efekt sI ów "wymawianych"
przez nOl\'l'go robola: głośnik rf'produkujący dź\\ięk sprzężono II aparalurą elektromagnrlyczną. poru!'!zającą Ilsta w ten
:::po~óh.
;i.e p-łośn i"j<;7.\
d ź I'.' iI: k po\\'od ujł'
\\ lf;k .. zr· J'/)zl'iI\I<' lłi,~ II ' 1I'g .
.J. "\ .

egzekucji do licznie zgromadzonych
dziennikarzy, że \Veideman żył jak
potwór, a umi.erał jak człowiek bogobojny.
O godzinie 4,30 nad ranem, 1)0~
mocnicy kata
wyprowadzili
delikwenta na plac. Krótko przed śmier
cią oświadczył swemu
obrollcy, że
nie ucz~'nił ani jednego gestu, któryby mógł rzucić cień na jego ofiarę,
tancerkę de Coven. Następnie na naleganie adwokata wypił oorobinę rumu i zdecydowanym krokiem podszedi do gilotyny. Egzekucja tll'lrała
12 ~ekund.
Tłumy
ludzi zehrane na placu
przed więzieniem przypatrywały się
temu krwawemu widawisku. Prasa
f)'ancuska. podkreśla niesamowite postępowanie tłumu, który wobec śmier
ci człowieka zachował się wprost
skandalicznie.
Bawionó się jak na.
na.ilepsz~' m
przedstawieniu, dowcipkowano i zal'azem wyrażano niezadowoleni.e. 7,e egzelmcja odbyla się godzinę późnie-j niż wIlierw
naznaczono.
.TakiR ojciec p1'Z~'p]'o~"adził zc sohą
malel\kiego sYllka i posadził go sobie na ramieniu, żeby malec lepiej
widział. \.hlopiec z r-ainteresowaniem
prz~" g-ląclał si~ nie7.ll8nClnU
dotąd widokowi, a

'!lIr

nóż !'padł, w~rl'ld ci~zy

og-ólnej zabrzmial jC'go cienki
sik.
- Gotowe!
Widok zaUe hy! cieka",'y!

"..Ilustrację PoisIlą"
będziesz mial cały świat

Czytaj

w "';omul

gło

OttĘDO\V tIK, ponledzi8ł~k, tlnia 2fi czerwca 1939 -

etrona 16 -

.heJnał
(Od

r.; w 6 w, w czerwcu.
. lr) Spra\\ ę wznowienia. hejnału we
LwO\yie poruszyłem już publicznie na
terenie naszego miasta w marcu rb.
.W ydaje mi się jednak, że ze względów
moralnych realizacja tej myśli nie powinn/l. być przeprowadzana "z urzędu",
lecz oparta o wolę calego społeczellstwa.
Pragną/bym r.aintereso\vać nią ludzi z
daleka i z bliska. Korzystam więc z gościny na łamach "Kuriera Poznallskiego", aby za jego pośrednictwem przedstawić spoleczel1stwu wielkopolskiemu
spraw~, ldóra jest nie tylko zagadnieniem lokalnym, hvowskim.

mia I

Numer U&

I

• ołnlerz

własnego

korespondenta "OrQdownika.").
nych', z różnych krallców Polski, które
gólną atrakcją lwowskiego Grodu.
Wobec zaginięcia właściwej melodii myśl moją z entuzjazmem poparły.
Ze s,vej strony chcę tu podkreślić jedawnego hejnału, proponuję odgrywanie k i l k u t a. k t. ó w sławnej rycer- szcze jeden moment: zegar na wie7.y
sko-religijnej p i e ś n i ,.B o g u r o d z i- bernaroyńskiej \yskazuje czas o 5 mic a", jako hejnalu Lwowa - slusznie nut wcześniej, Olwliczność ta łączy się
z zachowanym podaniem o wcześniej
z'w anego "mia~lem-~ołnierzem".
miasta. przez
Clt9clzi m i ied nuls ni.~ 1.y~~.? o samo sZY!fl 7.ualarmowaniu

*
\V skrzeszenie
tradycyj .sLaromie5ZC2:allSkich uważam za żywe i barwne
uzupełnienie obrazu dzielnic staromiejskich, które dzięki odsłonięciom i odkryciom dokonanym w ostatnich latach
ukazały swoje dawne staropol "kic oblicze. Mając na uwadze wspai'tiale rycerskie tradycje kresowego groau lwowskiego, grodu, który od wieków czujnie
dzierżył straż na ziemiach wschodnich
Rzeczypospolitej, zważywszy względy
historyczne oraz wartości aktualne, łączą
ce się z renesansem tej pięknej tradycji,
uważam sprawę wznowienia hejnału za
sprawę wa.żną i aktualną.
Nawiązując 'do 'dawniej istniejącego
zwyczaju odgrywa.ni& h~jnału w "Lwim
Grodzie" i żywo odczuwając urok jednego z najpiękniejszycb widoków slaromiejskich jakim jest kościół 00. bernardynów w otoczeniu wspa.niałych murów dawnej twierdzy lwowskiej, proponuję odgrywanie hejnatu z w i e ż y
b e r n a r d y ń s k i e j. (Ra.tusz lwowski
pochodzący z czasów zaborczych nie posiada żadnej tradycji staropolshej.)
Trębacz miejski w stroju staropolskim
obchodzący obronną wieżycę i odgrywający hejnał byłby niewątpliwie szcze-

Wedle :ródel hiS{OI'I/('zlIi/ch

ju

wskrzeszenie dawnej tradycji, jako pożądanego uzupełnienia. obrazu slaromiejskiego, chodzi o to, aby hejnał odgrywany z wie7.y bernardyńskiej "był
nie tylko symbolem, że
tolica Ziemi
Czerwiez1skiej czujnie rlzier~y straż na
pia..'ltQ\Vsk im dziedzictwie, ale aby stale
przypominał

konieczność

wytężonej

pracy dla leps7.ego julra, aby mimo wielu przeciwieństw rozpajał do szlachetnych poczyna!'1 i wytrwalej pracy dla dobra sprawy, aby dawna pieśń rycerska
z wieży bernardyfJskiej krzepiła serca i
podnosiła ducha wszystkich Polaków."
W tym właśnie moralnym znaczeniu
sprawy tkwi !poim zdaniem naj głębsza
wartość wznowienia hejnału, jako symbolu stalej czujności kresowego grodu
polskiego, który ~ylekrolnie był przykła
dem największej ofiarności i wzorem
żolnierskiego harlu i poświęcenia.
Projekt ten, rzucony, jak wSpÓmnialem, w marcu rb., wzbudził żywe zaint~resowanie w społecr.ellsŁ.wie.
Różne
organizacje, a także osoby prywatne poparły gorąco rzuconl1 inicjatywę.
Towarzystwo Milo~ników m. Lwowa, bogate w tradycje Mieszcr.al'lskie
Towarzystwo Strzeleckie, wszystkie niemal lwowskie cechy r7.em ieślnicze, Legia Inwalidów W. P. im. gen. SOWilIskiego w powziQlych uchwałach poparły gorąco

myśl

\~'zno\\rienia

hejnału.

Stowarzyszenie Architektów R. P., Tow.
Przyjaciół Sztuk Pięlmych, Koło literacko-artyst.yczne poparły inicjatywę, podnOS7.ąc w swych uchwałach piękno myśli i urok hejnału, Komenda garnizonu
lwowskiego w imieniu ,yo.iska wypowiada opinię, że myśl ta "ze względów
żoJnier ko - wychowawczych je.st bardzo
po';;ądana".

Wieża konwentu 00. bernardyn6w. Z tej
wieży miałby tv przyszłości rozbrzmiewać hejnal

Prof. ChybiiIski podkreślił w publicznym odczycie, ~e istnieje specjalna
wersja lwowska "Bogurodzicy", która
melodii tej nadaje charakter lokalny.
Dla braku miejsca nie mogę przytoczyć wszystkich listów, od osób prywat-

Kosy ręcznie kute z gwarancją

Okucia budowlane
... wielkim wyborze

Narzędzia

trę

bacze 1)01)1ullwu.)i
nosili
kontusz.e
zielone
f1lzin/wwe, Żupa111/ szalirOll'e i czapki kro-

strażnika

spccjn.l ne(J1J

czuwającego na "ysunięŁej
po1.a mury miejskie wieży bernardyń
skiej. Możlla by zulem hejnal Lwowa nadawać przez radio np. w god1.inach ran-

Gnębienie

Rełf'i~je

Pomnik fil. Jana z Dukli, patrona Lwowa. Obok obronna d:.wonnica kościoła
00. bernordynów

nych ::; minut. pl'7,ed czasem wJnśdw,}'rn,
a to jako symbol szczególnej cżujnośti
"mia~ta-:i.olnierzt1.". Symbol ten przemówić powinien zdaniem moim do cłl.łego
narodu, budząc szczególnl\ czujność w
ch wili dzisiejszej.
In

Ż.

a r c li. M a r i a. n H e I m - P i I' g o.

Polaków w Gdańsku

i ares#fo1ca,.,ia - Zali,,. siuclIania lJ o l ll ldego Rtrdia
Nie wolno mieć "'a~łł'iBlea polskiego
(dl G d a ń s k (ATE) Gdańska policja rowskiego. Sąd Saldata uniewinnił.
polil,rc7.na przepro,... adziła rewizję w
Niemieckie urz~dy w Gdańsku ot~y
mie8zkaniu ucznia blacharekiego, oby- maly polecenie, aby w ciągu trzech mił)
watela pol. kiego, PawIa Żołądka i ara- si~cy urzędnicy, nOSlący nazwi.!ka. o
szto\\"ala go. Powodem areszto\yanil1 brzmieniu
polskim, zmienili je !l&
miR/O być patriolyczne przemowIenie, naz\viska o brzmieniu niemieckim.
jakie Żołądek wygłosił w ubiegłą niedzielę w Tczewie na uroczystości iOlecia sekcji mJodzieżowej ZZP.
związkowym
Również przez policję polityczną doKraków. (PAT) Na wystawie dnlkonana została rewizja w mie zkaniu
pohkiego
kolejarza
MokrzYllskiego, giego . alonu ogólno - związkowego
ojra are zlO\vanego ia-letniego harcerza Domu Plastyków, Krakowie odbyło
Feliksa. Rewizja nie dala wyniku, za- się posiedzenie komisji nagród l utrzymano jedynie paleczkę drewnianą, dziu tem pro!. dra Tadeusza. Szydłow
służącą mlodocianym harcerzom do za- skiego, jako pr7.~dstawiciela ministerbawy.
stwa " '. R. i O. P. oraz konserwatora
Jednemu z polskich robolników roI- inż. arch. Bogdana. Trettera, delegata
nycb, zatrudnionemu u ~ospodarza Funduszu I{ultury Narodowej Józofa
Nieml?a \" powiecie 'vVielkie Zulawy, po- Piłi"udskit'go.
Nagrodę Ministerstwa W. R. i O. P.
licja skonfiskowaJa niedawno kupiony w
PolRce aparat radiowy z lego powodu, że w kwocie 400 zł przyznano Janowi Cynagl'odę
słuchać mial "niedozwolonych" audycyj bL owi za "Kwiaty" (olej),
Sąd gdański skaz aJ aresztowanych Fundu~zu Kultury Narodowej w kwoprzed kilku dniami Polaków, obywatela cie 500 zł przyznano Janowi HrynkoVl'_
g-claiiskiego Tuska i obywatela polskiego skiemu za "Pejzaż" (olej).
Nagl'odl; powiatowej KKO w KI'aZabińfkiego, którzy brali udział w uroczystości 1O-latni ego j Ll bileuszu sekcji kowie w kwocie 2;)0 zł przyznano Zb.
młodych. ZZP, pierwszego na. 6 miesię PI'oqa!Ozce za "Autoportret" (01.). Nacy więzienia, a ~Irugiego na 5 miesięcy grody Zarządu m. Krakowa VI' kwocie
za ... rzekoma zakłócenie porządku pu- 200 zł i miejf:kiej KKO m. Krakowa w
blicznego.
kwocie 100 zł przyznano trzem artrG d a 11 s k (ATE) Sąd gdański rozpa- storn rzeźbiarskim Jackowi Pugetowi
lryvval też sprawę ['olejarza polskiego, za rzeźbę w br~zie "Głowa", Karolowi
obywatela gdańskiego Saldata, pobitego Muszkietowi za rze~.hę w gipsie "Akt"
przez bojówkarzy narodowo-socjalistycz- i Stan, Marcinowowi za rzeibę VI' ",ipnych za rzekomą obrazę systemu hitle- sie "Głowa".

