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Stolicą

Rusi Podkarpackiej będzie Huszt - Przed wyborem prezydenta dwie trzecie dawnego obszaru

P r a g a. (Tel. wł.) W pię.tek odbyposiedzenie Rady Ministrów.
W sprawie Rusi Podkarpackiej postanowiono, że premi~r Wołoszyn uda
się w sobotę samolotem do Użhorodu,
by wspólnie z władzami wojskowymi
i cywilnymi przeprowadzić ewakuac.lę
miast i terenów, przyznanych Węgrom.
Stolicą Rusi będzie obecnie Huszt, liczący i2 tys. mieszkańców z dużym
procentem Żydów i Węgrów.
Dalej omawiano wielkie prace inwestycyjne, które zostanę. wkrótce podjęte, a w szczególności budowę autostrady prowadzącej ze wschodu na zachód, budowQ mostów kolejowych i
drugiego toru dla skrócenia połą.czenia
między Pragą i Brnem.
\Yreszcie przyjęto projekt ustawy
stałego wydziału parlamentarnego w
spra~ie ~,!prowadze'{}ia z dniem 1 maja
1939 roku jazdy prawę. stronę. na obszarze całego kraju.
Również w piątek toczyły się obrady czynników rządowych oraz przeds t awicieli stronnictw politycznych w
sprawie wyboru nowego prezydenta.
\Vydaje się rzeczą pewną, że Zgromadzenie Narodowe zostanie zwolane po
10 bm.
Na stanowisko pre7.ydenta wysu·
nięta będzie tylko · je-5.,'\a kandydatu1'03
Decyzja co do osoby kandydał.a.
ma zapaść w sobotę. W pewnych kołach
wymienia się nazwisko min.
Chvalkovskyego, którego szanse jednak po wyniku arbitrażu wiedeńskiego
podobno poważnie 1imal,aly.
"Ceskie Slovo" robi zestawienie
strat, jakie poniosła Czecho-Słowacja.
Według tego zestawienia Niemcom odstą.piono 28 tys. km kw. oraz 3 i pół miliona ludności, Polsce 1850 km kw. i 270
tys. ludności, Węgrom 12 tys. km kw.
i około miliona ludności. W sumie Czecho-Słowacja straciła około 40 tys. km
kw., co stanowi trzecię. część jej dawnych posiadłości. W tym samym stosunku spadła ludność z 15 milionów
do 10 i pól miliona.
W Czecho-Słowacji pozostaje n.adal
z mniejszości 470 tys. Niemców (poprzednio 3.300.000), oraz 200 tys. Wę
grów.
W zwię.zku z arbitrażem w Wiedniu
ło się

Książę-małżonek

uczy

węgierscy
i
czesko-słowaccy, obraduję.cy obecnie w
Bratysławie, ustalili linię demarkacyjną., która będzie przestrzeg.a na aż do

rzeczoznawcy wojskowi

Równiez zarekwirowane konie i podwody zostanę. zwrócone właścicielom.
Węgry zajmują
pierwszą strefę

czasu ostatecznego wytyczenia granicy
przez specjalną komisję. Praga zobo·
wię.z.ała się do niezwłocznego zwolnienia z szeregów wszystkich żołnierzy

Budapeszt. (PAT) Wojska wę
gierskie przekroczyły dziś dawną granicę pomiędzy Czecho-Slowacją a Wę
grami, witane z nieby'.valym entuzja7mem przez ludność odzyskanych ziem.

narodowości węgierskiej, pochodzących
z obszarów, przyznanych Węgrom

Fabryka

Pozostało

wyleciała

I

Groiny wybuch w fabryce
K a t o w i c e. (PA 1'). W Robotę rano
w fabryce, produkujacej sadze dla
wyrobu farb i kanczllku w ł.agiewnikach, nastą.pil wybuch. który zniSZCZYł'
budynek wraz z dachem oraz aparaty
i urządzema fabryczne. Jeden robotnik

wpowietrze

produl~ującej sad~e

doznał lekkich okaleczeń,

a jeden ze

"trażaków uległ ciężkiemu poparzeniu.
Na miejscu zjawiły się natychmiast
wszystkie okoliczne straże pożarne.

Przyczyn.a wybuchu na razie nie zoustalona. Straty sę. znaczne.

stała

węgierskie przekroczYłY
dotychczasową granicę

Wojska
W

chu'ili

pr;?;elcr(lc~ania g 'r aniey tuler~ono
ściołów tv calYJH kraju

B u d a p e s z t. (PAT). Po moście,
wybudowanym specjalnie przez wojsko węgierskie na północ od Magyarovar, przeszedł w sobotę rano pierwszy oficer węgierskiego sztabu generalnego, aby omówić z dowódcę. wojsk
czesko-słowackich sprawy, związane z
przekazaniem terenów. O godzinie 10
przy dźwiękach marsza Rakoczego

I

lV

d;?;wony ko-

przeszły przez most pułki węgierskie.
Karabiny i helmy żołnierzy były przy_
brane kwiatami.
W tym samym czasie wojsko wę
gierskie przeszło dawnę. granicę mostem na Dunaju w pobliżu wioski
Med"e. \V chwili wkraczania wojsk
węgierskich we wsz?stkich fabrykach
przerwano pracę na 10 minut. Dzwony

się

H a g a (PA T) Książę Bernard, małżo
nek holenderskiej następczyni tronu ks.
Juliany, wstąpił do Wyższej Szkoły Wojennej w Hadze z zamiarem uczęszcza
nia na wykłady.

Antysemityzm w Holandii
War s z a wa. (Tel. wł.). Przywódca holenderskiego ruchu młodonaro
dowego inż. Mussert oświadczył , że z
chwilę. przejęcia władzy
przez rzę.d,
wyłoniony z Partii Młod on arodowy ch,
pierwszym zarzą.dzeniem byłoby wydalenie z Holandii wszystkich Żydów,
którzy przybyli do Holandii przed 1.
~tycznj,p. 191! T
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20 TYSIĘCY KOLONl::'TÓW WŁOSKICH WYJECHALO DO ABISYNIl

Na . pokładzie krążownika "Triesle" wódz faszystowskich Włoch Mussolini (na
ztlJeciK ~ s lewej) odebrtJl defil!łdę f!j statkÓ'W, na ktÓ'r1/ch koloniki ....
.- - -- - .
8C71 'Uitali ~ do Abisynii.
.,

LORD-K ANCLERZ PIECZĘCI
W. BRYTANl1

sir John Anderson był dawniej gubernatorem angielskim w Bengali i w tym
charakterze widzimy go na powyższym
zdjęciu

"'~"""""'~""1
uderz~rły w całym kraju.
We wszystkich kościołach odbyły się uroczyste
nabożeństwa.

P r a g a. (PAT) Po decyzji arbitrażo
wej w Wiedniu przystąpiono do ewakuacji Koszyc i Użhorodu.
W czwartek rano rozpoczęto już ewakuację Koszyc. Sądy, dyrekcja poczt.y
oraz niektóre inne urzędy zostaną przeniesione do Preszowa. Dyrekcja kolei
będzie umieszczona tymczasem częścio
wo w Popradzie, gdzie znajduje się
także wojskowe dowództwo kolejowe.

I
I

Uchwały czesko-słowackiej

rady ministrów
p r a g a. (PA T) Wczoraj późnym wieczorem zostalo zakończone posiedzenie
rady ministrów, w związku z czym wydano następujący komunikat:
Rada Ministrów odbyła swe zwykłe
posiedzenie i wysłuchała obszernego
referatu ministra spraw zagranicznych
Chvalkovsky'ego oraz członków rządu
słowackiego i karpatoruskiego w sprawie odbytego w Wiedniu 2 listopada arbitrażu w sprawie
granic Czecho-Sło
wacji.
Zdecydowano przekazać stałej komisji parlamentarnej kilka projektów rzą
dowych mniejszej wagi.
Z umów międzynarodowych została
zatwierdzona prowizoryczna umowa z
Niemcami w sprawie podziału aktów,
które zapewniają dalszy bieg zarządu
państwowego na terenach odstą pionych
oraz prowizoryczna umowa z Niemc"!.mi w sprawie wypłat różnych sum ubezpieczeniowych urzędnikom kolejowym
na tych terenach.
W dalszym ciągu rada ministrów
taaprobowała wyniki prac specjalnego
komitetu ministrów dla spraw gospodarczych, szczególnie zaś sprawę przyszłego budżetu oraz projekt programu
inwestycyjnego kolei czesko-solwackich
oraz odnowienia taboru kolejowego i u.
zupelnienia całej sieci kolejowej. Umotyw~wano projekt budowy nowej linii
kolejowej pomiędzy niemieckim Brodem i Brnem. Kolej ta ma być zbudowana do r. i940 kosztem 500 milionów
koron. Dzięki przeprowadzeniu tej nowej linii połączenie kolejowe między
~ i Brnem będzie zapewnione z pominięciem terytorium niemieckięgCl.
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Autobus runął w przepaść
S t a m b u ł. (P A T). Na drodze górISkiej, wiodącej z Trapczundu do Erz&rum autobus pasażerski spadł, skutkiem zepsucia hamulców z wysoko położonej drogi i roztrzaskał się na dnie
parowu. Z 22 osó~ jadących autobusem ł zginęły na miejscu, a pozostałe
Mniosły bardzo ciężkie obrażenia..

TRUDNO ZEBRAĆ ~
ŁATWO STRACIĆ...

Oemuyter zgubił balon

Wiecie jak łatwo topnieją
zawodne są domowe schowki.
Chrońcie swe mienie.

B r u k s e l a. (P AT). Słynny 6erl)T1auta Demuyter zagubił swój balon,
na którym zajął szóste miejsce w tegorocznych zawodach o puchar GordonBennetta..
Demuyter zagubił go n& Rusi Podkarpackiej, gdzie po wylądowaniu na
pogr.aniczu Rumunii nadał balon na
bagaż. Demuyterowi zaginęła również
poczta aeronautyczna, którą ubrał ze
sobą i nadał w Zalau. Placówki belgijskie poszukują już od kilku tygodni zaginionego balonu i poczty.

Wyścig

lotniczy

pieniądze

i jak

PEWNOŚC:- ZAUFANIE . PKO
-".

~ ~

KAZDY URZĄ.D POCZTOWY JąST ZBIORNICĄ PKO.
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L o n d y n. (P AT) Z Ismailii (Egipt)

wystartowały trzy brytyjskie samoloty (10.090 km). Rekord brytYJ'ski na trasie
bombardują.ce, celem pobicia. światoTrzęsienie
we~o rekordu długości lotu.
Du.ndee-Alexa?derba~ (~fryka Po~uT o k i o (PA T) W schodni/\ Japonię
B r u k 8 e l a. (PAT).
W oper!.
Lotnicy lecą do Australii. Trasa. lotu dn~owa) wynOSI .9.69? km l został OSIą
wynosi 11.460 km. Lot obliczony jest gmęty w paźdzle~!llku przez wodno- nawiedziło silne trzęsienie ziemi. W antwerpijskiej odbył się wieczór polna 50 godzin. Trasa lotu prowadzi m. i. samolot "Mercury •
. ..
. szczególności ucierpiały Tokio, Utsuno- skich tańców ludowych, zorganizowanad Morzem Arabskim i Zatoką Ben-I
Start samolotów z Ismalln nastąpIł miya, Sendai, Aomari. Wstrząsy były ny przez baletmistrza. opery p. Kargalską..
o godz. 3 min. 55. O .g0<l:z. 8 samoloty szczególnie silne w czterech prefektu- neckiego. Pokaz ten odniósł ogromny
rach: Miyagi, Iwate, Fukuszima i Bara- sukces i prasa antwerpijska zamieszDot~Tchcza~owy i'ekord długości 10znajdowały się nad kraJem Nefud w
gi.
cza o nim entuzjastyczne krytyki.
tu należy do lotników sowieckich Arabii.
Pierwszy wstrząs nastąpi! o godz. 17
min. 44. W miastach zapanowała pa•
nika, mieszkańcy wybiegli na ulicę zbierając się w og-rodach i na placach. Trzę
sienie ziemi nie wyrządziło jednakże poważniejszych szkód materialnych.
K e i j o, Korea.. (ATE)' Według 0Cel UJi~ty PiroUJa UJ L~bonie chybiony
trzymanych tu informacyj, marsz,
Podróż
B e r l i n. (ATE) Poseł Unii POłU-j stra Pirowa do Londynu Jest sllrawa
Bluecher, dawny dowódca wojsk sodniowo Afrykańskiej w Berlinie dr omówienia stanowiska Imperium BryG d y n i a. (PA T' Statek szkolny wieckich na. Dalekim Wschodzie, zoGie wyjechał do Londynu. Podrói je- tyj ski ego wobec ż/łdań niem eckicl?! Państwowej Szkoły Morskiej "Dar Po- stał potajemnie rozstrzelany.
Żon&
go posiada, jak oświadczaj, w posel- dotyczących zwrotu dawnych koloOlJ morza" w dniu 3 bm. zawinął do portu Bluechera, która. zniknęła. w połowie
stwie charakter służbOWY.
Rzeszy w Afryce.
Mindelli na. wyspie Saint Michel, w października, miała. podzieli~ los sw&W' kołach lloinformowanych ~""ierL o n d y n. (ATE) "Manchester Gu- dniu zaś 4 bm. wyruszył w dalszą dro- go męża. Portret Bluechera. został udzą, że wyjazd posła Gie do Londynu
m'dian" donosi, że llodczas swej wizy- gę do Barbados. Na statku ,vszystko w sunięty ze wszystkich urzędGW sopozostaje w związku z przybyciem do ty w Lizb?nie mini~ter obro!lY .nru:o: porządku.
wieckich na Dalekim Wschodzie.
stolicy Anglii ministra obrony narodo~ dowej Umi Połudmowo-AfrykanskIeJ
dowej Unii Południowo Afrykaflskiej Pirow w rozmowie z premierem porzrezygnował
Oswalda Pirowa, który zamierza od- tugalskim Salazarem pox:uszyl ~sprawę
Notowania giełd
c z er n i ow c e. (PAT). Rumuńbyć konferencję z llosłem
Unii przy ewen~ualneg~ odstąplem.a. NIemcom
ski
kpt.
Papana,
który,
jak
wiadomo,
zbożowo-towarowy
cli
rzę.dzie niemieckim.
'
CZęŚCI k?lonll "portugalskIe] Angola.
lak wiadomo celem podróży mlniPremIer Salazar przerwał rozmo. w czasie startu do lotu przez Atlantyk
B y d g o. z e s, 5. 11. 18 r. Pazeniea. 18.H iM
19; żyto 14.75--15; jęczmień I gllt. 15.25-iiO, l i
uległ wyp.adkowi w Miami, zdecydowę OŚWiadczając, że l>retensje kolo,gat. 14.75--15; owies 15.25-15.50; matka I'6zennialne Niemiec nie interesuję. Portu- w.ał się definitywnie na zaniechanie na 6-5'1, 32.50-33.50; maka żytnia 6.'i'I, 24-25;
galii, która dzierży swe kolonie arry- lotu transatlantyckiego, gdyż napra- otręby pszenne m. 10-10.50. śr. 10.25-75, gr.
wa. uszkodzOI~O samolotu kosztowa- 10.75-11.25; otręby ŻYt.rrie 9.50-10.
kańskIe na. mocy prawa odkrywc6w.
wygląda
K li. t o w i c e, 5. 11. 38. Pszenica cz. %1.!Ii do
Pra...c;a portugalska w sprawozdaniu łaby 900.000 lei. Kpt. Papana, który %1.75, jedm. 21-21.50, zb. 20.50-21; tY'to 15.80
do
16.10; jęczmień przem. 17-17.50. past. 16.00
przygotowywał
się
do
lotu
w
ciągu
z wizyty Pirowa nie wspomina wcalt'
do 16.50; owies jedno 17.25--17.50, zb. 16.50 do
2
lat,
wraca
do
Rumunii
drogę.
morską.
o
kwestii
kolonialnej.
17;
mąka pszellna 6ri'I, 34--3-5; mąka żytni, 65'1,
L i z b o n a. (PA T) Dziennik "Espa2.5.50-26; otręby pszenne gr. 11-11.50, śr. 9.25
na" podaje listę dowódców oddziałów
do 9.75, m. 9-9.50; otręby żytnie 8.75-9.25.
Alicja protestacyjna
"czerwonych" w Hiszpanii: generałowie
Ł 6 d t, 5. 11. 38. Pszenica 21.-21.25 Zb. 20.115
w
Tanganice
do 20.90; żyto 15.50-15.75; jęczmień prżem. 15.00
- Rosjanie: Kleber, Pietrowicz, Goring,
do
15.50; owies I et. 16.75--17.25. II et. 15.50 do
Diamond, Sieczka, Dimitrienko, SŁakow,
L o n d y n. (PAA) Jak donoszą z Nai16.2.3; ml\ka pszenna 65'1, 3.5-36; rnaka żytnia
Francuz - Vicent, Amerykanin - Dou- robi, skupione w Lidze Obrony TangaL i z b o n a. (PAT). Donoszą z Sa- 65'1, 25.00-26; oiręby pszenne gr. 9.25-9.50, śr,
glas. Pułkownicy - Rosjanie: Prom a- niki związki górnicze uchwaliły rezolu- lamanki, że minister obrony Unii Po- 9-9.25; otręby żytnie 8.5~.75.
vr 6 w. 5. 11. 38 Pszenica cz. J. 22.50-23.
derow, Pietrukow, Andriejew, Portow, cję, w której zapowiadają zdecydowany łudniowo - Afrykańskiej Pirow pod- zb. L 20-20.25;
żyto I st. 15.25-16, II et. 14.50
Mayer, Pietrow, Francuzi: Reynard, Co- opór wobec wszelkich prób oddania cz·as swego pobytu w Hiszpanii oma- do 14.75; jęczmieI1 przem. 15--1!i.25, past. 18.7ó
do
14;
owies
j
16.7~-17, zb. 16.25-16.50: milka
stodoat, Niemcy: Schalbrook, Schubert, Tanganiki pod administrację niemiec- wiał z m i,arod,ajnymi czynnikami w psz('nna 65'1. 36.50-37.50;
mąka żytnia 65'1, 2-5.00
Szwed - Winterley i Meksykańczyk ką. Należy zaznaczyć, że Liga Obrony Burgos sprawę utworzenia linii lotni- do 27: otr~hy pszenne gr. 8.75-9, śr. 7.50-7.75,
m.
8.75-9.50;
otręby
żytnie
7.25-7.50.
Gonez. Podpułkownicy: 2 Francuzów, Tanganiki skupia przedstawicieli 27 na- czej Londyn - Capetown via terytos z a w lI.. 5 11. 38. Pszenica cz. 22.~
Rosjanin, Niemiec i Szwed. Kapitano- rodów, a naj liczniejszym w niej trzo- rium hiszpal1skie. Sprawa ta była po- do War
22.7!l. jedno 20.50-21. zb. 20-20.50: Żyto 15.00
wie: 3 Rosjan, 2 Francuzów, po jednym nem są górnicy, zatrudnieni w kopal- ruszona przez niego również z wła do 16; jcczmień I st. 15.25-1U5, II st. 15-1:>.;;0;
owies I st. Hi.25-17. II st. 15-15.50; m~ka
Angliku, Amerykaninie, Kanadyjczyku, niach zlota w Lupa w Tanganice połu
dzami portugalskimi w czasie pobytu pszenna 6;"1, 34.=50-36; mąka żytnia 65'1, 21.25
Meksykańczyku, Węgrze i Czechu.
dniowej.
do 21.75; otręby pszenne gr. 10.25-10.75. Ar. 11.50
w Liz.bonie.
do 10. m. 9.50-10; otręby b.tnie 8.50-9

ziemi w Japonii

Taniec pOlski w Belgii

MarSL Bluecher
potajemnie rozstrzelany?