Nagrody w krakowskim
salonie

Ił1PREGnUJE
PŁASZCZE

CENAGO

E N K A

do zmiękczenia wod,
i zamoczenia bi6li •• ,

SAPON

pierwszej jakości

cło

Konwie do mleka

ERGASTA

pralllca

C. NAG6RSICt
ST AROGARD - POMOaz,:
• ZAL. 1894 R.

PRZEDSIĘB. POLSKO-CHRZEŚCII

poleca po znanych niskich cenach

Pg 4661

Lepszy i wydajDiejSllY!
Pijcie rodzimą kawę

JanDEIERLING
i S-KA

"SIEW"
l.óck, Gell. 7AU,owakiero 22.

POZNAM

BARWA~~N1Oł98~
KAŁAMAJSKI

Gniotownik do

zboża

400X300 w dobrym stanie Ila apnedet. Zgłoszenia.
Mieczysław JltgodzińskJ, Zdzi.echowa, paw. lhalemo.
~

Już

o wyborze zawo·
Filie we w87.ystkich dzielnicach duo O .. Pierwszych w Polsce
Kursach Prr.yrodoleezniczych dla
Poznania.
Ilomoeniczeeo penone!u leku·
kiego". Informuje Sekret:\riat
W 8 rUR w a. Szopena 8. ng 23 O.~
CZIIII decydować

Prawie nowy

for~ Jun. ~e luxe
lim.4-drzw. 4-osob. 32 KM.
korz.ystnie na II p r z e d a i.

Brzeskiauto s. A.
Poznań, DąbrowakloJ'o

lej ero 11

<!Vł"

"'I-ni)

29

Numer

145 -

,.

ORĘDOWNIK, poniedziałek, dnia

26 czerwca 1939 -

Strona 11

Biżuteria ~ Wśród lodów powodzi

Nowe

Łódź, 6-go Sierpnia Nr l
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Barełkowski
18 -

Tel. 39-00 -

56-56

p~ 59~;-~4.8"
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KAFLE KROTOSlYNSKIE
w pi~knych deseniach i kolorach

I

CENTRALA KAFLI
Fr.

Poznań,

Szymański

71

Telefon 71-73

dg 2anl/92

..,1

lat\'łówkowe słowo Itłusto) 15 groszy, katde
1alsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
i. w, z, a - każde stanowi 1 słowo. Jtldno ogło
zenie nie 'Doże przekraczać lOt słów, w tym

5

Polecamy NA URLOPY i WAKACJE
z własnego wyrobu torebki damskie,
portfele, portmonetki, teki, plecaki, walizy, kufry szafkowe, paski bagażowe itp.

J.

Jabłoński. i
Łónz

S.

@'

Ogłoszenia wśród

G ŁÓW N A 11

-

N 23910

a które

wymagają

prosimy o

złotenla

zgłoszetl

kierowanIe listów do nas

Urzędnik

pozna milą i wesolą pannę. Cel
matrymonialny.
Zgloszenia 00
Or~dowr,ika .. Po~ali zn 8200
Który
"Leśniczówka"
materialnie niezależny
stada Kęp sz1nchetny
po~llIbi przystojną. ~ympatyc~ą
no przyjmie letnik6w ladna oko·
lica 2.50 nziennir.>.
zd 96593 Oferty OrędownJk. Pozr,ań
zo 7991
J.letnisko
Która
pickna okolica utrzymaniem 3.trz.ydzies!opi<:cioletn.iego
dziennie.
I( anclerz.
Rozowo ()oślubi
71"ń",kie.
zd 96635 wdowca. rzemieglnika. stanowjRku troilriem dzieci. .2ferty Orę
r1owr.ik . Pozna'ń zc1 840;;
Letnisko
pnkój. lasy. Warta. }{irschke Kawaler
Zil'lnnalr<i!'a. PO\Ylat Szamotuly .
poczt a Ohrzyc'<o.
zo 8141 trzydziestoletr,i przystojny z go·
tówką 8000,- :!lI poślubi pannr:.
przystojna. mającą dom. w nim
Letniska
sklep
przedsiębiol'stwo lub goprZy lesie. le~niczówce. lipiec potó"
ke. O ferty fotografia Poste
szukuje, Ofertl' ceną Orędownik.
restante Rzeszów. dowód osohiPoznali z~_~~~78=--_ _ _ _ __
sty nr 561 934.
zd 09753
Uz(lrowisko
Kawaler
li zrónel Wi$ly poleca pokoie. 1.1trz~'manie 5.-. Wi\l~ Wnuków. PO czterdzie~t('e. majętny szuka
Wi,;la-Glebce.
7.0'\ 8439 -to<ownej partii. Cpl ma II')'monialny. Ofprty OręeJownik. Pozna li z,l 7949
Letnisko
PojedYficze. pan:e. panienki E
k
otrzymają pomipRzczenie. utrzymery t a
manie Mosinin Mickiewicza. bli- 32 n07na nrzęonika Cel matrysko lasu. Arlres Orędowr,ik. Po- monialny Oferty Ol'ęuownik. Poznali zd 8 3G7
_7.'~1~~I;;.l_z:.;,(::..l.:.78:.7:.:1:...-._ _ _ _ _ _ __
Nowawieś Ksią:/;ęca.

lub pocztówki prosimy o umieszczenie c z y t e l n i e numeru ogłoszenia, abyśmy
korespondencję bez otwierania doręczyć mogli .)sobie, która nadała ogłosunie.
Przykład:

.. Orędownik"
Łódź

ul. Piotrkowska f/!

Priestrzegamy zgłaszających się przed dołączaniem do ofert oryginalnych
dokumentów, świpdectw itp., gdyż administracja nasza nie przyjmuje odpowiedzialności za icb zwrot, jak wogóle za dalsze zał::lwienie oferty przez inserenta.
Adres inserenta wskazujemy (zamiejscowym za dołączeniem znaczka porztowego) tylko w tym wypadku, jeśli upowatni nas do tego, podając w ogłoszeniu
"W i a d o m ość" lub "A d l' e s w s k a t e Orędownik nr ... M.
Administracja.

~ :-_6.
~

Resztówka

Parcelka Gdynia
pod przemysł,
zatwierdzonym
planem
burlowy,
barak
2
pokoie kuchnia, ogróo oWOcowy.
warzywny sprze" am. \V. StaniS 'CWSkl', Gdynl'a u 4 . Pllcka 17.
u
~!!
- 22757 '8

po~ubi

kulturalnego . stanowisku. Ofert}'
Ol·ędownik. Poznań zeJ 8363

Dam

, . z parcelacji maj. Szew no. obszar stala pracę i procent wypożycza26 ha masywnc zabndowania,
ziemia pszenno - buraczana. dobr.a. łąka. wszyst~o. obsiane. kolej 1 aut?bus w ~.leJsc~l. sprzedl\Ję oraz. 111for':II aC JI udZiela Ad1'\11mstraCl8 maj. S?e~no p'. SWle,
katowo . pow. SWlecle. stllc_Ja kol.
Sze wno.
P 54 i.) 723
2<
• ~

Wdówka
lat 3~

~mper a mentem.

Kawaler

iącemu na kwartal 400 z.l. Zglo- 30. po~ialla 80 mórg szuka żony,

6zenia Agencja Kuriera Pozn .. Of('rty Orędown i k. Poznań
Krotoszyn.
N 24126
d 8984
______z:.::..-=-:.;~:..::.._ _ _ _ _
Wspólnika
Nudzę się
110 kolonialki s7. uk~m.
Oferty
.
Oredo\\'lIik. Poznań zd 84:;1
Kto mnie rolzweskt',li? -Olf' d.fI m I
do
Rz('z~"cie ma ź('li< -J e.
('r,y
O
'
P
d
8
9 '"
Samotny
rcdo"mka. oznań z
_H

II':

5

lat

gwara~~~er

. ,Ia
•\.....

_

~łlJ

t ... 6rn!

dla kątdl'go
po cerue fabl'1cznej
wprost z PozDańskiej ... ,-

rower6w
B-ci Nowaczyk,
Poznań G6rna Wilda 30. Udajcie orospekty . wysyłamy na calą
Polske.
nJr 101\11
Odstąpię
sklad rzcznicki w pelnym biegu
.. Bacon" istnieiącf już 7 lat w
przemysIowym mieście za cenę
7;)0.- zł z lIrzndzeniem modnym,
Oferty Orędownik. Poznań
zd 99 7:>7

Sprzedam
z powodu wyjazdu oobrze zaprowadzony sklad konfekcii damskiej. dzieci~ccJ. Oferty Orc:downik. Poznali N 24 123
Rzeźnictwo
przepisowv warsztat. ruchliwej
ulicy, pow6d
choroba. Oferty
Oręc1ownik. PoznUli zd 8109

Motocykle

:II przystOjny.KI~:v~:erp()SiailRją('y

&l '_~ _ _ _ _ _ _ _,1111_

~__________________________________________

DOMY.PARCELE -

OtENKI

••

Dom
Kawaler
lat 3(), śrerlnie wykRztalcenie p~ wraz 60 morgami ziemi w jednym
planie
z
powodu
przejęcia innego
;,zukuJe. panny. kt6ra oopom.oze
n.zys.kama posady. wzgl. ot.\\ ar- przeusiębiorstwa zaraz na sprzecia mter.esu. Cel m!ltrymonl3~ny daż. Zgloszenia 00 Kuriera PoZgloszemą Oledowmk. Poznan
znańskiego pod zdg 98212-13
zd 8061

ogłaszającego

zbiorowo w jednym liscie na kilk •. ogłoszetl. W dolnym, lewym narotniku koperty

~L

i

A-

-=

Zakopane
Krupówki. S, Papierz, Wytwór'
nia "' ędlin i restauraci~. z Wyszynkiem otwarte w śWleta. wybOI'owe weuliny.
N 24158

(ofert) do "Orędownika" pod nr ..• , ..
oddzielnie n.. katde ogłoszenie, nigdy

%d 57675

t

?:nak oferty naprzyk 'ad: z 189:?3, n 745 d 1790
i t. d.
1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie ,Jrzyjmuje
si" do godziny 10, w soboty i dni przedświe,
teczne przyjmuje się do godz. 8.ł5.

DROBNE

drobnych: 1-łamow}' minimetr 30 groszy.

OGŁOSZENIA

w których nie podano adresu

ROWER

męskiej i damskiej z modnymi wabikami na 3 nowoczesne okna może złożyć oferty z fotografią i podaniem
pensji. Poznański Dom Odzieży, Lublin, Krak Przedm. 62

:

NA

i silny

III PierlV!?aI~~?~i~t(~rS;C~~~ra~~!~~~fekCji

Moszczyński

OGŁOSZENIA

nagłówkowych.

e!f~~

~

z druku popehpy d.ostarcza P. T. Kupcom za I:~
KASTO"~
d 2541
zalIczemem pocztowym
IG "
K
CZARNOWSKI j JEZUITKOWSKI
14 ~ Poznań
św. Marcin 55
Warszawa, Rymarska 8.
Teł. 11-35-91 I~ <:.
Przyjmujemy asygnaty Kredyt.
.WWWW.WW• • • • W_WWWWWW

Nast.

Przemysłowa

ul.

synowi lub córce

I~

kos.zule sportowe

"

i Z a)) r o ID o e J- .i

TYLKO PO ZŁ 3.20 III

Hurtownia Kolonialna

Poznań, Woźna

p ING WIN -

Czeladnik
•••••••••••••••••••••
Sklep bogato zaopatrzony
reperac.ia zegarków i biżuterii. stolnr"ki. praca stala. potrzebn,
~

poleca

St.

rJ

Prof. F::~tEGOCKIEGO

angielskie
MATlASY ------

"l
przewodzi 'li

. . dele
"" ..
" "liT W
mo·
1939
N
- Triump .. 200,
,
250. 350 oraz
.. setki" bez podatku - prawlI
lazd~. Phanomen Wul _ Gum
TrzydziestotrzyletnI.
IIecker. r6wnież fabrykaty pol..
WNP"
..
Zuch".
Ceny
<kil'
12000.- poi<llIhi pa nill n;erll<'honainiższ€' dogoone "'arunkl
n'o~(';II. eotó\\'kll . int(,I·"~('m. Of,,'
'y Ol'(>(bwnik Poznnli ul [Hl ~88
"Wul - Gum"
Kawaler
Pozr.ań teL 18-64 Wielkie Garhnrv 8.
Pll 4091-2-12.322
kllpi,,(' branży kolonin1n"j . ",ln.
n~ nierllchomoll(,. poswkuie toP
y
,:. :l.rzy,~zld ŻYCia ,lo lnt :12 po.in-.
..
rz
OOJnC'P.1 okolo !\ 000.- zl. zllmilo . C'kl.I'I'Pllemach wlI(robr. ~ołlldka.
wnnPJ' ilo knPI·nrt\\'a.
f,~. .<l,· n. \\· c
I'z.'" ". IIN.pk s!o.~nJe
Się
Sok
' - " " . ; ' k
oferty z fOlogrnfiq. ktt'i"1 zo<tn- ,,;nr.toJnns -1~f'(O. .ZIl' l a Mgr
nie z\\'róconn. prZMYlM; '\genlll- I~d,\\'"rila ,GoblPca
-:Sklad
r3 .. Oredownika" Vi'ol~ztYn. lh- Glowny; Vi Hl'szawn Mlooowa 14
l
". ') 1
n" 23134 wille. bez r]lu~u, warszlat ~lusarsko - meC'hnni!:l:ltv sZllkn Żnny. O~r~ Knrier P~n. ~I~ 7M~3

Dom
.
kawaler po ~ zukuje. kil,ka tys ięcy.
Wdowa
dochoilowy. ogrooem w oobrym <'\\'ara,ncJ'u dom O fe .. ty Or-.1 ow 40
. . b' d
punkcie sprzeoa:n
Wiadomość n!.];: Po "
0'8 '9.8"
<-u
po. I?rz}'stoJna .me le na SZl~- 111' <.
"
~ . 071
-:,
Zgierz. Smiechowskiego 11. Si·
znan z
.J_
ka meza na wyzszym. $t.8110"':Wdowa
fPrt
korska.
N 23 912
T,~'I'MTC!Tr A
~ku _or!.ln t _4:>. 9
y I\.uncr PoMaszyny
znaliski zfl", 8 3~3,4
hl'zr!zietna przvstojna. rlobre:.:n
do szycia Pfaff
Dom
~r,.ca szuka l11C'ża
Off'rty OrcI UI.c.U!(II\NllSAA
pit>karn.ie. mieście. sprze{la.m .~ ••
Panna
r!ownilc Poznali zd 7 BG!!
oomowe przemyOsady
wplaty 4000. Oferty EkspO'Zy!u·
p.
akuszerka po trzydziestce f.!zuka
f t f t ...
-:n ......- ~lI
slowe rzemie~lmr; parcelacil maj. Dzierz tca. po- ra Oreoovmika. Wrz~~nia (126-39).
oronIn
stosowr,ego, Cel matrrm{)malny.
I.
".-n.c.1.ouaL.~
cze. Przedsta .... l.
wiat średzki na dogodnych waN 22700
willa. .. Marysia". ul Tatrz:11\~ka, Oferty Oredownik Poznań
tt._____I&___11III
cielstwo na 'll'oj.
runkach splaty. Terminy parcewyciecl,ki. ko\onip. smacznie zdrozd 794&
Poznańskie
lacyj!1e w kasie majątku w kil?;;
Dom
wo. g6ry las rzeka.
N 24156
Kawaler
Samochody
oy Platek.
P 381::0-1::>.;> nowy 4 ubikacje 2 morgi sprzelIż)'wnne w bardzo nobrym staAdolf Blum
dam. Wawrzyniak. Jal·o('i.n. CiLetnisko
lut 42. emigrant 12.000 pośluhl nie sprzedają korzystnie 7.:aklaily Pl>znań Al Pil!'udskieJl'o 19.
O sa d y
świca
N 24133 lasy. jeziora. "Wykopaliska Bi- panne pO.iadajllca nieruchomość Przemyslowe. Gniezno. 'Vitl;nwdg 2031-32
z parcel'!. _~i C'A;I:lków prywatskupil1skie". pokoie. r6wnież z u- intcre~. OfNty Orec1ownik. Po- ~ka 18.
ng 22 .,67-8 - - - - - , ; ; . : : ; . - - - - - - - - uych fl.rl dogt:(:nyct ••.. arunkBch
Dom - willa
trzymaniem. Ziolecka. Gąsawa. znal1 zd 8111
Sok
~:)·~ty. ._ . 1 t:1Qrrr.ade Gutsche- zupelnie nowa z o"rodern owoN 24.169
-=:..:.:..--::.....::.W=.::..:::.d-o-Wl-·-e-c---Owocarnię
P~oowski. Poznan , Plas Wolno- cowym warzywnym 1212 m2. -----..=..-...::..:...::..:..=..----świętojańskiego Ziela
SCI 11.
P 4,57-21.60 a dwa mies1:kama trzypokojowe.
Czorsztyn
lat ;;1. bezr1zietnr emeryt poślubi w Orłowie Morskim. dohrze za- M:.:", Muw.uda Gobieca _ stokomfort. mieszkanie dla stróża.
pnnne - wtlowp oezdzietną. wlas- prowarJz.onll.
powodn
wyj.aznu suie ",ie przy cierpieniach wątroOsady
g,~iatJo elektryczne przy. gl~wnej u:!ldr.ow.isk~ i l~tnis~.o poJoJooe kW nn emerytnrą Inb malym maj"t- ~pneilam. POtrzebn~
R'ot6wka by. żoladka. kiszek i nerek,:!l parcelacJ'I' maJ' Siciny wielko- uhcy Sre.m.u na sprzedaz "prost pO\Yle~le owo~ars'lm na rze'a kiem.
Ofprty Orędownik, Po- 1000 zł. Oreon,,'n.ik. Gdynia.
Sklar1 GlÓwny. 'Varszawa Mio.
, .
"
b od wlaśclclela. Oferty Agentum Dunajec 500---100 mtr. n. P. m. zna" zd 8545
N 22755
dowa 14.
ng !!4211-12
Ś!!I od !u d.o 3.'i .hektarow z 0.- Oredownika. Srem
N 2,10R(; Prześliczna miejscowość o klirna- :.;-.:..:::.:~:..::.....::.:..:.:-------- -----..:..:....:::...:.:::.:.-----Siewami OZimymi I WIOSennyml,
,.
cie h .. laf'(odnym i, dużym 11a510- DwudziestodziewięcioO.el zaraz
.
Motory Dl'esla
ziemie żytnio - pszenne. dobre 1$1K
neczmenlU. lrlpulny WYlXlCZYllek
•
Uplę
dla pracowni'ków w,'czNPanych
letDI
rio ~pr7.,prJ:lllla ,)olll:z(' prOlSPP:'I.1~- ,lwu sieWOWI) now!' i. malo użyki na bardzo dozoanych warunkach sprzedaje Majątek Siciny. dom€'k ogródkiem bli_ko starji. prac" um~'~low" i dla r ekollwale- rolnik z nif',·tlehomo;;ci!t wart ('a, prall1!a C)lC' ml C:-"'lla. Wlallo- \\ filie 00 3 do !I KM. w ruchu do
P. Kesowo pow Tuchola. stacja wplace 4 tysiące. Oferty Ore- R('entów. Stacja wypadowa do 20000 zl i 3 ()()() gotówkI! poślub, mMI! On:dowlllk . Lor]z,
l< II rz('<! allil1. :Lód". Wólczań"ka 109
Żalno.
P 54-54-23.31 d{)\\·nik. Poznań zo 71166
Pienin i w Gorce. Ruiny starego pania z nieruchomOŚCIą. ~otó\\'ka
N 211 !l33
%aklHd Mrchnniczllr.
N 2393(,i
Zamku. Przl'~ta,i fli~acka•. Sport.inter~~em.
Z.~lo~Zf'nia Oręc1owOsady
Domek
kaiakow)'. Kapi,,\ w DUllnj<'tJ. I1Ik. Poznali zeJ 802.;
Wiatraczek
Zakład
z parcelacji majatku PIE'wi~ka 3 morgi ziemi sprzPr]am .Tal·ori- H€'staul'u"jp dU.lwingi,. leku,'?'. kaT
d·
l t .
do ładowunia akttmnla~or6w - fryzjer<ki sprzeil
tall'o inwalfpow. pozr.ol',ki. Tnformacje <';u- r,iE'. :r.~loszenia Grauarczyk. Ci- Illica .. l~"z;Jd po·cz!nwy. pnliC'yjny
_ .. rzy. zlesto ,e. Dl
. ~P!·7.o(]n!;l!.. R!lIln Pahianlcka. Ko- da. Ofcrty~ ()rp(l~\\'n<ik.1 Poznall
t.che-Pedowski.
Poznali.
Plac gwiea 5
N 24117 na 11II(>J,Clt. f:eznn calol"OC'7.11,. - wlns(,l('!t'1 nIC'l't!('llOlnOsCl. {loi<lnhl I(>Jo\\ a.,·,. \\ ło<lal'(,7\'k.
zr1 R004
Wolności 11.
P 5.i21-217!! i
~ "'ygoone pomif>S7.C'7.pnie i ull'zy- mloda. n~il:ł "anit·nke. - Oferty
N 23 ;38
' c ,
DTt" ...n" n...
manie w doskonale 111'Z:ld7.lllly('h Orellownlł, l'oznn,i zrl 80!l::
O
Osady
2.
~ .....·u'\u...
J)l'lIsjona.!u('h i ltołp1nch. Dojazd
p
Sprzedam
wocarnię
II parcelacji maiałku Rralewni('~
kolej II do Nowego 'J':HgU. f\knd
anna
piekarnie . cukiernię z urzadze- s~~~.~oam. w do~rJ!'m po/ożenili.
POW. tucholski. Terminy sprzeHI'poteka
autohusami P. K. r. na miejsce 30 lnt. mieszkani!" po~llIhi star, niem .konia. furgon. detal. \\' peJ- (':-~ . . tenC.1a za~e\\ 111Onn . . powt'i,l
daży każny wtorek na miejscu.
PeJ.1Rio1),aly ll:od!1e., po!ec·t'.nil\; :;- s?!ego kawalera. Oferty Orędow- nymbiegu. Vi'iadomość Or~dow- W) J;tzrI. Of",rt~ OredownJk. PoInformacjI' GutFche - Pędo·wski. Biuro ola Spraw Nieruchomo~ci "Diana; .. Ha_la:
.. Plen;ny; 11Ik. Poznań zd 8314
nik. I.-ódź.
N 23937 z.;.;,n:.;n.:,:n.:.....;Zf;.;.I:...:8..;0:..,:4::.,.,_ _ _ _ _ _ __
Poznań Plac Wolności 11.
i Hipoteczr,}'ch Poznań. Fr. Ha· ,.Zb"i'zek", .. Kurpieló\,.ks" ... AnP 552Zl-2169
taiczaka 2i. telefon 30-G2. regulu- dl'zej6wka ':
.,Stl'faonia"; .. WiWdowa
Do sprzedania
Sprzedam
je wszYEtkie spraWY związane z sielika"; .. Albinówka" oraz kom- bezdzietna pó 40. miei'zkan.ie _ apaart fotograficzny. alta'T,owy place budC!wla1le - .z ~rzewą!111
Osady
hipotekami i nieruchomościami. fo~towe pe~~j~naty J>9!ożone 1),11; szuka meża, Oferty Orędownik, 30 X 40 z.1. 180.- Sztance semi- dowocowyml .. Ceny mskle.
PR' 5673/4-22.121
.. Na.(lzam(!zu Jak: "MaTychna, Poznali zd 7974
amaoj.J zl. 60.- Orion. Łóilź. Ro- omość; Kalisz Brzozowa 3.
s parcelacji majntku Mąmlicz
"Jasna" i restauracja kuw-:arnlla
kiciliska 22.
N 23935
Ng 24096-7
pow. szuhhiski. Terminy sprze..Kio~k".
N 24 HH
Przemysłowiec
3
da±y w m8htku BeeJzitowo POW.
inowrocławski każoa śrooę przed tysiące pożyczki ~zU!kuję wsp61Czorsztyn
w/aścicie1 nieruchomości zapozna
Rzeźnictwo
Sklep
południem.
Informacje Gntsche- wlRŚCicielika nieruchomości. Z~ło
'.
.
star~z'l panne. cpl matrymondal- przy ruchliwe.i ulicy be?; war- !!'alanŁeryjny
00 sprzeoania r,R
Peoowski. Poznali. Plac Wo1no- szeru.a. OredQwnik .• 9rt1emlO 2509. Hotel Pen!;lonal t restauraCJR. ;:- ny. Oferty Oreno"'nik, Poznań "ztatów <;przcoam. Oferty O:-e- dogodnych warunkach Łódź ul
ki 11
P 5522·216fi
N 22,).)3
Pod Zamk Iem.
N 241.,9
zrl R:;QO
,1 I'"nik T' ~ ~nali zr QCQO
Gló\\na29.
• N23930
Kupię