Kto pierwszy da kolonie 1

"Daru Pomorza"

Kpt. Papana

Tak
sztab "czerwonej" armii w Hiszpanii

Linia lotnicza
londyn-Capetown

Transport

zesłańców

p o r t o A l e g r o (PA T) Donoszą z
Rio de Janeiro, że na statku "Manaos"
pod eskortą wojennego okrętu "Maraniao" wywieziono pierwszych 208 zesłańców, przeważnie
komunistów, do
obozów koncentracyjnych na wyspie
Fernando Noronha.

"Latająca

kaplica"

M i a s t o Wat y k a 11 s Id e (KAP).
Znany w Stanach Zjednoczonych i w
Kanadzie misjonarz O. Schulte tzw. "Latający ojciec", na wiosnę przyszlego roku odbędzie oryginalną podróż misyjną:
odwiedzi katolików północnej Kanady
ze swą "latającą kaplicą" tj. kaplicą,
skonstruowaną w samolocie misyjnym,
którym O. ~chulle zazwyczaj odbywa
swe podróże misyjne. "Latający ojciec"
spędza co najmniej kilka miesięcy w
roku pośród Eskimosów i ludności tubylczej w okolicach polarnych.

Echa zmiany wrządzie Oaladiera
Pogłoski o .akcji p~litycznej min .. Reynauda - Wyjaśnienia w związku z dymisją
mm. Marchandeau

Pa
coraz

ryż.

(PA T). Na

łamach

prasy

częściej pojawiają. się pogloski,
przypisuję.ce min. Reynaud pewne za-

miary polityczne. Zdaniem "Le Jour"
wychodzi on z założenia, że nowe zarządzenia finansowe, nakładające poważne cięiary, powinny być przyjęte
przez szeroką opinię publiczną. Nie
ograniczy się więc tylko do "przedstawienia wniosków finansowych, lecz zażę.da rozszerzenia gabinetu, co oznaczałoby powrót do dawnej koncepcji
"rządu unii narodowej" z udziałem socjalistów.
Naczelny redaktor "Le Jour" BaiJby
Wędrówka
uważa nawet, że w łonie rzlłdu przygotowano szeroki manewr, zorganizowany świadomie przez Raynauda w poH a w a n a. (PAT) (Kuba). Przyby- rozumieniu z HerrioŁem oraz ministrało do Hawany na statku "Orinozo" 21 mi obecnego .gabinetu Mandelem, CamZydów niemieckich, którym nie ze- pinchim i Zayem, który ma na. celu
zwolono na wylądowanie w Meksyku. skupienie z jednej strony w ręku ReyZostali oni uloko',-ani w barakach emi- nauda wszystkich resortów gospodargraeY.inych do czasu 7.decydowania ozych, a z drugiej osłabienie w lonie
sprawy zezwolenia na pobyt nit Kubip,. rzędu wplywów politycznych min.

lydów niemieckich

Bonneta. Jego obecna polityka zagraniczna jest bowiem od dawna gorąco
zwalczana właśnie przez wymienionych ministrów.
Charakterystycznym jest, że nawet
radykalna "L'Oeuvre", zwykle dobrze
poinformowana o kulisach polityki
wewnętrznej, pisze iż nowy minister finanSÓw prawdopodobnie swe propozycje opatrzy wnioskami politycznymi.
Powyższe głosy prasy świadczą, że
ostatnie zmiany mogą być początkiem
nowych komplikacyj parlamentarnych,
gdyż prawica, która poparłaby ewentualny projekt finansowy Reynauda,
wyraźnie zaczyna się obawiać jego
wpływów politycznych w rządzie. Nie
może bowiem zapomnieć stanowiska,
jakie zajmował ]{onsekwentnie w polityce zagranicznej, występując zdecydowanie na. rzecz interwencji francuskiej
w ~prawach Europy środkowej.
Równocześnie wobec zarzutów pod
adresem Daladiera, iż nie zdobył się na

opracowanie określonego planu finan~
sowego i z tego powodu nastę.pila godna pożałowania zwłoka w akCji odbudowy gospodarczej kraju, ze strony 0toczenia premiera zrobiono interesują
ce wyjaśnienia na temat kulis ostatniej zmiany w gabinecie.
Okazuje się, iż min. Marchandeau
przedstawił projekt finansowy "premie.
rowi jeszcze przed wyjazdem na kongres radykałów. Projekt ten jednak nie
uzyskał uznania Daladiera, który prosił ministra finansów o poczynienie zasadniczych zmian. Min. Marchandeau
po powrOCie z kongresu nie zastosował
się do tych życzeń, wobec czego doszło
do zmiany w gabinecie.
Otoczenie premiera podkreśla, 17':
oczekiwane dekrety bQdę. gotowe przed
15 listopada oraz zaprzecza "pogłoskom
zarówno o możliwości wystąpienia z
żądaniem przedłużenia okresu pełno
mocnictw, jak również informac.iom o
calszych zmianach 'fi{ łonie gabinetu.

Z NASZEGO
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STANOWISKA

Drogi

właściwe

to drogi zgody z
Wielokrotnie stwierdziliśmy na tym
miejscu, że jesteśmy przeciwnikami
totalizmu w jego znaczeniu zwykłym
l.arówno, jak i w postaci jego surogatów, oznaczających zlepek metod totalisŁycznych, stosowanych w tych czy·
innych dziedzinach, a pOłączonych i udekorowanych tym, co odnośne czynniki zwykły w artykułach propagandowych i na. wiecach nazywać dla z&.mydlenia ócz - systemem "zorganizowanej demokracji",
Jesteśmy przeciwnikami totalizmu
czyli owładnięcia ca.łokształtu tycia
publicznego za. pomocł przymusu narzuconego - przede wszystkim dlatego,
te jest on obcy psychice polskiej, że
kłóci
się z polskim duchem. Mamy
oczywiście na myśli zalety polskiej duchowości, a nie ich wypa.czenia: skłon
D0ŚĆ do niekarności, do swawoli.
Postulat dyscypliny społeczeństwa
l zasada silnej władzy państwowej, to
dla ruchu narodowego kwestie dawno
przesądzone, to dlań elementarne warunki zdrowego i mocnego rozwoju ży
cia narodu i państwa. Ale, jak owa
silna władza zbudowana być musi na
rzeteln~rch i duchowej treści
narodu
oopowiadaJących podstawach, tak dyscyplina społerzC'115twa wyro~mąć musi
l'rzede wszystkim z jego wewnętrz
nych, mor~lnych wartości, z jego przekonań, jego poczucia obowiązku obywatelsk i eg-o wohec ojczyzny i jej idei
przewodniej, z entuzjazmu dla służby
wielkiej sprawie; środki zewnętrzne
spełniać mogą tylko rolę czynnika pomocniczego,

Wobec

Grzeczne dzieci

bardzo ujemny sąd,
clzi§ możn~ się przekonał,
. że lO był straszny błąd!
Gadaniom wszystkim prZf'ciw
nie trzeba się ich bać!
Grzcc zniulC1/ .'ą. jok dzieci,
tylko im bu:.i dać!
Grzrczniutcy, tacy mali
d(llecy są od zła!
nmi się rozwiązali
i p01I'ipd;ieli: - Pal
Ló: s:.kockiego obr:.ądku .
Nie bed:.ie w Polsce ju:!
Mnsoni są 1(' porządku!
Chyhn ...

j('żl'li ..

, A nu:'?

narodu

wet takiego efektu, lecz, przeciwnie,
skutek odwrotny od pożąda
nego. Bo taka jest logika życia.
Inne drogi wiodą do patriotycznego
porwania społeczeństwa, do wykrzesania zeń ognia zapału, entuzjazmu. Są.
to drogi zgody z duszą i wolą narodu,
zgody z prawdą, rzetelnością i pocz\ciem prawa.

wywołuje

religii
do partyjnej agitacji

"Czy obowiązuje w s u m i e D i u
korzystanie z pewnych uprawnień obywateIskich? Czy powstrzymanie się od
korzystania z pewn .v ch uprawnień z uwagI na sytuację ogólną jest dozwolone w przypadku. gdy np. lokalnie byłOby ono szczególnie szkodliwe, gdyż
pomogłoby jednostkom wrogo usposobionym do Kościoła? Czy można mówić o obowiązku lub zaniedbaniu pod
grzechem?
,,0 d p o w i e d 7.: Każdy obywatel
jest zobowiązany do korzystania ze
swych uprawniel'l politycznych, o ile
przez ~kt korzystan ia może bądź to pozytywnie przyczynić się do dobra ogólu zgodnie z zasad.ami etyki katolickiej, bądź przc~zkodzić przejawom etycznie ujemnym czy szkodliwym dla
dohra ogólu. Nie można natomiast zobowilJ.zywać nikogo do korzystania ze
swych uprawnień politycznych, o ile

NOWY BISKUP PflA WOSŁAWNYi

akt skorzystan ia miałby być tylko demonstracją. polityczną, nie mającą. i
tak żadnego wpływu decydują.cego na
z góry ukartowany tok spraw państwo
wo-politycznych.
,,0 ile chodzi o względy lokalne, to
na podstawie wyżej wyłożonYCh zasad
zobowiązywać kogoś do korzystania z
jego uprawnień politycznych można by
w sumieniu tylko w przypadku, o ~Ie
z powodu zaniedbania takiego n a
p e w n o dobro ogółu czy religii narażoneby zostało na poważne szkody. Ponieważ jednakże pewność w tym wzglę
dzie będzie zawsze z.ależna od subiektywnych zapatrywań, przeto wydaje
się rzeczą mało możliwą, by w okolicznościach takich móc kogoś zohowiązy
wać w t~r m czy inn~-m kierunku.
"W żadnym prawie p,'zypadku natomiast nie można tu mówić o obowiąz
ku w sumieniu pod grzechem, ponieważ do takiego obowiązku musiałaby
istnieć obiektywna moralna pewność,
że z zaniechania korzystania z pewnych uprawnień powstaje szkoda dla
dobra ogółu czy religii. A o taką. pewność zawsze trudno."