dom możliwie z składem w powiatOwym mieście. wpłacę 8000,
Pośrednictwo wyklt1cżone: Oferty
szczególowe 00 Orędownika. Pa
zr.ań zo 7380
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Artystyczna.
cerownia
_....ze,
SZUKA POSADY"
ul!zkodBOnych
ubIorów
wykona- 1_
_________
_
nie ItOlidne i ta nie. i. Sobociński. Łód!. Kilińskiego 121 telefon Oll"lot!Jzem. do IICJ ~IOw dla poesu70
N 22 642 kujących pondy III' tei Mlbl"7ce
mÓI"lr bUTIIoCZ8!JlY'ch, inwer.ta.rze 194-54.
) bli cza m J' po jedn ~J trzeciej cenie
k<nI1pl1!'tne. objęcil8 4.500,- MeBezpłatnie
drobnych
telskL. p()2)Jlal/\. Wolnica 4/5.
wysyłamy 3 egzemplarze okaro- - - - - - - - - - - - - - - zd 7806
we "WiadomoGci Kobiecych"
aj Slu:iiba d.:Jnwua
'Yarszawa. Szpitalna l.
700
P 5899-62,882
wł. M. Rajska
. mórg tniwamL. inwentarze komB d
"
Gospodyni
pletne. objeoie 45.000.- Mete1ski.
ar zo wazne,
Poznań
Wolnica 4/5.
zd 7805lRobotniCY i g(irnicy. kt6rzy k~e· pracowita. dobrze gotuje p06ZUdyś
pracowali w Niemczech. kuje posady od zaraz. Oferty
ul. Krupówki. tel. 1(-12
Orędownik.
Poznali
zd
8304
l,'rancji itd. mog~ sie stli rać . o
107
Młynarz
Cholewkarza
rente za opłacane tam ubezPle·
N 211 6
m6rg buraczanych koło 'Wrześni, czenie. Informacji udziela hezInteligentna
20 lat praktyki poszukuje J)oea- żonatego samodzielr.ego
przY'
objęcie 8.000 - . MeteIski' Woln.i- płatnie oraz robi starania. Upo- panienka szuka posaoy do dziec_ dy.
Oferty Oredownik, Poznań składzie sk6r .mieszkanie wolne.
ca
4
/
5
'
'zd
7804
ważnione
Biuro.
poczta
KucharDiering.
Rakoniewice.
N
23
700
Sprzedam
zd 8048
.
ki, skrytka poczt. 1. pow. Jaro- ka majątek lub wyjazd. Oferty
l\'ytw6rnię w6d
gazowych oraz
cin (Pow.)'
?Jn
7 ~61 Orędownik Poznań zd 7979
Do
Akuszerka
skład piwa i rozlewnie octu w
127
rozwożenia towaru szukam posa- połQ2.na od natychmiaet do
Często.<:howie. dobrz~ prosperują- buraczal(l~j przy POZl(laniu. ~n
50 zł nagrody
Osoba
Cli .. J~hzsze wladomoscl W "Ren<J: I wentarzami. żr,iwamil. wydzierża wypłacę ~a wskazanie plac6wki kulturalna. mila. lat ~rednich dy. złoże kaucje gwarancje ban- objęcia z DOwodu w.yjl,l~du. ~o
kowa.
Zgloszenia
Agentura
Oretrzeb!"!e
300
zI
qo obJecIa - ml?mle. .
n 23 60" wi Metelski. Poznań. Wol'nica 4/5 w dohrej miejscowościi.
gdzie sierota przyjmie pos!!de w do; downika. Śrem.
N 24 087 szka.n.le zap~wnrone. 200 ppłog6w
zd 'j 803
brak jednej z tych branż: kolo- brym domu opiekunki samotneJ
l·oCZJnre. ŚPieszne zgłoszenra ~
Sprzedam
nialka. cukl·Y. cze·kola(ly. papier, osoby poprowadzi gospodarstwo , .
. I biste Berta "'oltyńska, Czempltll,
rowery lub farby. 'Vypłata na- domo\\e. wyehowa samodzielnie .Z7,WOLNE MIEJSCA. R. Dmow~kiego 3.
N 24121
plac frontowy pod budowe. z or;45
cynami nowymi (8 ubikacyj). - m6rg buracz,anych. źniwamk ob- stąpi po objęciu 'placówki. Agen- dzieci Zgloszeloia W. pocz. MI\ci
wykluczeni.
lAlkal
i
mieszka.koszyce.
pow.
Kępno.
zd
7824
6
F
'r
Małorolni
Qgrodem. powi,atowym mieście - jęd~ 1.100,- wydzierźawi MeteInie pożądane. Oferty Orędownik
ryzJe
mogą zarobić miesl~znie d<> 200
ładne położcnie możność zaioże
Poznań zd 8216
młods7,y potr:wbTlJY na stąłe. 9~I- zlotych Zgloszenia .,J{olnik" Krania dochodll\\"PgO interesu 8000 ski. Poznań Wolnicll 4/5.
b)
lnl1i
zd 7801
Frar.ciHek ~1arwl Kon.in. 1)1\.
ma. Śląska 32.
Ng 22 Uli ków. skrytka 43. Załączyć :mabrowskicgo 26.
zd 8015
czek na odpowiedź.
n 24 004
Skład
Medyków
Prasowaczka
Motor
na każdy interes. rynku. mies-z.kaPiekarze
i lekarzy na zastepstwa pole~a ze
znajomością
chemieZiJlego
.. Bratnia P~moc" Stowarzys;>.:e,llJa Czyszc1Jeni!! na s~on letni potrze- potrzebni. znający wypiek kur:aMiejska
Ursusa 5 konny tanio sprzeda niem wydzierżawie. Zgłoszenia.
Kotliński, Kórnik, POW. Śrem.
Fornalik. Poniec.
N 24114 Szkoła Przysposobienia Adminl· Studentek I ~tu.dent6w UJll" e,r-I bna. M. Kalochowa. Jastarnia.
racyjny. sucharki. kll'rlsbadzk!e.
N 22756
stracyjno-Handlowego (po gimna- sytetu Poznansklego w Poznamu
Graham PumpernikeI. na mlON 24134
zjum) Poznań. Ratajczaka 30. Al Ma rsz Pi:sudsk iego ';. teledzie .slódowy. s~edzki. Dobrl';
Poszukuję
foń 3!l-4fl.·
zdg 7728
przyjmuje
wpisy
na
roczny
kurs
zarobek.
OfertyKurier PO'Znańsk~
Poszukuję
Okazyjnie
dzierżawy gospodarstwa 50-100
koec1ukacyjr.y
ng 21448-9
pod dg 2647-8
skład SpOŻYWCZy pełmym bieru . m6rg. Zg:loszenia podaniem waodsprz.eda
wc6w
nIL
],r)'s.
g'ros2QSzofer
główna ulica, 2 pokoje kuchńla. run.k6w kierować. Karolczak. Ru\,"y ci"lgutek. Zglos~ia LoToch,
Szkoła Przysposobienia kowal. ba,rtnik poszu.kuje posady BydgosZ<!ZJ.
Sprzedawców
z powodu za mąż pójścia zaoraz SOClll. poczta WIeszczyczyn.
Gda1icska 64.
(ezerwone
pra
wo jazdy), Ofert,
energicznych p6źniej kierowrue&przeodam. towar fa:kw·ra. urząN 24088
N
24171
Kupieckiego
Eks.pozytura Ored()ownika. Wrze·
two okręgu poszukuje przemy.sl
dzenie ugoda. \\'rześnia. PoznaJloraz
śni a 02'1-39>.
N 22 699
&ka 2-4.
N 22703
Ekspedl'entka
chemiczny. Zgloszenia. Orędowruk
Wydzierżawię
Kursy
Handlowe
Poznań zd 7984
kupie skład w Poznaniu na kopotrzebna. do pralni chemicznej z ;:..::..:::.:::.:.....:=-=:.:...---:--::-:--Sawickiego
Cholewkarz
Fryzjerstwo
lonialke II mieszkaniem. ZgJgszekaucją. Łódź. ul. Rok-ici-ńska 22,
Uczeń kupiecki
Dypl
W.
S.
H
..
Poznań.
Kanta.
mistrz
z
ka
rta
rzemieślniczą.
spe·
ur:ząd~niem Poznaniu. ruchHwa nia. A.gencja Orędownika. WronN 23934 potrzebny od zaraz do branły
N 24137 ka 4'. telefon 49-68. Wpisy do cjalista na buty oficer~kie,.poszu· J6ref Bema.
uhca Z8Jl'az ode'tąpię. Oferty Ore- !ci.
kuje
pracy
(samodZielneJ)
lub
drogeryjno-kolonialnej.
przy woldownik. Poznań zd 8578
szkoły do t5 lipca na kursy' d 0 skladzie sk6r. Zgłoszenia nade.
Domokrążcy
nYm utrzymaniu z mieszkaniem,
Piekarnia
września
dg 242490-91 sIać: Bydgoszcz, Kościuszki 5, m; wysoki zarobek w każdej mleJ- na prowincje. Zgłoszenia z odpiWózek
wielkiei wsi kościelnej. wypiek Małe Seminarium Misyj 1, Grabowski.
zd 8 39~ scowośck Znaczek na il(lformacje. sem świadectw i życiorysem do
dzieci"cy
duży
biJały 38,- zł 6 ctr. Braniewicz Sławoszew Kilańsk_. Łódź. Limanowskiego Orędownika. Poznań zd 2651
sprzedam. Poznań. Lodowa 41 _ powiat .Jarocin.
zd 8014
Afrykańskich
Pracownik
200.
N 23941
Fryzjer
m. 4.
N 24150
przyjp:1~je ':Ilłodzieńc~w chcących biurowy matura handlowa. kil., l'
damsko męski. fryzjerkę poszuPoszukuję
pOŚWięCiĆ sle star.owl duchowne- kuletnia praktyka korespondenP
d
t
s aWlCle l
kuje. podalliem warunk6w. KruMotocykl
dzierżawy od lipea do 60 m6rg mn.
Wiek 1-1 lat s~ończOr~ch. cja. ksicgowość i pisanie maszy- poszukujerze
na wojew6dztwo ł6dz- szwica. Rynek 13.
zd 8017
setke, pra wie nowy sprzedam lub dobrei zipmi wprost od właści Adresować O. Superior N.nrno. na poszukuje posaą.y.
Oferty kie. obeznanych
na. wlasnym tez3!l:Jienię na 200-250 ccm.
Fr. ciela. P~rerlllicy wykluczer.i.
poczta Ryezyw~!.
zd 7280 lO;: urier Pozn. zdg 8 ;! ...0-51
renie. celem sprzed:tży aparat6w
Młodszy
Mltlelstaedt, Nekielka, poczta Oferty Orędownik Poznań
do podn06zenia oczek. Zgłoszen;u
O d Il'k L6d A
t"
pomocnik fryzjerski potrzebny.
Nekla.
N 24 146
zd 7975
"Buchalteryjne
Ślusarz
re OW I
N 239'Z2 para.
Podać wSTooki. Alekeander
Wsp6łczeene Wyklady" vVarsza.
l'
t
.
kl"
(SZiJl
Y:
ecJa 'I~ a. na "y Ole
Kruszwica.
za 8 OlG
wa.
Nowogrodzka
48.
gwarantują
sr
Or
Ogród
wielodzil'dzinowa
samodzielnośe. clarzl. szuka p~acy. Oferty
e
Wspólniczki
-.Z3....
R.O.Z.!L.A.I.T.E. . .
o~ocowy. l\'arzywny. 6 m6rg menatychmiastowy warsztat pracy downlk Poznan zd 8191
In!a dobra. drzewostan bogaty,
.....R..O.Z.R.7W_K.A_ _
Zamiejscowym
koroopondencyjposzukuje
samotny
średniego
mIasto powiatowe. dla ogrodnika.
Mężczyźni!
nie.
T 702
wieku 1000,- zł do kawiarni.
Szukam
lup e~eT:l·ta sprzedam natych- M6j system daje pelnie eil me'
Oferly
fotografią
Poste
restante
nauki radiot('chnika lub elektromiast: Zgłoozenia Agentura Orę skich i energie nawet w wieku
Szycia
zdg 7830-31
l~chnika.
~Iam lat 1(\.
jestpm wykaz 4i2. Kalisz.
dowmka. 'Volsztyr.. Rynek.
starszym
Zgloszer,!a
pod
Ener·
synPIll
uC7.ciwye!l i porznrlny~h
kroj.u
na
matel'iale
fachowo.
PoN 24138
gia" Krak6w skrytkB 240.
znano Lodowa 1 - 5. Rynek La- rodziców. Oferty Orcdownik Majster Ceramik
zarski.
N 24148 Poznflll zd 8 (Jo,e
21 a56·'
rnergiczny zdolny znający do.
Piekarnię
kladr.ie produkcję wyrob6w cienlrczn.e zabudowania. korzystllli.
kościelrnych
maszynowych jak
pą/ozoną sprzerla wdowa. "'asie.
stropówki.
dreny, dach6wki znaj'lV1 CZO\"\.· a
Kotlin - Jarocin.
dzie stałą pracę w cegielni woje_
zd 7741
w6dztwa L6dzkiego. Oferty wykazujące wiek. charakter i miejK Roslel'a; 22.15 koncert kame- gospodal'cze: 13,50 płyta za płyŁ:l; sca pracy oraz żadane wynagroPot
ralny. Wyk. ~t. Wlodal'Ski- 14.20 "CZY wiecie, że; 14.35 płyta; dzenie nadsYłać Sp6jnia. poczta
OG()LNOPOLSKIE ' ,krzypce,
nóg, rąk czY
H. Trzonek - alt6wka, 17.00 recital wiolonczelowy \V. Kutno skr. 7.
zd 7614
pach - jest
H. Kowalska wiolonczela: Deca; 17,30 ,.'V noc świętoiall
130
Poniedziałek, 26 czerwca.
przykrll doleska" - audycja literacka; 20,25
23,60 ostatnie wiadomości.
m.6rg hurac2la'l1ych. _ P'"l7 PoznaBednarskich
gliwo§cill .
•.
Kobiety
polskie
IV
obronie
Pań
G,30 aud. poranne; 11,30 audycia
mu, cpn a 40.000.- Me1elsld Poczeladników na stalą praoe Pilstwa": 20,35 sport.
znM. Wolnica 4/5.
zd '7 8()2 dla poborowych; 11.ó7 sy~ał czaUnicumKRAJOWE
.
szukuie
Przedsiębiorstwo
bedna.rsu; 12,03 audycja poludniowa;
L6di - 13.00 utwOry P. Czai- skie W. Pielucha, Kościan. tel.
Krem
65
14,45 "Polska bota w Kamerunie"
Poniedziałek, %6 czerwca.
kowskiego - płyt)'; 13,56 koncert li4.
N 24133
bu:r~za~ych. przy pozna.nin _ : - reportaż ze ~w:ietlicy XIII d~u
rozrywkowy. \Vyk. ch6r Kłosa,
przeciw powpłaty 16.000.- spneda MetCI-j zyn! harcerskiej ~ ChorZOWie;
Toruń 13,60 dla każdego coś A. Makowski - klamct, Z. Rnceniu i odsk~. Poznań Wolnica 4/5
15.1.0 muzyk.a ang!elska w wyk. - plyty; 14.05 d. c .. ,Dla kaźdego mano"'ska Krawca
fortepian:
14,40
parzeniu jest
zdg 7808'
orklestl'y; 10,45 Wiad. gospodar- coś - płyty; 17,00 utwory fortep. giełrla: 17.60 nO"'e nagrania- kt6ry potrafi wyikonać robotę
jedynym
cze; 16,00 dziennik: 16.16 "Mi a- Al. Michałowskiego i L Pade· plyty; 17.4i>-18.06 literatura dla sZ)'bko i dobrze na stałe. caJo·
8rodkiem, 1195
steczko żyje z mebli" - reportaż rewskiego w wyk. St. Chojeckie- \\' sr.ystkich - "Igra~zki Lwo\\'- roczne zatrudmieonie ,p<lS'Zu,kuję. suwającym
r z II Targ6w Meblarskich w No- go: 17,30 muzyka dawna - P}ytY;ISkie"; 20,25 pog. aktualna; 20.35 .\.gencja Orę{jowniika. Chorzów
pot i niemiIII
~n!!rg P6Z'eJlJlych 11ł.OOO,- :wpl'a,ty wem; 16,20 recital skrzyp. St. Ra- 17,55
sport; 20,25 pog. rolnicza; sport.
G. Sla~k.
N 24144
woń.
tądać
1.500,- , sprzeda_ Me1elskl. Po- chonia; 16,45 kronika naukowa:
22,00
jakby
dziś
napisane
frag.ir:'l":"''':'I'~P.'III''''''I'II''I~~.~''''_
we
WSZyst:mań. "0Inrca1/o .
zd 7809 Nauki społec1Jne; 17,00 muzyka ta_
Fryzjerka
kich aptekach
ment
z
"Odprawy
posł6w
gre~~I.w
Wl~lllU~)l"l]1
neczna - płyty; 18.00 recital śpie
dzielna. trwała. wodlna. telazkoI drogeriach
GospOdarstwo
waczy; 18.20 trarrsm. II Gdyni;
J
I
wa. stala. 10.- ty godn.:o WO. utrzyL b
U ł
fortepianowe J. Bydgoszczy).
26 m6r:g .wiatrak don<Jany. ubu- 18,30 ntwory
manie od 1 l'llb h5. Zgłoszenia
a
or.
"
n cumu
!;Io.w.ame masywne sprzeda wła Brahmsa w wyk. Zb. DrzewiecPoniedziałek, 26 czerwca.
_\g pncja' Kuriera PO'7JnaJlskie
Br. Jurkiewicz, Poznań 5.
sCI~el Dcmke.
Sądzia
poczta kiego - fortepian: 19,06 audycja
Katowice - 5,00 aud. poranme;
20,20 Belgrad
Andr~ Che. ł:.:(:.:..r~.:..,t:..:oo:.:..·z.:..Y:..:n~._ _ _ _ _-.:N..:.....;2:..4:.:.:...:~_ _ _ _...;P:.....:5..:.80;:.;3-::..::.;23:..:,.:..91=--_ _ __
og6lna; 19.30 .,Przy wieczerzy" - 13,50 muzyka - plyty: 20.15 wiaKrzycko Male. DOW. Leszno.
opera Giordano. 20.30,
gra orko rozgl. WileJlskiej: 20.25 domości w czeskim; 20,25 "Maleli_ nler" zd 1793-4
Koncert orkiestry
audycja dla wsi: 20,46 audycje in· stwo w dżungli" pog.; 20.35 Budapeszt formacyjne; 21.00 "Nasze morze" sport; 22.00 .. Szara godziną" - operowej. Dyr. Dohnanyi. 20.15
Gospodarstwo
Kopenhaga
"Wiosna
w Tyro·
42 morl!'i •. b u;<ly<Jl'.k i nowe 1ltl>l'Z~-am - audycja muzyczna orko rozgl. audycja słowno - muzyczna; 22.30 lu" operetka Benatzky'ego.
h~b wyd,zlel"Zawle. Bole«~aw Zych. Poznań~kiej. ze~p6ł instrnmenta l- muzyka taneczna - plyty.
21.30 Mediolan - Koncert symfo'l r-bel-Młrn, . poczta Strzałkowo. ny i "Piątka Poznańska"; 21.35
K r ak6w - 13,00 płyta za plytą n.czny.
pow. WrzeŚllla.
N ~ 697 "Echa mocy i chwały": 21,46 z
kroniki
Długosza: ,.Z dziejów' 13,46 wiad. go podarcze; 13.50 pły
",,' lorek, 27 czerwca.
Gdańska i Pomorza"; 22.00 muzy- ta za plytą; 17,60 recital fortep.
17,00 LaJJti - Popularne piei<ni
ka taneczna - płyty; 2.~,60 osta· M. Bilińskiej-Riegerowej; 17,25
tnie wiadomości.
melodie operetkowe - plyty: 20,25 fi(lskie. 17.15 l'zym - Muzyka
odczyt: ,,'Vśr6d czarnych ludzi": lekka. 17,40 Buda.peszt - Muzyka
Gospodarstwo
20,35 SPOI·t; 22.00 odczyt: "Dzieje cygaiiska. 18.00 Florencja - MuWtorek, 27 czerwca.
k!~pie. wpłace 16 tysiecy zł. Zieobchodu Lajkonika": 22,15 dawna zyka rOzrywkowa. 18.15 Radio Pamia dobra. Chorzów. G. śl. Re6,110 aurt poranne; 11,30 audycja muzyka w wyk. smyc~kowej orko ris - Recital w.olonczelowy. 18,17
dena 13. Mlecza rnia.
dla poborowych; 11,57 sygnał cza- Stow. Muzyk6w Polskich.
Radio Romania Konccrt daN 241?i-8
su: 12.03 audycja połuuniowa;
wnej muzyki. 18,30 Bruksela fr.
14,45 .,Mieszkańcy glinianego balRecital
skrzypcowy.
18. d O
Lódź -13,00 ,.Lato w gospodarKupię
konu" - repo,taż przyrodniczy stwie domowym": 13,10 muzyka Lahti Utwory Liszta. 19.06
spiesznie fryzjernie mieszkani~m dla młodzieży: 15,05 muzyka [l0- pOPlIlarna IV wyk. orkiestr detych Droitwich - KOllcert rozrywkona prowincji. Oferty ceną Orę pularna w wyk. orko rozgl. Iwow- - płrb'; 13,5() muzyka salonowa wy. 19.25 L udalleszt Koncert
downik. Poznań z{j 8187
~kiej; 15.45 wiad. gospodarcze; plyty; 14.40 gielda: 17,00 poJ- chóru norweskiego. 19,30 S7.tok16,00 !lzien.nik; 16,10 pog. aktual- wieczorpk (przy głośniku - plyty: holm - Koncert popularny. 19,45
na: 16.20 utwory na flet w wyko- 26,25 "Nieporozumienie dpwizl)- Londyn Reg. - .. " 'esele Figara"
Formy
pog.: 20.35 sP0rt; 22,60 op. Mozarta. 26.00 Bruksela fr.
do rur cementowych 00 i 41l cm naniu H. Bartnikowskiego; 16.45 we" - "Le maitre de Chapelle" op.
"raz podlkładami kupie. Cz. Ka- kronika literacka; 17,60 muzyka koncert Życzeń L. R. R.
taneczna
plyty:
17,45
skrzynka
kom. Paera. 20,30 Lahti - RozsP,rzak. wyroby cementowp. Kozmaitości
z płyt. Strasburg-I
mln.
N 24112 og61n a; 18.60 .,Apel polskich pio"'torek, 27 ezerwca.
nier6w kolonialnych" - audycja
Koncert z katedry. "' ieża Eiffla
słoWJlo - muz.; 18,30 koncert mu- 13,00 dla kaźdego coś - Koncel·t symfoniczny. 21.06 RH·
LOKALE
. . zyki francuskiej (z Łodzi). "'yk. - Toruń
plyty; 14.65 d. c... Dla każdego , 'ersum I - Muzyka popularna.
ol·k. smyczkowa Zw. M'uzyk6w coś: 17,00 z oper Verdi'ego - pll" Mediolan - "Higoletto" op. Ver·
Chrze~cijan i J. Sulikowski - dy- ty; 17,45 spra wy rzemiosła pomor_ di'ego. praga Koncert orkieLokal na sklep
w bardzo dobrym punkcie han- rpkcja i fortepian: 19,00 audycia skiego; 17,55 sport; 20.25 żołnier strowy. 21.05 Budapeszt - Recidlowym (przy \Vytwórni Brond) dla robotników; 19.36 .. Przy wie- skie piosenki w wyk. chóru Ju- tal fortepianowy. 21,15 Radio Roczcrzy". 'Vyk. m. OJ'k. P. R., Al. ranr]n.
mania - C d walca do jazzu.
W Radomiu, Traugutta 3 Wasiel - śpiew i W. Żywolew
21,30 Rzym - Koncert symfonicz_
na~lajltcy się
IIIl sklep perIume- ski gitara; 20.23 aut.!ycja (lła
Katowice - 5.00 aud . poranne; ny. 22.15 ~{ontl' Ceneri - Muzyka
rYJny.
lub sprzedaż mie~a (w w~i: 20.46 audycje informacyjne: 13,55 płyta za plytą; 14.35 "Kocie lpkka. Radio Romania - Konc~rt
d?lell1J(,Y lej podobnych sklep6w 21,00 ,,~Iilda" - kantata mitolo- miłosierdzie" <lIPowie5ć
dla rozrywkowy. Brat)'sława - MuIIlP
ma). Z!!lo~zPllia kiprować giczna St. Moniu~zki slowa J. L dzieci .ta r"zych; 17.00 knncert 7.1'- zyka popularna. :::2,55 Bruksela fr.
"'I all.'"-'"", ~Iajel\";:ki. Rarlom _ Kra_zewskiego. Wyk. Wil. orko czeJl; 17,ÓO z 7,yria Zagłebia D:I- _. Chri~tus ViJ1<'it - Liszta. 23,00
'!'rallgnllH ~.
N 21171 ,ym f.. chór mieszany .,Rcho". hrowskiego: .. Górnicy i Polskie Florenr.ia Muzyka tanpczna.
W. IIenclrich - sopran . .J. Pła w- Morzc": 20,15 wiad. w jęz. c"P- Poste Pa.risien - Muzyka jazzo·
Sldep
.ka - sopran, A. Kwiecień - ~kim; 26,25 .,Dbajmy o nasz drób" \\·a. praga
Muzyka czeska
pokojem !lo wynajeria. FranciRz- ha ryton. 1~ (1. Romanow~ki - J-,a~ 20,a5 .port.
rDworzak i ~metana). 23.10 Lonbnryton
ol'nz
rrf'ytatol':
21,40
kalisb 8. 'V iadomoś<': 'Lódź. Za·
dyn ]{I'g.
Mlłzyka lekka. 23.15
Moda się zmienia.
(M)
Krnkliw - 6,56 aur!. porsnnp; KOJlt'nhaga
wiszy 27 sldpn. J)romnński
.,Wyhuch 'Virlk ipj Wojny" - orlKoncert orkieCZy t; 21,GG utwory fort ep . w wyk. 13,00 płyta za lllyt>l; 13,40 wiau. strowy.
N 23929
"(,.Punch", Londyn).
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Nie panu.ię,c już nad sobą ukłonił
się i wyszedł z pokoju.
Wirginia spojrzała za nim WZfokiem pełnym nienawiści.
szepnęła. - Idź szaleńcze Dziękuję Bogu żeś mnie od stróża
uwolnił.
Jestem panią tego domu i