W NIEMCZECH
prawosławny Sera {im,
qlototl.
Kościoła Prawosławnego w Rzeszy Nie-

Biskup

mieckiej,

Opozycja w "niewzruszonym
bloku" Ozonu"

"

Pisaliśmy jut o artykule gen. 2:eligowski ego, określającym dobitnie powody jego
negatywnego stosunku do "Ozonu". Artyk ul ten "Ozon" bardzo zabolał, czego tlowodem jest odpowiedt "Gazety Polskiej".
utrzymana w tonie minorowym i powołu
jąca się nie na praktykę polityczną "Ozonu", ale na - deklarację płka Koca ...
Charalderystyczne jest stanowisko, jakie w związku z artykułem gen. Żeligow
~kiego zajął organ "ozonowy" w '''ilnje,
czyli "Kurier Wileński".
Pisze on w ten sposób:

. "Pomiędzy naszym stanowiskiem, &
.• tanowiskiem gen. Żeligowskiego istnieje
ta różnica, że my uznajemy zasadnicze założenia ideowe zjednoczenia narodowego
i tylko nie godząc si,ę z metodą. realizaeji
ieh w praktyce uważamy siebie za opozycję wewnątrz obozu."

Przestępstwa
przeciw czystości wyborów

wykrzesać

"Kurier Polski" donosi, it istniejące w
Po.lsce loże mas oń s kie obrza,dku szkocki ego rozwiązaly się.
("Goniec \\farsz." z 3
bm.).
':Mieli§my o masonach

wolą

nadużywania

Wobec bezprzykładnego nadużywa
nia religii do partyjnej agitacji politycznej, przytaczamy raz jeszcze, co napisał
organ duchowieństwa katolickiego, lwowska "Gazeta Kościelna",

r; najsze~zych

Z satyry politycznej

i

sadniczo o metodach przymusu czysto zewnętrznego, mechanicznego,metodach, które nie apelują. do przekonań obywateli, lecz usiłują je sztucznie złamać naciskiem, a zarazem szerzeniem kłamstw i oszczerstw.
Operowanie takimi metodami jest
rzeczą krótkowzroczną, obliczoną na
efekt tani, a bardzo często nie daje na-

Wielką sprawę., wielką. ide~, zdolną

warstw społeczeństwa
entuzjazm szczery i ofiarny,
to skierowanie Polski J: płaszczyzny
"ogółu obywateli" na tory państwa narodowego, państwa narodu pol!"kit'go.
Dok9nane to będzie za pomocą. bezkrwawej rewolucji sumień, serc i mózgów, która Polskę dźwignie ku dziejowym przeznaczeniom i pełnemu rozwojowi sił twórczych narodu.
Państwo polskie o ustroju narodowym stać będzie surową. dyscyplinQ.
wszystkich jego . części składowych:
góry i dołu, dyscypliną. jednak przede
wszystkim obywatelską, utrzymanQ.
przez wszystkie elementy żywe, zdrowe, patriotyczne, prześcigające !lię 'lir
sumienności I karności, w służeniu innym dobrym przykładem. Głównym
takiej dyscypliny motorem jest wewnętrzny nakaz moralny.
Gdy taki jest nasz sposób myślenia,
nie wymaga wyjaśnień, co sę.dzimy za-

duszą

SurOll'e

pw~episy

Art. 118. K t o w b r e w p r a w u
w p ł Y w a n a W y n i k g ł o s o VI' an i a w s p r a VI' a c h p u b I i c z n y c h ,
odbywającego się 'na podstawie konstytucH lub innej ustawy, a w szczególności:

a) sporządza listę głosujących z po_
lub wpisaniem nieuprawnionych;
b) używa podstępu celem nieprawidłowego sporzą.dzenia listy głosujących;
c) uszkadza, ukrywa, przerabia Jub
podrabia protokoły lub inne dokumenty głosowania;
d) sldada głos, nie będąc do tego
uprawnionym;
e) dopuszcza się nadużycia przy
przyjmowaniu lub obliczaniu głosów ,
.
p o d I e g a kar z e w i ę z i c n l a d o
l a t 5 l u b a r e s z t u.
Art. 119. Kto przemocą., groźbą. bezprawną lub podstępem przeszkadza:
a) odbyciu zgromadzenia, poprzeoza iącego głosowanie, albo
b) swobodnemu wykonywaniu prawa gło~owania, albo
c) głosowaniu lub obliczaniu głosów.
podlega karze więzienia do lat 5
lub aresztu.
Art. 120. Kto używa przemocy:
groźby bezprawnej
lub podstępu ceminięciem uprawnionych

Mamy tu otwarte przyznanie istnienia.
opozycji, a więc i rozdźwillków w lonie
"Ozonu", o którym ostatnio tak wiele deklamowano, jako o... "niewzruszonym bloku", Co dopiero mówić o dekompozycji
koclel.·su karnego
\ całej "sanacji", której jeden kandydat
cią.gnie "do Sasa", a drugi "do lasa". DoIlem wywarcia wpływu na sposób gł\) wodzi to ist.ot.nej wartości "sanacji" jako
sowania osoby uprawnionej, lub celem .,obor.u" oraz zarówno tych z "Ozonu" jak
powstrzrmania jej od glosowania,
i tych z poza lej grupy.
podlega karze więzienia do lat 5
lub are!"ztu.
leśniczemu"
Art. 121. Kto udziela lub Obiecuje
udzi~len.ia korzy~ci mają,tkowej, lub
Otrzymaliśmy następujący dokument,
osobIstej uprawIllonemu do głosowa- będący pismem jednego z narlle śnin:ych
nia lub innej osobie celem wywarcia w :Małopolsce zachodniej por! Słomnikami
wpływu na sposób głosowania osoby do p<:>dwładnych mu urzGdników.
uprawnionej lub cel~m powstrzymania jej od glooowania,
"P o u f n e.
podlega karze więzienia do lat 5.
"Do Pan:t L('~ni(,7.pgol
Art. 122. !Ho, będąc u praVl' n ionym
"Zgodnie z zurząclzcni;m pana dyrekdł'
.. k
-.
tota lasów z dn. 2 hm. polecam panu le. o g osowanla, p~zYJmuje . o~zysc n~a- ~ni.czemu wziąć udzi.ał w głoso\yaniu rio
.Jąt.kową lub OSOblst~ dl~ SIebIe lu? 10- / SeJmu w dn. 6 bm. wraz z upoważnionymi
ne] osoby za glosowanle w sposob u- do glosowania członkami rodziny. P07.&
mówiony,
tym nnle~y identy czne polecenie wydać
podlega karze więzienia do lat 5.
wsz?stkim gnjowym, dozorcom l(' :;; n~'m
23
..
ć
i robotnikom leśnym oraz dopilnować, aby
~rt. 1 . Kto. ~rzyjm~]e ~orzyś
polecenie b~' ło w cafości wykonane.
majątkową.. dla SIebIe lub mne] osoby
"Pann leśniczego proszę też o dołożenie
za wywarcJe wpływu na sposób gloso- starań i osohiste orlclziaływanie w kierunwania uprawnionego lub za powstrzy- ku ożywienia akcji wyhorczej wśrórl ohymanie go od głosowania, ałbo takiej wateli na c~l.vm t~r'el~!e swego ~eśnict,,: a.
korzyści żą.da,
"NadleŚniCZY (następuje podpls)
PQdlega karze więzienia do lat 5.
Dokument ten mówi sam za siebie ..
Art. 124.
Kto wbrew przepisom o
tajności głosowania zapoznaje się z
treścią. cu.dzego głosu,
\V Pii1rzowie lrl,ur,uly siG od ezwy. napodlega karze aresztu do rolw lub
wołujące do g-Io. owani;:t do Sejmu. pnrfgrzywny,
pisa.ne przez a rządy ki Ik una stu organ izacyj spolecznych.
Podpisy pod odezwą są o tyle cbaraktery s t~·czn('. że wykazują, jak dalece żv
cie na s ż~-ch organ ir.acyj spo!e('znych. na
prz erost których ciC'rpimy, a które przeważnie nic nie robią. zos tulo IJ7.ale7.ninne od czynników rr.ąclowyrh i l'ZWIr,:H·Yl'h.
. A wi ę c: :r.a z~rząą L. O. n. J>. PlloIlii s ał
S1C~ pan, który pr<1 s lu.1() un:ąd Kc:d 7: ipgo są
du rozj pmczcgo; za url'zf1r1 P. 1.. 1\. - lekarz powiatowy; za Strzelca - wicestarosŁa; ~a zarząd Przysp. Kobiet pani
st~roŚclDa; za tow. "Caritas" żona powlatowC:'go lekarza weterynaryjnego: za
S:ow. Kuprów Polsldch - mąż urz ę dnicz
Iq Rlnros l\\u; za Zw. Ohrony
I\I'CS Ó"
\Ys Sh. - na cze lnik U1'zr,du s!(:arbo\\,cgo;
za Zw. 13.zcm. -. ase".o r \V sądzie rozj emcz~' m.
~ ~p mÓwlm.y JUŻ o takich o .. ganil.aCJach . .lak: Hodzlna \\10 jskowa. Hodzinil. Policyjna, Zw, Urzędńików Skarb<>wych. .
•