- Kazałem cię prosić, by pomówić
z tobą - rzekł słabym głosem. - Doktór Holnis odjechał dzisiaj, spodziewam się, że pożegnałaś go tak, jak
na to swym poświęceniem i przy jaźnią zasłużył.

- O tak - odpowiedziała. Pożegnałam doktora, jak mu się słusznie
zostanę nią.
należało.
Zbliżywszy
się do biurka, ujrzała
- Dziękuję ci Wirginio rzekł
list w różowej kopercie. Otworzyła go 1- ściskając jej rękę. - Nie dlatego jeddrżącymi rękami, przy czytaniu zanak prosiłem cię. Doktór zapewnił
pominając o swym gniewie. Odczytała
mię, że wkrótce powrócę do zdrowIa.
list kilka razy, zanim schowała go do Od ciebie teraz zależy Wirginio, czy
szuflady.
powrót do zdrowia mam uważać za
Lord Russell w miłych widocznie karę nieba czy też za łaskę. Zależy
słowach
odzywał
się do niej, bo
od tego z jakim uczuciem powitasz
zmysłowy uśmiech zaigrał na jej warmoje wyzdrowienie.
gach.
Moim, najgorętszym pragniePrzyjemne marzenia zostały przer- niem jest byś wyzdrowiał - odparła
wane wejściem matki.
obłudnie Wirginia.

- Nareszcie wróciłaś moje dziecko.
Od kilku godzin czekam na ciebie
daremnie.
Czyś powinna wychodzić
nie mówiąc mi dokąd?
Czy sądzisz,
że to wielka
przyjemność dla starej
matki pielęgnować dzień w dzień chorego kiedy to jest właściwie twoje
miejsce przy nim?, Wyznaję szczerze,
że zupełnie inaczej wyobrażałam sobie pobyt w twoim domu.
Wirginia roześmiała się szydercz6.
- Wierzę bardzo. Sądziłaś, że teraz na dobre rozpocznie się próżnowanie. Podobałoby ci się wypasać w
'domu córki i siedzieć ze założonymi
rękami? Do czego jesteś właściwie na
świecie?

Pani Kennedy załamała z oburzenia ręce.
- Śliczne rzeczy mówisz mi, niewdzięczne dziecko!
To jest nagroda
za wszystkie moje trudy. Na to wychowałam
cię na żonę Edwarda?

- Cieszy mnie twa odpowiedź Wirginio i dodaje mi odwagi do pomówienia z tobą otwarcie - rzekł Frank. Małżellstwo nasze zostało zawarte pod
podłymi
warunkami. Nie wszystko
było w porządku. W czasie mej choroby myślałem dużo i doszedłem do
przekonania, że cierpiałem z własnej
winy i chcę teraz za nię. pokutować.
Jeżeli odzyskam zdrowie, pragnę byś
odzyskała spokój, którego ci brakowało. Czy chcesz więc Wirginio zapomnieć o wszystkim co między nami było i zacząć życie na nowo, na podstawie nowej miłości?
-Słowa twe wzruszaję. mnie rzekła Wirginia,
wznosząc oczy
ku
niebu. - Kto wie, czy prędzej już, nie
bylibyśmy
się
porozumieli, gdyby
ktoś trzeci nie był się między nas wcisnął. Kocham cię drogi mężu i chętnIe
bym przyjęła podaną r\)kę. Któż mi
jednak zaręczy, że nie zmienisz zdania, jeżeli owa kobieta znowu się zja-

Wstydź się!

Ty się wstydź raczej odparła
brutalnie Wirginia. Musimy nareszcie rozmówić się, jakie właściwie
stanowisko zajmujesz w .moim 'domu.
Przęde wszystkim -proszę cię, abyś nie
wymagała ustawicznie tej dziecinnej
wdzięczności.
Wychowałaś mnie n!l
żonę Franka dlatego, żebyś mogła być
jego teściowQ" Najohydniejsze samolubstwo powodowało tobą.
- Ach ty podłe, niewdzię'~zne
stworzenie tak przemawiasz do matki?
Nie można się było jednak niczego po tobie spodziewać. Nie wstydziłaś się romansować z lordem jako
narzeczona Franka, a bezwstyd <Jwój
posuwasz do tego stopnia, że odbierasz jako jego żona listy od kochanka.
Wirginia
zbladła
śmiertelnie.
Zerwała się z miejsca i przyskoczywszy do matki, pochwyciła ją. tak
silnie za ramię, że ta krzyknęła z
Mlu.
- Jeżeli jeszcze raz będziesz zajmowała się lordem i nazywała mnie
bezwstydną, wypędzę
cię z domu.
Spamiętaj sobie jednak raz na zawsze,
że ja a nie ty jesteś panią tego domn,
a jeżeli będziesz przywłaszczała sobie
moje prawa, przekonam cię o prawdz.ie mych słów. A teraz odejdź, bo
nie mam ci nic do powiedzenia.
- Zapominasz zawołała pani
Kennedy doprowadzona do ostateczności że nie jestem całkiem bezmyślną osobą. Jedno moje słowo wystarczy. aby otworzyć oczy twoiemu
mężowi, który
wypędzi
cię jak ladacznicę, na której
miano zas}ugujesl:.
Z ust Wirginii wydarł się okrzyk
wściekłości,
pochwyciła matkę za
kark, unosząc rękę jakby ją, chcia'a
uderzyć.

Zanim jednak zdołała to uczynić,
otworzono drzwi.
'Vyrodna córka cofnęła się prze-

rażona.

Na progu stanęła służą,ca, spQglą"

dając ze ździwieniem.
~Po coś przyszła?

- spytała Wirginia ostro.
- Wielmożny pan, pragnie widzieć
się z wielmożnę. panią odparła
dziewczyna cofając się prędko, by opowiedzieć rP~zcie służby, jakiej scellV b"la świadkipm.
, . Wirginia nie troszcząc się więcej o
matk~, udała się do pokoju choregf),
przybrawszy wpierw uprzejmy wyraz
twarzy.
Frank b~-l bardzo hlarhr , ręką
,...~l(!,~"ł i~j miPjsce, I,y U~;:illlla

WSPÓŁCE ZE
Nazajutrz o zmroku najęty powóz
przed domem, w którym
cierpiała nieszczęsna Dolores.
Wysiadła z niego Wirginia. Gęsta
woalka zakrywała jej twarz. Rozkazała woźnicy, aby zaczekAł i weszła
do wnQtrza.
Całe otoczenie wydawało jej
się
podwójnie ,... strętne. Ze strachem rozejrzała się wokoło, zdawało jej się,
że z każdego kąta grozi jej jakieś nie-

zatrzymał się

pezpieczeństwo.
Zwolniła kroku.

Dech

zamierał

jej

w piersi.

Otrząsnęła się jednak z chwilowej
e.łabości, przyspieszyła kroku i pocią-

gnęła

za dzwonek.
Stara Kitty otworzyła jej drzwi.
- Proszę dalej wielmożna panI zawołała poznawszy Wirginię. Co
za zaszczyt dla mnie, że panią znów

widzę.

Nasza chora ma się dobrze z Wirginię. do pokoju. Zaraz zaprowadzę panią do niej.
Wirginia zrobiła przeczący ruch
-

rzekła wchodząc
ręką.
Lęk ją zdję,ł,

gdy ujrzała w kącie
Boba.
- Dziękuję, przyszłam dziś, żeby
z wami pomówić.
- Hej Bobie, wstań synku i zapal

światło!
Mrucząc coś zdjął ze szafy lichtarz,
zapalił świecę, uśmieChając się bez-

czelnie do Wirginii.
- Czy mogłabym pomówić z panią
samą? spytała Wirginia, rzucając
trwożne spojrzenie na pijaka.
Stara zrozumiała i zwróciła się do
syna.
- Bob, mój chłopcze wYjdź na
chwilę.
Ta pani chce ze mną samą
pomówić.

Twarz chłopaka zachmurzyła się,
ale jednak wyszedł.
- Kochana kobietko zaczęła
nieśmialo Wirginia. Dowiedziałam
się ku mej wielkiej radości, jak 'troskliwie piell,lgnowałaś chorą· Przychodzę, by wam dzi~iaj moją wdzIęcz.
flOŚĆ olc!lzać.

\VyjęJa z gakiewki kilka banknotów i podal a je starej.
Kobieta !'1poglądała, nie wierząc oczom.
- Tyle pieniędzy? Och wielmożna
panienko, to za wiele!
- .Jesteście biedni prawda? - mó-

"'Pq ,Vj~'rrill!a
jr..l~i

j~j

r'nQ'l.::).C' I'ię wrażeniem,
ł~a ~t:lrej.

dar zro;,;1

wi'1
broniła. się rozdrażniona. - Mówiłam
- Będę zupełnie szczery Wirginio o chorobe waszej pupilki i możliwości
- odparł Frank po chwili - g<1yby recydywy.
Dolores żyła wbrew temu, co mówił
Stara poruszyła głową przecząco.
Holnis, dla mnie musl pozostać umar- Zrozumiałam panię. dobrze. Mołę.. Gdybym ją jednak spotkał jeszcze
żerny przecież mówić otwarcie i nie
kiedyś,
co daj Boże, uczynllbym taję, Że chętnie zarobiłabym te piepią
wszystko, żeby jej zło naprawić, nie dze. Drż~ jednak przed zabójstwem,
przekraczając jednak obowię.zków nagdyż
miałam
już
przestrogę.
Nie
leżnych tobie, a mej pra~owitej MnIe.
chciałabym, aby mnie spotkał los meWirginia czuła, że serce jego nale-I go syna, którego powieszono przed
ży jednak zawsze jeszcze do' Dolores.
dwudziestu laty. I on ułakomił się na ,
Nie okazała jednak gniewu, a przy- pieniądze. I jemu ciężyła bieda, ulegJ
ciskaję.c usta do jego ręki, przysięga- pokusie i przypłacił to życiem. Toz
la. w duszy zgubić go wraz z Dolores. bogaci nie tylko żyją z biednych, lecz
- Dziękuję ci za szczerość Edwar- pieniędzmi zatruwają im dusze i podzie - odezwała się z udanym wzru- zbawiają honoru. Nie, wielmożna pa:"
szeniem. - Zgadzam się na wszystko. ni, dopóki chora jest pod opieką starej
Obyś jak najprędzej wyzdrowiał, by- Kitty, włos jej z głowy nie spadnie!
śmy nowe życie rozpocząć mogU. ,
Twarz Wirgi,nii oblał rumięniec,
Małżonkowie padli sobie na chwilę czuła się upokorzonę. odmową starej.
w objęcia, po czym Wirginia opuściła
- Jak chcecie! - odparła ze złomęża, upominając go, aby wzmocnił ściQ.. Powtarzam wam raz Jeszcze,
się snem.
,że ani słowa nie mówiłam o morderPrzeszedłszy do swego pokoju, wy- stwie. Tylko wasza niegodziwość mobuchła szyderczym śmiechem.
gła nadać podobne
znaczenie moim
- Dziękuję ci za wspaniałomyśl- sJowoml
ność głupcze - syknęła. - Myślisz, że
Z podniesioną dumnie głową. zblimiłość twoja jest tak wielkim darem
żyła się ku drzwiom.
dla Wirginii Kennedy! Będę grała
Kitty pochwyciła lichtarz, aby pokomedię, a w rzeczywistości l>łogosła- świecić Wirginii na schodach. Gdy owić będę chwilę, która mnie od ciebie tworzyła drzwi, jakaś postać zbiegła
uwolni. Daremne moje życzenie szybko po schodach.
szepnęła po chwili - żyje i żyć będzie,
Nie mówiąc ani słowa, stara świe- ,
mnie zaś będzie dręczyła myśl, że Do- ciła na korytarzu.
"
,
lores zjawi się i mnie zgubi.
Gdy zbliżyła się do otwartych drzwi
Twarz jej zasępiła się.
sę.siedniego mieszkania, uderzył Wir- Nie powinna żyć. Nie będę spo- ginię zapach kopcących świec i zwiękojna, dopóki ona nie spocznie w gro- dłych kwiatów.
bie. Och gdyby myśli mogły zabijać.
Wirginia zatrzymała się mimo woli.
Niestety, potrzeba do tego ludzkiej
- To nie - rzekła stara I<itty,
ręki.
Nie zawaham się jednak. Będę spostrzegłszy wahanie młodej kobiet.!,
działać i panować. Bóg darował Do- - W tym pokojU leży trup Nelly Whilores życie, ja zaś powiadam, że ona te, c6rki mojej sąsiadki; umarła w
musi umrzećl Musi I
kwiecie wieku.
'
Wirginia zadrżała, ucieszyła się,
ZŁYMI
źe mogła naraszcie opuścić ten dom.
Stara wróciła do swego pokoju,
Kobieta spoglądała niepewnie.
'Virginia zaś wydała okrzyk przeraNaturalnie, czyżbym. inaczej żenia.
,
mieszkała w takiej norze?
' W sieni zastąpił jej drogę Bob, kte-<"i
- Spostrzegłam to już wczoraJ ry podsłuchując pod' drzwiami był
odpowiedziała Wirginia. Ponieważ świadkiem je.f rozmowy z babką.
jestem bardzo bogata, przykro mi, że
- Czego chcesz odemnie? - ZjłW()drudzy cierpią biedę. P~tanowiłam lała Wirginia, drżąc ze strachu.
'
wam dopomóc.
Twarz chłopaka wykrzywiła -się w
Stara nie posiadała się z radości. brzydkim uśmiechu. Chcę zarobić
- Czy wielmożna panienka chce sto funtów, piękna pani.
nam pom6c? Ach to ślicznie, to barWirginia przeraziła się jeszcze bardzo pięknie z pani strony. Ach wieI- dziej, poznała bowiem, że słyszał
można panienko!
wszystko.
- Dobrze już dobrze - przerwała
- Majaczysz! Zostaw mnie w spoWirginia. - Dostaniesz 100 funtów. kojul - odpowIedziała, chcąc iść daMyślę, że uchroni to was na jakiś czas
lej.
.
od biedy.
Bob zbliżył usta do jej ucha.
Wirginia nie zawiodła się na wra- Nie majaczę! Daj pani pieniążeniu, jakie jej słowa wywarły. Sta- dze, a przysięgam, że chora pani ju~ '
ra Kitty, jak szalona tańczyła po po- tro wieczór będzie trupem.
koju.
Wirginia czuła, że krew jej ude- Sto funtów, sto funt6w - po- rza do głowy, strach przed groźnym
wtarzała ciągle. Będę mogła żyć, człowiekiem odbierał jej niemal przy~
jak księżna. Ach wielmożna panien- tomność, czuła jednak, że tylko przez
ka żartuje pewne ze mnie. Tyle pie- niego dojdzie do celu,
,
niędzy nie daje się biednej kobiecie.
- Podsłuchiwałeś I wybąknęła
- Nie macie powodu powątpiewać ochrypłym głosem.
o prawdzie moich l3łów, gotowa jestem
Bob roześmiał się.
nawet dać wam więcej, lecz zależy to
- Tak! Myślałem, że się wścieknę,
od pewnych okoliczności.
słysząc, że stara odrzuca pieniądze:.
Stara spojrzała przerażona. Zdjął Sto funtów! Czy pani wie, ile można
ją lęk, by obiecany podarek nie miw.ódki wypić za sto funtów? Lecz nie,
nę,ł jej czasami.
pani nie pije wódki. Pani pije szam- Powiem wam otwarcie - ode- pana i Bob będzie pił szampana. Będę
zwała się po chwili Wirginia, nie wie- wielkim panem, będę nosił piękne udząc, jak przystąpić do rzeczy. - Móbranie i jeździł karetą.
wiłam
przed
chwilą,
że
jestem
Oczy Wirginiii zabłysły złowrogo,
wdzięczna za przyprowadzenie chorej znalazła to czego chciała.
do zdrowia, byłabym wam jednak
- Spełnią siQ twe życzenia dobry
wdzięczniejsza, gdyby wam się to by- Bobie.
Nie mów jednak tak głośno,
lo nie udało.
bo mógłby nas kto podsłuchać.
Stara zrozumiała.
- Chodź ze mną piękna -pani. Za,.- Nie wiedziałam tego - gdybym prowadzę cię w takie miejsce, gdzie
była wiedziała, może...
nas nikt nie usłyszy, - rzekł pl'owaWirginia uśmiechnęła się z przy- dząc Wirginię do ciemnej komory.
musem.
- Zaręczam, że chora pożyje kilka
- Ależ, kochana kobietko, pacjent- godzin. Mam silną, truciznę, która zaka jest jeszcze chorą,. Sądzę, że recy- bije w kilka minut a nie pozostawi
dywa jest możliwą i że choroba je- żadnego śladu. mIka ziar:1ek wrzuS7 cze mogłaby się śmiercią zakol'lczyĆ!
conych do zupy zgładzi ją od razu.
Stara potrząsnęła energicznie gło- Nikt nie dowie się na co umarła.
w 1)..
Nie zrozumiałeś mnie clobrze - Nie, wielmożna pani, stara Kit- rzekła Wirginia, by 7.acbować pozory.
ty nie da. !'1ię namówić do zabójstwa. - Nie mówiłam też do twej matki. by
Jestem nędzark~, i za pieniądze zro- zamordowała chorą. Niech mnie Bóg
biłabym wszystko, czego odemnJe żą- broni od takiej niecnej myśli.
dasz. Morderstwa nie dopuszczę się
- O czym tedy pani mó,vila?
jednak.
spytał Bob zdziwiony.
Wirginia wzruszyła gniewnie ramiol1fłmi
(Cią.g dalSzy nast~pj),
- Kto mówi) o morder"t\\'ic?