"Polecam panu

I

l

Kto za "Ozonem"?
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ł
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KamJania fał~IÓW i OU[I!r~tw Jrl!~WY~Of[IY[~ ~~=::

Jak zawsze przed wyborami, tak i
obecnie obóz "sanacyjny" posiłkuje się
w swej agitacji metodami wybitnie niel.lczciwymi, w szczególności najbardziej wymyślnymi i perfidnymi kłam
stwami i o~zczerstwami, rzucanymi na
obóz narodowy.
Wystarczy wziąć do ręki którę.kol
wiek z ulotek, wydanych przez OZN,
wystarczy spojrzeć na plakaty, którymi
oblepia się mury i ś\vieżo malowane
płoty, by się przekonać o sposobach,
jakie w tym zakresie sa. stosowane.
Czyż np. rozlepiane afisze orz&kornych enuncjacjach sowieckich i o
Stalinie
nie
przypominają
żywo
"tricku" wyborczego z r. 1928, kiedy to
z jednej z "sanacyjnych" drukarni poznańskich wypuszczono ną świat sfał
szowane ulotki niby "kom -~nistyczne"?
Humorystyczny już zgoła charakter
mają niektóre odezwy, rozlepiane na
prowincji; - w jednej z nich ujemne
ustosunkowanie się do polityki "Ozonu"
r.azwane jest "grzechem śmiertelnym".
Należy się liczyć z tym, że w ciągu
dnia dzisiejszego i jutrzejszego miasto
nasze zaśmiecone i oblepione znów bę
dzie świstkami i plakatami, zawierają
cymi jeszcze wieksze niedorzeczności
i

fałsze.

Kandydatury na radnych
narodowych w stolicy
Jak już informowaliśmy, ~tron
Narodowe w Warszawie zgło
wszystkich 18 okręgach wyborczych listy do samorządu stolicy.
Wśród nazwisk kandydatów na radnych, których nazwiska podaliśmy już
wczoraj, figurują trzej znani księża:
ks. proboszcz Mieczysław Krygier, ks.
kapelan Stanisław Tworkowski i ks.
Kazimierz MerI(lejn.
Nadto kandydują: w okręgu I-ym
prezes Dzielnicy Mazowiecldej Sokoła
inż. Maksyś, b. prezes Zw. Rzemieśl
ników i poseł na Sejm, Jan Rudnicki.
\V okręgu 4-ym - prezeska Narodowej Organizacji Kobiet w Warsza·
wie, doktorowa Tryjarska i znany
przemysłowiec Wit Zdankowski.
W oliręgu 8-ym - b. radny, wiced)'rektor Izby Przemysłowo - Handlowej, Bolesław Rutkowski.
W okręgu 9-ym - prezes Zw. Emerytów z wyl{ształceniem uniwersyteckim, b. poseł, l(oncewski.
W okręgu 12-ym - Józef Kwiatkowski, działacz społeczny.
W okręgu 16-ym - emerytowany
dyr. szkolny, wiceprezes Chrześcijań
skiego Stow. Nauczycieli, Bońkowski.
W okręgu 17-ym - dyr. szkolny, .
poseł Lipski, i
em. płk. Zagłoba ZygIer.
nicŁwo
siło we

Z jakich funduszów?

Spoleczen' stwo WI'e, co o tym wszyst-I
kim sądzić, wie też, jak traktować me.
tody agitacyjne pIsm
"ozonowy ch" i

Ordynarny

"Polskiego .Radia". Do.św. iad.czenie w
tym zakresIe mamy lUZ az zana d to
_.
obf't
1 e...
-,
.

wyborcz', PAT-a

kawał

P o z n a ń. (P AT) W kołach poznań
skich utrzymuje się pogłoska, że Stron.
Narodowe miało ze swej inicjatywy udzielić przez jeden z banków pożyczki
dla Pol. Partii Socjalistycznej i Związ
ków Klasowych celem umożliwienia
wystawienia kandydatów we wszystkich okręgach. Powyższe podyktowane
jest niewątpliwie tym, by rozbić mniejsze ugrupowania i osłabić inne partie 1
obozy jak OZN itd., i (chęcią) uzyskania przez Stronnictwo Narodowe jak
największej ilości mandatów do rady
miejskiej".
"Doniesienie" powyżSZE:' PAT-a jest
tak ordynarnym i niedorzecznym kawałem wyborczym, że tylko kompromituje namacalnych autorów tej bredni.
lak się dowiadujemy, sprawa "doniesienia" PAT-a będzie skierowana na

o

a

21'~

zdobył

~

dorocznym konkursie mł6cema zbo1la, Pobll o~
dotychczasowy rekord, młócąc 24 buszle pazem·
cy w 80 minut.

•

I
!

*

drogę sądową.

W tej samej sprawie otrzymujemy
od Stronnictwa Narodowego w Poznaniu następujące oś w i a d c z e n i e:
stała się

I

M~LKE

Dr med. A.

Palta, je!Si o:nki
l'
da....kle I mę"kl.
l,.\tto~

specjalista chorób serca, krwi i płl":
Z,ódź, .1. lVólcz.Jis •• 62 prJ&!ljmuj,
5-7, telefon 24-299 - elektro-ktlrdiogralitt

garnitury, spodnie

Anna Frelkiewicz

p

• ft~--"
:\'fil .,d~""
Mundurki P. W.
B:1\~.
Pła8zc~e i mundurki
~~\\p
szkolne dla chłopców,

O

oec...
l

&'."-,,,~e~

płaszcze

'-.J~

Łódź,

Duży

dla uczennic. Obstalunki.
wybór, niskie ceny.
l!O 0.'i6

ul. 11 Listopada 20. Tej. 12-0-12

Przed wyborami wKłajpedzie

Prasa litewska nielł!adowolo"a Ił! pop'ł'awek komisji auto,wmic~nej do ordynacji wyborclł!ej

słowackiego

ZE NITH

łÓDŹ, BRZEZIŃSKĄ 10. TEL. f50-17

ją~::
~:I:eł:i~~::e~~;::~t::;mer
pocĄodzenia15
polskiego,
mistrzostv.:o Ameryki

*

Apel do narodu

~anPlacek

pochodzeni~ tydowskie'
co Pisarz
Gerson amerykański
Wreschner Ilostał
znalezIOny martwy
wraz ze swa żona w jednym z wielkich hoteli w
Montecarlo. Śleuztwo wykazało, iż zabił on swo·

*

Donoszą nam ~ Ostrowa, że na
Kła j p ~ d a
(ATE) Odbyło się postanowieniami statutu.
ostatnim posiedzeniu Rady Miejsk~ej pierwsze posiedzenie komisji wyborW związku z przyjęciem tych pow dyskusji nad całokształtem gospo- czej pod przewodnictwem radcy praw- prawek prasa litewska zaznacza, że
darki miejskiej zabrał głos radny Klu- nego Krafta. Na posiedzeniu tym rad- opracowane one są w taki sposób, że
bu Narodowego, dr Mamak, zainterpe- ca Kraft w dłuższym przemówieniu ograniczając ilość Litwinów mających
lował zarząd miejski, z jakich funduwykazywał, że ordynacja i instrukcje prawo głosowania w wyborach do sejszów wydatkował wysyłkę pism urzę wyborcze zawierają postanowienia nie- miku kł,ajpedzkiego oraz nadają. czyndowych do wszystkich wyborców, po- zgodne z autonomicznym statutem ne i bierne prawa wyborcze tym Niemsiadających prawo wybierania do SejKraju Kłajpadzkiego. Komisja przyję- com, którzy swego czasu utracili na
mu, zamieszkałych w Ostrowie. Pismo la jednogłośnie uzupełniają.ce punkty, mocy wyroków sądowych prawa obyto z urzędowym podpisem burmistrza opracowane przez radcę Krafta, które watelskie za działalność w nielegaIroznosili pracownicy miejscy i zatrud- mają zastąpić paragrafy sprzeczne z nych organizacjach politycznych.
nieni byli wypisywaniem adresów nawet w niedzielę.
Na interpelację dra Mamaka odpowiedział wiceburmistrz Stosik, że miasto nie zostało kosztami tymi obcią
żone, ale też nie wyjaśnił, kto finanOświadc~enie pr~e~ radio prem,iera Tiso - "Będ~iem,y ~yć
suje tę robotę "urzędową... Wobec nieobecności burmistrz,a zasłonił się wicewłasnym iyciem narodowy'łn"
burmistrz tym, że sprawa ta nie jest
Bratysława. (PAT) W związku my więc schylić głowę i podjąć usilnl1
mu dokł·adnie znana i może na nię. odz arbitrażem wiedeńskim premier Tiso pracę dla dobra naszego państwa. Nikt
powiedzieć dopiero na następnym powygłosił przez radio apel, oświadczając jednak nie mOŻe zabronić, abyśmy przed
siedzeniu.
m. i:
całym światem nie podnieśli głosu z po"Losy narodu słowackiego dostały się wodu wyrzqdzonej krzywdy.
do rąk słowackich w chwili, gdy 20-let"Decyzja w sprawie granic, chociaż
ZEGA~Y nia polityka rządu praskiego doprowa- dla Słowaków niekorzystna, przynosi
dziła państwo do zupełnego rozkładu im jednak w końcu pokój i gwarancję
ZEGARKI
na polu wewnętrznym i międzynarodo- nienaruszalności nowych granic. Słowa
wym. Rząd słowacki zdołał uratować
WSZELKĄ
dla naszego narodu, co jeszcze się urato-