l
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Jachu! P6jduesz? ...
przy drzwiach spojrzał w drugi kąt izby. Wśr6d wieczornego mroku zapełniającego bez reszty izbę z
trudnościa,. można było rozr6żnić kontury
ludzi i przedmiot6w. Przez malutkie, pod
sufitem umieszczone okienko sączyło się
leniwie szare światło uchodzącego dnia,
słabnące co chwila, jakby zmęczone cało
dzienną pracą.. Obok okna jakaś szafa; z
jednej strony przylegał do niej stolik, - z
drugiej niskie, pokornie przytulone do ziemi ludzkie legowisko. Leżał na nim jakiś człowiek, skurczony, z twarzą wtuloną w zw6j szmat, mających niewątpliwie
zastąpić poduszkę. Leżał nieruchomo, jakby skuty mrozem, kt6ry wciskał się przez
szpary okna i drzwi do izdebki i wygonił
z niej resztki domowego ciepła. Na dźwięk
pytania nie drgnął nawet.
Siedzący przy drzwiach podni6sł się powoli z siedzenia i wyprostował się, dotykając niemal głową niskiego sufitu. Chwilę
patrzał na leżącego, po czym wsadziwszy ręce głęboko w kieszenie i .nacisnąw
szy czapkę głębiej na oczy, uczynił kilka
krok6w naprzód, ku oknu. Patrzył chwilę
w nie nieruchomo, potem odwrócił się, uczynił kilka kroków ku drzwiom i siadł
ciężko na poprzednim miejscu. Westchnął.
Za chwilę spojrzał znów na leżącego; ten
nie ruszył się, niczym nie dał znaku ży
cia. Cisza była w izdebce taka, jakby ktoś
urzekł wszystko, co się w niej znajdowało
i pozamykał na wieki usta żyjącym tu istotom.
Siedzący przy drzwiach człowiek powtórzył prosząco pytanie:
- Jacek! Jachu! Chodź ze mną ... lachu! Pójdziesz? ..
Leżący na tapczanie drgnął. Wpierw
podniósł się, potem siadł i oparłszy głowę
na dłoni patrzał chwilę na pytającego,
wreszcie powoli wyciągnął rękę ku
drzwiom. W mroku nie można było dojrzeć, jakie uczucia malują się na jego twarzy; wyciągnięta nieruchomo w kierunku
drzwi ręka była niemym symbolem o brutalnej treści, streszczającej się w jednym
słowie: Precz!
- Kostek! Wynoś sięl - zawołał przyciszonym głosem z tamowaną wściekłością.
- Wynoś się!
Ale Kostek nie ruszył się nawet z miejsca, tylko patrzył tępo na wyciągniętą rę
kę, jakby dziwiła go niema wymowa tego
prostego ruchu; zdawało się, że jakiś koszmar tragedii opl6tł dusze tych dwu ludzi, którzy od czasu do czasu, jakby z trudem, wydawali ze siebie słowa, brzemienne w nieznaną jakąś, tajemniczą treść.
- Wynoś się, wynoś się, jak do psa odpowiedział z nietajonym wcale smutkiem
i goryczą człowiek przy drzwiach - Jaśku! Do mnie, starego przyjaciela, który
troszczył się o ciebie już wtedy, kiedy byłeś jeszcze smarkaczem,
mówisz "wynoś
się", jak do psa? Przecie wychowałem ciebie na człowieka, pozwoliłem tobie szkołę ukończyć, pomagałem ci w życiu jak mogłem, a ty ... Chcę ci pomóc, po to tylko
przyszedłem. To przecież nie moja wina,
Jachu. Gdybym mógł wyrwałbym cię
wtedy z rąk policji, ale wiesz dobrze, że
sam byłem ranny ...
Przerwał na chwilę, by po kr6tkim milczeniu przemówić na nowo; z każdym nowym słowem opuszczał go dotychczasowy
spok6j i opanowanie, słowa stawały się
bardziej cierpkie, rażąco ostre i przykre,
ironiczne.
- Jachu-I Odmawiasz? Odmawiasz? Dobrze ci na świecie, co? Gnijesz w tej norze
jak zwierzę, w usta nie masz co włożyć! ...
Cóż ty chcesz robić tu, honorowy człowie
ku, co? Sprzedać może te kilka połama
nych gratów? Głód gnębi cię niemiłosier
nie, - a mówisz nie? O, przeczulony inteligencie!
- Ty tu zgnijesz z głodu i zimna, zgnijesz! Dobrze o tym wiesz, dobrze wiesz a do mnie mówisz "wynoś się"?1 Jachu!
Namyśl się jeszcze dobrze. Już jutro może zmienić się wszystko, już jutro możesz
wrócić do dawnego życia, możesz zamieszkać w porządnym pokoju, stać się czło
wiekiem! Rozumiesz? - Człowiekiem!
~złowiek siedzący

Zamilkł.

Raz do Gawła Paweł rzecze:
- Co byś ty rzekł na to, człecze,
Gdyby tak zostawić wszystko
I wyjechać na letnisko? -

jest nie zła - Gaweł na to wsi spędzić lato Lecz, mój drogi przyjacielu Pustki w naszym są portfelu!
Myśl
Miło na

-

Pustki - mówisd - Alet, bracie Ciotka wszystko nam zapłaci!
Leży pod sam nos w mamonie ~
Zaraz, Gawle, do niej dzwonię!

-

-

A gdy spyta. na co forsa? Och, to nie jest rzecz najgorsza!
Kładź się w ł6żko! Jej się powie,
Ze o nasze chodzi zdrowie!

Cicho, prawie na paluszkach
Przysunęła się do łóżka,
I spytała bardzo czule

Jakie to ich

gnębią

bóle? _

Upłynęła chwila mała,
Już karetka zajechała.
Wszedł eskulap szybkim

- Hallo I - Ciociu 1- Przyjdt czym prędzej
Bo potrzeba nam pieniędzy!
Chorujemy! - Z nami ślisko Trza nas wysłać na letnisko!

Ledwie alarm usłyszała,
Ciotka zaraz przyleciała!
Widać dobre serce miała,
Że tak migiem przybieżała I

Nie zdołali jednak ciotce
Nic powiedzieć, choć po kr6tce,
Bo krzyknęła: Kto jest chory,
Temu patrzą się doktory!

Nie cioteczko - wieś wystarczy!
telefon jednak warczy.
Ciotka po doktora dzwoni,
By z karetką tu przygonił!

Długo

im się przypatrywał,
Jeszcze dłużej głowa, kiwał,
Wreszcie rzekł: - Nie czekać chwili I
Do szpitala, moi mili!!! -

Już

Tak to przyjaciele nasi,
Zamiast na letnisku, na wsi
Siedzą dziSiaj w lazarecie
Na kleikach i na diecie I -

krokiem
mrok napełniał dalej izbę, omoBada chorych bystrym wzrokiem!
i stolik, i szafę, i siedzącego przy
drzwiach człowieka, tapczan zaś utopił wiillll..IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII............................IIID..........a...........1III.......
takiej masie czerni, że niczego rozróżnić
już na nim nie było można. Pokój zaległa
zakochać
a wciąż o niej myślałem, nH ucztuje. A cóż ty teraz robisz?" Tak piekło 'przeżywałeś - teraz właśnie masz
cisza - żadnego odgłosu, - tylko szybkie- wciąż starałem się ją spotkać; włóczyłem było długo, długo, długo. Powstała na tym możność rozpoczęcia innego zupełnie tytle cała filozofia życia, kunsztowna, mi- cia. To będzie zapłata za tamto, to będzie
głośne oddechy dwu zbuntowanych piersi
się po mieście całymi dniami, aż do utraświadczyły iż życie nie zamarło tu jety sił w nogach i tchu w piersiach. My- sterna. Cóż, kiedy rozleciała się. Kiedy? rekon ... rekon ...
Przedwczoraj, wczoraj, ty dzisiaj zburzyłeś
- Rekompensata, mówisz? ...
ślisz może, że pokochaliśmy się i znalaszcze.
ostatnie jej mury. Wiesz, jak czuje się
- Cicho, Kostek, nie gniewaj się! - Tak, rekompensata. Wszystko się uzłem "szczęście " ? Nie, nie. Spotkałem ją
człowiek,
który
zbyt
wiele
się
najadł?
Ja
mówił ktoś przyciszonym, jakby zmęczo
calIdem trzy czy cztery razy, zaledwie na
da, nie bój się. To bogaci ludzie, zdaje się
nym glosem. - Nie gniewaj się... Ale kilka minut. Ja bylem szczęśliwy ze czuję się tak samo. Najadłem się za wiele m!ode małżeństwo. Bogaci! Mieszkają. w
przecież nie siedziałeś jeszcze 6 lat zamspotkall. Ona? - Nie wiem, nie wiem ... nie chleba, nie kiełbasy, - ale piekła, tę Willi na przedmieściu. wieczorem nie
knięty w biatych, wilgotnych ścianach? A
Potem gdzieś zniknęła, równie tajemniczo, sknoty szukania, cierpienia. Muszę ten cię spotkasz tam żywej duszy! Zresztą - jeja siedziałem! Zabiłeś już kogoś? Nie. A jak się pojawiła. Gdybyś wiedział, jak jej żar ze :;:iebie usunąć, muszę! Muszę skoń dyny męż~z!'zna w domu prz)!bywa dopieja zabiłem. A nie chciałem wcale zahić; szukalem. Przewrócilem wszystko do góry czyć z takim życiem! Bo jakże tu żyć bez ro o drugIeJ w nocy! Na dworze mróz nie
chwycił mnie po prostu tamten za gardło
nogami - ale tajemnica okazała się nie- chleba, bez pracy. Gdziekolwiek posze- będzie ani śladu, na ręce wsadzimy rę
i dusił straszliwie. Miałem w ręku łom że wyjaśnioną. Ale to mniejsze. Ważniejsze dłem, gdziekOlwiek się Z\vróciłem o pracę kawiczki ... 'Vszystko się uda, Jacek! Julazny - uderzyłem go w głowę. Upadł ... ,iest to, co wt!'dy przeżyłem. Byleś już w - wszętizie po przejrzeniu dokumentów tro możesz rozpocząć inne życie! Będziesz
Tlmuaczenie w sądzie nie pnmngło l Czy piekle? Nie. A ja byłem! Czyś chodził kie- otrzymywałem jedną odpowiedź; Złodziei miał rekompE'nsatę!
nazwisko twoje widniało już kiedy w wy- dy w pokoju samotnie przez długie mie- nie przyjmujemy l Pokazywano mi palcem
- ... rekompensatę - powtórzył ktoś
roku sądowym? Nie. A moje jnż; "Jacek siące, czyś rozmawiał z kimś głośno, ko- drzwi! Muszę rozpocząć inne życie, inne. gorzko.
Banowicz, urodzony z ojca ... itd. itd. jest go w pokoju nie było, czyś opowiadał ta- Może to stare, dawne, podobno sprzeczne
Nie !Dów!li nic przez chwilę, jakby
winnym zabicia ... " Szkoda, że nie wiesz, kiej nieistniejącej osobie wszystko co czu- li moralnością, - ale, Kostek wierz mi wsłuchUJąc SIę w głęboką ciszę. Po kilku
co to jest - ho może byś dziRiaj nie przy- jesz i cn myślisz? Nie. Ja to robiłem przez szczęśliwsze. Dawniej nie kończyłem dnia m~nutach starszy zapytał: Jacek, przyjdę
szedł clo mnie l Ale cóż? Przesiedziałem,
szereg miesięcy. Wariat, powiesz? Może i z uczuciem przesytu, z chęcią skończenia o Jedenastej. Pójdziesz? ..
odcierpiałem, wyszedłem na wolność. Mywaria t. Ale zrozumiałbyś wariata, gdybyś komedii życia, z chęcią wyrwania z piersi
. - Nie pójdę... A teraz idź, prześpię
serca lub rozbicia głowy o ścianę. Nigdy! SIę·· .
ślisz, że znalazłem spol,ój?
Gdzież tam.
wiedział, że otarł się o szczęście i jego szuNigdy!
ka. Gdym był głodny, mówiłem do dziewChciałem się znów wybrać na wyprawę.
Ktoś przeszedł prz!'z izhę ku drzwiom.
Ba, kiedy znalazł się klo~, klo mi w tym l'zyny, której w pokoju nie było: " Taj_
od drzwi Czyj.aś ręka szukając klamki błądziła
- Jacek! Uspokój się! przeszkodził. Zwykła dziewczyna zwykła
droż s za. to nic, bylem ciebie mógł odnapodniÓSł się ktoś i przeszedł na drugą strochWilę po drewnianej powierzchni drzwi.
- tylko piękniejsza, niż inne. posiadała leźć". Kiedy miałem coś do zjedzenia, z nę izby. - Wiedziałem, że niedobrze to- Wresz?ie rozle~ł . s ę odglos naci skanej
coś czego inne nie miały - duszę czło uśmiechem na ustach stawałem przyoknie bie. Przyszedłem ci pomóc! Chcę ci pomóc, klamkI i trzaśmęcIe zamykan~· ch rIrz"'i.
m~ ... cr,a! Ni.. .7-rlatyłem się nawet w niej . i mówiłem: "Najdrotsza! Wicekról Abisysłyszysz?
Rozumiesz? Niedobrze ci było,
t. vrEJ.. r~T("!l1,~
Gęsty

tał sobą