BIŻUTERJĘ
POLECA

*

przypis)'wana Jest sabota zowI.

gr aficzna - PA T rozesłała w dniu
.
dzisiejszym, a więc w przede d mu w.y~
borów sejmOWYCh do prasy ' olskle]
w Rowieckich zakł a dach amunicji wSzost.
. k ob y S'tron- 'Wybuch
ee na Ukrainie z nieznanych powod6w nastąpił
notatkę z twierdzeniem, Ja
kt6ry zniszczył znaczna część zabudonictwo Narodowe było udzieliło przez wań fa'brycznych. Ogmiu robotnik6w ponioełó
pewien bank poznański pożyczki Pol- śmierć.
skiej Partii Socjalistycznej i ZWląZStatek "Stanhul'l:". na kt6rym w piątek PO
kom Klasowym, aby one mogły w wy- południu wybu chł pożar podczas postqju w porcle
Sete. uważany jest za stracony. Załoga roborach w dniu 18 grudnia we wszys t - atała uratowana, nieznany jest natomiast 108
kich okręgach do Rady Miejskiej w tragarza portowe&'o. *
Poznaniu wystawić klasowe listy ka.nJadący Ilutostradą Berlin _ Hanower sa.
dvdatów. a to w tym celu, by przez li- Dlocl16d pl'okuratora sądu najwyższego w Berli·
nie Parey'a wpadł w pohliżu Lahnin na zaparsty klasow-e i socJaI'IS t yczne C ] arwa Ć kowany
samochód ciężarowy. Prokurator Pare;
głosów przy wy.borach komunalnyc~
i .t?warzy~zący mu prokurator ~eibl Ilo~tali sa·
pomnl'eJ'szym ugrupowaniom i Ozo- biCI na m!ełBCU,. towarZYRzący Im trzeC:I p!okll'
"
rator Pal'lSJllS I szofer Keller wstah cldko
nowi".
ranni.
"Stwierdzamy, . że Stro~nictwo Na~
W Rumunii policja *aresztowała w r6!nycb.
rodowe w Poznamu zgodnIe ze swymI punkta~!! kraju ok~ło. 500 .czlą!lk6W; .. Żełazn&j
zasadami nigdy nie pertraktowało z Gwardn sa UPraWiam p agitacJI pohŁycznej.
socjalistami, Związkami Klasowymi
W NiemczeCh oddan~ do uźytku pillĆ nowy<,h
lub osobami im bliskimi, a tym bar- autostrad og61nej rllugości 2.24 km: Berlin . . w spra",.le rz~ kom"ch
noży
LiPBk. Kolonia - Hamm, Monachium - Ingol·
d zIeJ
J
"~
Rtadt. Karlsruhe _ Stuttgart, Stuttgart _ Heil.
czek", - ze Stronmctwo Narodowe C bronn.
czuje się na siłach odnieść w wybo- f
.
.. . ,
W dzielnic,. Londynu - lI'InsbuTT Park sderach grudmowych do Rady MIeJskIe] rzyl Rie autobus z samochodem cię:tarowym.
st. m. Poznania walne zwycięstwo bez I Jest 17 rannych.
'
kruczków i kłamliwych pOdstępów i
że nadużycie popełnione przez Polskł
Agencję Telegraficzn$ uważa za karyOgłoszenia lel(arslliel
godny podstęp przedwyborczy, obliczony na łatwowierność naiw:lych.
Dr med. H. ZIOMKOWSKI
"Wobec faktu używania takich
speeJ. ebordb I!Ik6r. wener. I meezoplelo,..,-eb
praktyk nawet przez instytucje pubUUd!, c Sierpaia 2,
t.L 118.33,
czną jak Polska Agencja TelegarficzPrzyjmuje 9-l:? i 3-9, W niedzielę 9-12.
na, przestrzegamy społeczeństwo przed
n 15099
możliwościę. gorszych jeszcze nadużyć
przedwyborczych i wzywamy wszy atOKULISTA
Dr med. Jaeek Szm,.t. PI. Dlłbl"eW'l!kle«. :t. tel.
kich prawych ludzi do rozwagi i czuf- %43·47
ordynuje codziennie od 18-19. pani edzia·
ności w ocenie ewentualnych lnnyc~
lek, środe. czwartek. sobota od 13-14
n 20072
_
jeszcze kwiatków taktyki "s&nacYJnej".

Polska Agencja Telegraficzna podaje następujące "doniesienie" z Poznania:

"W przededniu wyborów t:o Sejmu
rzecz niesłychana i podobna
w rozmiarach nieuczciwości do afery
wydania przed wyborami do Sejmu w
r. 1928 sfałszowanych ulotek komunistycznych przez czynniki "sanacyjne"
celem zdyskredytowania jedynej w
Polsce politycznej organizacji narodowej, jakę. jest Stronnictwo Narodowe.
"Mianowicie Polska Agencja Tele-

strofę spowo<1~wał wybu<;h, )tt6rego przyczyna

wać dało.

"Na polu międzynarodowym
liśmy wytężyć wszystkie siły -

musie-

mówił
słowac

dalej premier Tiso - aby naród
ki utrzymał taki obszar, na którym
móglby się rozwijać we wszystkich
dzied7,inach. Mocarstwa wydały decyzj~,
której już nie potrafimy zmienić. Musi-

PASY PEJDNE
oraz wszelkie artykuły tecbnlc:me

w znanych od 60 lat najwyższych jakoł.!iach

poleca
Z. MAZURKIEWICZ, SP. I • . • .
Fabryka pas6w transmlsyjny(:h i Sklad/llta
Art. TecbnlcznYl'h
Poznall. nI. Kanhtka 8/9. Telefon 30-22.

I............................

LEKARZ - DENTYSTA

ł.6di, Piotrkowska l04a Telefon 226-31
przyjmuJe w godz. od 10 -13 i od 16 -19
w soboty od 10 - 13

RENTGEN

]l

20 073

RENTGEN

cja ma teraz pełną możność rozwoju gospodarczego i osiągnie zupełną samowystarczalność. Nie ma więc powodu oddawać się rozpaczy. Pozbawieni obcych
żrwioJów

będziemy

żyć własnym ży

narodowym i będziemy mogli
udzielać poparcia oraz pomocy tym Sło
wakom, którzy zostali oderwani od ojczyzny."
Ciem

W związku z decyzją wiedeńską
"Slovenska Pravda" zamieszcza odezwę
do narodu.
"Obecne położenie - głosi LIl odezwa
- nie pozwala Slowakom pogrążać się
w smutku i fatalistycznej bezczynności,
Wszyscy z wiarą w lepszą przyszłość
winni podjąć usilną pracę w kierunku
p~dnjesienia kraju i utrwaleńia zdobyte) woln~ści. Dawna niewola już nigdy
Dle wrÓCI. Pozbyliśmy się praskiego
centralizmu i nastawionych wobec
nas negatywnie mniejszości. Obecnie
wszystka wJadza jest w naszych rękach.
Zjednocz~nj, idziemy do nowego życia,
do nowej pracy, ku lepszej przyszłości."

Pisarze zaolzańscy
w Krakowie

Kra k ó w, 5. 11. W najbliż
do !{rakowa przybywają
pIsarze Śląska Cieszyńskiego i Zaolzańsldego r-a wieczór literacki, urzą
dzony przez Koło Polonistów Studentów U. J. Przybywają. mianowicie: Gu-,
~taw Morcinek, autor znakomitego
"Wyrąbanego chodnika", będą.cego epopeą ludu cieszyńSkiego, Piotr Kubisz z Cieszyna ZaChOdniego, pracownik P~lskiej Macierzy Szkolnej, i Adolf FIerla, nauczyciel z Orłowej, autor szeregu nowel i poezyj.
'Vieczór literacki, poświęcony poezji z.aolzańskiej, budzi olbrzymię, sensację, jest to bowiem pierwsza wizyta
literatów zza Olzy w Macierzy.
s~ych dni.ą,ch

Numer ~:16 -

e

OREDOWNIK, poniedziałek, dnia. 7 lisfopada 1938 -

Sfrona Ił

,

Aresztowania
i
rewizje
w
Krakowie
•
• ••
I na prowincJI
Kraków, 5, 11. - W piątek w godzinach południowych aresztowany
wstał na ulicy referent wydziału propagandy i prasy okręgu krakowskiego
Str. Nar. p. St. Janikowski z powodów
bliżej nieznanych.
We wsiach powiatu krakowskiego
odbywają się masowe rewizje u czł<m-

ków Obozu \-Vszechp<>lskiego. W Morawicy m. i. odbyła się rewizja bardzo
skrupulatna w mieszkaniu p. St. Ja!"kowskiego, któremu policja zabrała z
ubrania mieczyk. Poza tym policja nakł8niała go, aby się .wypisał z Obozu
Wszechpolskiego.

Masowe rewizje u członków S. N.
w
Częstochowie
c

z Q s t o c 11 o w a, 5. 11. - W nocy
z czwartku na piątek dokonała pOlicja

całego

szeregu rewizyj w mieszkaniach narodowców. poszukując nielegalnych ulotek antywyborczy'ch i haseł, którymi w ostatnich dniach nieznani sprawcy wyklejali
płoty
mury.
Przf'fle wszystkim więc przeprowadzono rewizję w mieszkaniu kierownika Wydziału Propagandy S. N. p-.
Mariana Flaka oraz u członkini V\Tydz.
Prop. p. Jadwigi Cianciarówny. U p.
Flaka zakwestionowała pOlicja rewol-1
wer oraz kilkanaście naboi.

Równocześnie odbyłV się rewIzJe u

członków koła

S. N. "Raków" pp. Aleksandra Such'y i Mariana Domm1.skieg-o. człollków kola "Śródmieście"
pp. Józefa Guźli i Stanisława Kozy
oraz u kier. koła "Za\\'oclzie" p. Stefana Opali. We wsz~'stkich wypadkach
wyn il{ rewiz~·.i ]j~rł nega t~·wn~'. pomi-'
mo to policja aresztowała p. Jadwigę
Cianciarównę przetrzymując ją do
piątku w kom . P. P. na Ostatnim Gro~zu. Poza t~'m jedn~'m wypadkiem arcsztowal1. nie było.
Fala rewiz~'j u członków S. N. wywołała w mieście wielkie wrażenie.

·
DaIsze rewIzJe I aresztowanla

...

c z a r n k ó w.

sobotę,

w godzina<:h

popOłudniowych

nastąpiły we 'Vrześni c1alsze areszto-

:.:;~~ ~:~~~~~~~a~~~~~:i~~::ia~~r~~~~

(Tel. wł.) W dniu kier. obwodu S. N. p. KOllCZ.\·ńskiego. nisława, Slankowskiego Lucjana i Gowczorajszym policja aresztowała kie- Zwolnion~7 z al'e~zlu pre7.es po\Viatow~' dzicha l(,azimierza. O godz. 16.50 przy·
rownika powiatowego S. N. w Czarnko- S. N. p. Tadeusz GÓl'czak aresztowan~' b,·lo do agentury "Kuriera Poznailskiewie p. Breithaupta zBoruszyna. P. został ponownie \V piątek popołudniu g~" dwóch posterunkowych, którzy aBreithaupta przewieziono do Czarn- i przewiezion~' clo Zbąsz~·nia.
resztQwali p. Jana Pawlaka. Przy czykowa.
, I n o w r o c ł a \Y. (Tel. wł.). \-V cią- ny tych al'e;:zlo\\'ań nie są dotychczas
W r z e ś n i a. (Tel. wł.) \V sobotę gu soboty pol icja dokonala w I n 0- znane. (rw)
rano pomiędzy godz. 7 a 10 przeprowaVI' r o ~ I a \V i u .szeregu r~wizyj w mieC z ę s t o c h o w a, 5. 11. - Już ?d
dzała policja umundurowana masowe
s~kan
lacI;
tuteJsz~'
ch
dZIałaczy'
~tr~n2
t~·goc1ni
przcbywa w więzieniu k1erewizje n~e~z]{aniowe u działaczy narodo\~'~'ch, członków zarządu po\viato- nIctwa. ł\ar~do\Yego . oraz \\' sWlethcy l1'oWl1ik po\\'. \\'łoszczo\Yskiego S. N. p.
S. N. \V z\vlązku z tym o~aclzono \V a- :\fieczn;law .Jędl'zejak z Cz<;,!"tochowy.
\'Ief!o Stron. Narodowego Stankowskie!to i Leona Langego, l{ierownika koła reszcie ~ członków S. K. a mianowicie Przed- t~·goclniem ~resztowala policja
prz~'słanego na jego miejsce z Często
Bana ~iaka
i członków Stronnictwa pp. Andrze)e\~'"kiego i SIeilerta. . ,
\V l' z e s n l a. (Tel. wł.). DZIS, w chowy zast~pcę p. Jana Popcz~·ka.
Nal'Odowego Mleczaka, Robockiego i
lana Pawlaka oraz w lokalach S. N.
'" czwartek al'eszto\Yano \V I{rzepi_
przy ul. św. Ducha. Rewizje wypadły
cach b. kier. pow. częstochowskiego
Pi~rniki będą doskonałe
lY. zrdzie nep:at~'wnje.
i kaliskiego S. N. p. Stanislawa KolarPo skOllczeniu rewizji areszto\yano
skiego za to. lż ten ... zahrał g-los na
członka -zarządu powiatowego S. N. p.
zebran iu Tll'Zec1w~' bol'czrm ,.Ozonu".
Leona Langego, którego osadzono w
Aresztowanego przewieziono do wi~
areszcie. (rw)
zicnia w Częstochowie.
\V piątek wieczorem aresztowany
Zaznacz~'ć trzeba, że równocześnie
został członek Stronnictwa Narodoweol'zeb~'wa w wiczif'nin kicl'ownik pow.
~o p. Blasz~'k Sylwester z T a r n o w a
piotl'kowsl<iego S. N. p. Zbigniew
p o d gór n e g o. W sobotę aresztowapg 8084 8·40~Jl41
( Gampf. (mf)
no drugiego członka S. N. p. Woźnia
ka Henryka, który w bieżącym tVgodniu po raz drugi siedzi w areszcie.
Prz~'cz~'nv
aresztowania nie SI). dotychczas znane.
Pol icj a p l eszewska przeprowadziła
Na zakOllczenie przemówił jeden z
c z ę s t o c h o w a, 5. 11. - '" czwar·
szczegółowę. rewizję w mieszkaniu p
Waclawa 'Valkowiaka ze S war z ę tck wieczorem oclb~'ło sic na Zawodziu obecn~'ch narodowców, po cz.nu ~ala
d z a w poszukiwaniu za jakimiś ulot- w sali kina "Bajka" pl'zedw~'borcze zagrzmiała narodowym H~·mnem :\1I0kami wyborczymi. \-Vynik rewizji nie- .,walne·· zebranie "Ozonu", na którym dych.
przemawiał b. sen. Zbierski i usiłowali
wany.
Policja w N o w y m T o m y ś l u a- przemawiać jeszcze dwaj inni dzi·ała·
resztowała dziś
w sobotę kierownika cze "ozonowi".
Zebranie z.ako(1cz~·lo się sromotną
koła S. N. p. Mleczarka,
kierowl1lka
\-Va r s z a w a. (Tel. wł.). Ministerorganizacyjnego S. N. p. Mascheldta i kompromilację. "ozonowych" "asów".
'V czasie przemówienia zaczcl~' padać stwo Spraw \Vewnętrznych zatwierLL
!2&
z ław słuchacz~' tak ci('żkie i dema- dziło nowe odznaki Związku b. 'Vięź
niów Politycznych
Z\Yi~zl\U Sybiraskujące "Ozon" zal'zul~', że niefortunni
l{OSZTOJf1NY ZNA.CZEK
ków. (w)
agitatorzy jak zmrci w~'szli zc sali.

na przyprawie korzennej

Polska przejmie
odzyskane ziemie 16 bm.
War s z a w a. (Tel. wł.) Przejęcie
obszarów, przyznanych Polsce na mocy układu z 1 listopac1a rb. z rządem
czesko-słowackim,
ma nastąpić 16 listopada. Później zacznie pracować
komisja nad szczegółowym wytyczeniem granicy.
(w)

Spór o tantiemy
War s z a w a. (Tel. wł.). Wydział
Taczelny Sądu Okręgowego w Warszawie wyznaczył na dzień 9 grudnia
termin rozprawy między fabrykantami płyt gramofonowych a rozgłośnia
mi Polskiego Roadia o tantiemy za nagrywanie płyt w programach radiowych. Fabrykanci płyt powołują.c się
na wyroki zagraniczne w podobnych
~pra,,\'ach zażądali odszkodowania, dochodzącego
clo pół miliona złotych
rocznie. (w)

Hymn Młodych na zebraniu "Ozonu"
Zatwierdzone odznaki

POCZTOJry

ICH WJ..'l."
"TR"DY
W ""I"'RPIEi'll
'-I D
11 ł' .

stosuje siEI zioła przeciw kamicy żólC)lo·
wej. zlei przemianie matem i otyłości
D·ra Cz. Krassowsk ' ego. znak o .hr, towar. KAMICINA. Cena pudF'łka zł 2,ng 202!!2
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W sobotę w Hamburgu ma się odbyć
aukcja dla spr:edażll 7.000 rzadkich okazów filalelistycznych. Na obrazku poda,bizna znaczka z r. 1851. ' bardzo poszukt·
wanego unikatu amerykańskiego f-centa U'go z wizerunkiem Franklinf!-. ~a
który podobno 7Jf'11';(,17 amator o/wruJe
,5.UOO marek.

będzie

78 specjalnych

pociągów

'W a r s z a w a (Tel. wł.) Jak się
Drogą na Konin, Koło i Turek 4.666.
dowiadujemy w Urzędzie Emigracyj-'
Drogą na Neu Mittelweide (Łasici
nym, w drugiej polowie bieżącego mie- ce) - Leszno - Gostyń - Rawicz siąca rozpocznie
się masowy powrót ,Kl'otoszyn Ostrów - Kępno - 3.006.
do Polski robotników sezonowych, któNa Kalisz i Sieradz - 5.508.
rych Niemcy nie chcą. trz~'mać u sieNa Łęczycę i Łask - 1.678.
bie i żywić w czasie nadChodzącej ziPrzez niemiecką stację Grenzwiese
my.
i. przez Wieluń największy transport,
Ogółem przewiduje się powrót dobo aż 11.061.
kłt>dnie 27.593 robotników sezonowych
Przez Lubliniec
Radomsk
w 78 pociągach specjalnych.
Drogą przez Krzyż
na Wolsztyn, Piotrków - 4.887.
Do Częstochowy - 2.528.
Nowy Tomyśl, Środę, Gnieżno, MogilPrzez Kielce - Końskie - Iłżę
no, Szamotuly, Międzychód i Czarnl,{w nrz~'wiezionych będzie 2.232 ro- Opatów - i '''loszczową - 3.132.
Przez Jędrzejów Pinczów
botników.

Stopnicę

-

Miechów

-

Olkusz

-

2.172.

Drogą na Żywiec -

l\fyślenice

-

Limanową.

'Vadowice -- Bochnię -

4.667.

Przez Brzesko - Dąbrowę - Mielec - Jasło - Tarnów - Ropczyce
- Dębicę - Nowy Sącz - 5.110.
Przez Nisko - Tarnobrzeg - Kolcuszowę Rzeszów - Przeworsk Łańcut i Jarosław 5.097.
Dokładne terminy przyjazdu sezdnowych robotników z Niemiec nie są
jeszcze dokładnie ustalone, ale przewiduje się, iż pierwsze tra'1.sporty nad~dą zaraz po 15 hm.
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P ityka wołyńska na cenzurowanym
Sądzie Apelacyjnym w Lublinie -

Wielki proces Stronnictwa Narodowego w
a'pelacje
ł Ustopada rb.
Sądem Apelacyjnym w Lublinie
rozpoczęła się rozprawa apelacyjna w
głośnej sprawie z oskarżenia prywat-

L u b l i n, 5. 11. Dnia.

przed

nego Stronnictwa Narodowego na Wołyniu przeciwko
redaktorom "sanacyjnego" tygodnika "W olyń", pisma
które było zwierciadłem 'Słynnej polityki ówczesnego wojewody wołyńskie
go p. Józewskiego, ówczesnego, bo w
niedługi czas po skazującym redaktorów "Wołynia" procesie, który odbił
się olbrzymim echem w opinii kraju,
p. J ózewski odszedł z '\Vołynia, przestając być wojewodą łuckim, a zostając wojewodą łódzkim ...
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ukraf- f wie, zświadkowie,
PolskI!" eo tak uJmowane, }ak m~-l-----'-----------chyba doprowadzi
PolskteJ, jak z drugiej strony - d~

"leteli zsj chodzi
Z&gadnien~
-ńskie, czy ukrainizmu, to śmia.ło zauwa"
tyć chciałbym, te rozwatania na ten temat świadków w sprawie niniejszej mogą być wysoce bałamutne. Wszak hist.c}ryczni~ ukrainizm, jako wytwór ,!olityki
Stronmctwa Narodowego na tereme Wc>łynia obcy.
Chyba nie mylę się, jeteli
przypuszczam, te w rozwoju historycznym Wołyń mógł stanowić spore tery torium między Koroną a LitwĄ. leteli tak
było, to jednak było tylko do 1569 r., tj.
do Unii Lubelskiej, kiedy to Wołyń sta.nowi! i uznany został za integralną część
Korony. W takim historyc.z nym spojrzeniu - prawda w wielkim skrócie - takte chyba niepoważnie brzmią wywody
świadków na temat współpracy Ukl'aiń-

eów

....
lalnośś katdego P?szcze.gól!1eg~ d0.stO]nika panstwoweg? mgdy 1. mgdZle .me mI)-(
że być utożsamlana z dztałalnośctą rze,dtt
w ogóle."
MISJA POLSKA NA WOLYNI11
od
Pełnomocnik Stron. Narodowego
p
koniec zauważa:
"Sąd Okręgowy wywodzi,
te ~
niniejSZY rozszerzył się daleko poza Acla....
ny sali rozpraw karnych Sądu Okręg&<
wego w Łucku, budząc szerokie echa w
całym kraju,
Śmiem twierdzić, te rzeczywiście proces niniejszy w przedmioci~
kształtowania się poczucia prawnego ..
społeczeństwie w dutym stopniu mote O<
degrać dobroczynną dla narodu polski&;
go rolę, jeżeli przyczyni się do zroznmie.nia rzeczywistej historycznej misji pol...
skości na polskim Wołyniu."

bez-

Utej

pośrednio do odstąpienia terytorium "państwowo--polskiego na rzecz mogącego powstać terytorium ukraińskiego."
OGRÓDEK DOŚWIADCZALNY"'
"
Mówiąc o polityce woj. Józewskiego na
Wołyniu tym słynnym "ogródku doświadczalnym", stwierdza mec. Borowski:
"W takich warunkach publiczna praca
Stronnictwa Narodowego na terenie Wołynia, o jakiej mowa w sprawie niniejszej,
zwalczają,ca w imię dobra narodu i państwa polskiego działalność polityczną -p.
wojewody wołyńskiego, w żadnym wypadku nie mote być rozumiana jako skierowana przeciwko rządowi Rzeczypospc>-

Msza św. 20 tys. kolonistów włoskic~

'Od wyroku Sądu Okręgowego w
Łucku z maja 1937 r. wnieśli apelacje
KRUCHA STABL SŁOWA HONORU
-- zarówno oskarżyciele prywatni Ostrej 'krytyce poddała apelacja;
Odsłonięcie pom:lł.ika Mussoliniego w Libii
Stron. Nar., jak i skazani "sanacyjni"
adw.
Borowskiego zeznania. odstępcy!
redaktorzy "Wołynia" (za pośrednic
R z y m. (ATE) Przybycie 20.000 OS8- na grupy, wysłuchało klęcząc mszy od obozu narodowego p. Zdzisława
twem swego obrońcy adw. PaschaI- dników włoskich do Trypolisu przybra- świętej.
Stahla. Załączone do apelacji przez
skiego, prezesa "Strzelca").
lo rozmiary wielkiej manifestacji na
Następnie odbyła się uroczystość odZanim podamy przebieg rozprawy rzecz Imperium Włoskiego. Osadnicy słonięcia pomnika Mussoliniego, celem adwokata trzy dokumenty, tj. zoboapelacyjnej
zaznajomi.ć
musimy byli powitani w porcie Trypolisu przez uczczenia jego ostatniego pobytu w Li- \viązanie się p. Stahla pod słowem hoczytelników z ciekawą skargą apela- przedstawicieli władz cywilnych i woj- bii w marcu rb. Pomnik wyobraża Mus- noru, że gdyby opuścił Klub Narodo"
wy, to złoży mandat poselski, list p..
cyjną Stron. Narod., sporządzonę. na skowych.
stronnictwa faszystowskiego soliniego na koniu z wyciągniętą szablą, Stahla do prezydi.um Klubu Narodo-15 stronach pisma maszynowego przez oraz ogromne tłumy ludności włoskiej którą mu ofiarowali przedstawiciele duwego w Sejmie - w którym oświad·
adw. Konrada Borowskiego z Warsza- i tubylczej.
chowieństwa muzułmańskiego . . Jest to
cza, że występuje z Klubu Nar., bo nie;
wy.
O godz. H na placu Castello odbyła "święta szabla Islamu", którą MussotiZaznaczamy, 17.: miejscowe społe się msza polowa. na której był obecny ni otrzymaJ w dowód wdzięczności za. może podporządkować się uchwale
Klubu o przestrzeganiu uchwał Rady
czeństwo narodowe Wołynia repre- generalny gubernator Libii marszałek
opiekę nad religią muzu ł maJ1ską.
Naczelnej
Stron. Nar.... i odpowiedź
zentuje w procesie apI. adw. Michał Balbo. 20.000 osadników, podzielonych
.
Klubu Nar. na to pismo, obalają cal·
Starczewski z Łucka - wybitny dziakowicie "legendę" p. S.
łacz Stron. Nar. na Wołyniu.
Adw. Borowski wnosn te'z o pt'Z&SKRO~ O NAROD~ POLSKDB
słuchanie świadka Stahla, bo ,jest róf;..
Adw. Borowski w swej skardze dowc>nica między treści(1. listu p. S. a. jego
dzi, 1:e cały art.ykuł tygodnika "Wołyń"
zeznaniami w Sądzie w Łucku, podzawierał cechy zniesławiające
StronnicZdrada ał"m-ii 1~'U'antuńsk';ej? - Doniesienia chiiiskie
czas których zeznał, że powodem wytwo Narodowe.
() ~u'ycięstwach
stąpienia z Klubu Nar., był stosuneJt
Oceniają. rolę tyg. "Wołyń", pełnomoc
nik łuckiego Str. Nar twierdzi:
S z a n g h a j (A TE) Wiadomości, rzeki Zachodniej. Walka rozpoczęła Str. Nar, do marsz. Piłsudskiego. Sąd
"Oskarteni - zdaniem moim i właśnie które nadchodzą z prowizorycznej sto- się, gdy wojska Kwang-Si starały się na posiedzeniu nieja"k'"l1ym postanoze względu na wa runki notowane w uza- licy Chin Czung-King, świadczą, że zmusić wojska Kantonu do powrotu wIł nie badać ponownie p. Stahla.
sadnieniu wyroku - z~sługu.ią na wyJednak obrona ponowi ten wnioselt
miar kary w rozmiarze, odpowiadającym skrajne elementy nacjonalistyczne i na front antyjapollski, z którego one
na rozprawie apelacyjne'.
nasileniu ich złej i występnej woli. Ty- lewicowe biorą zdecydowanie górę. chciały się wycofać.
godnik "Wołyń", a będzie to cl1yba bez- Kongres chińskich partyj poJityczS z a ng b aj
(ATE)
J{omunikat - , O przebiegu rozprawy i wyniku pOspornym, ma na , Wołyhil,l ..zajtnować pla- . nych, który się odbył w Czung-J{jng,
damy w następnej korespondencji. (S)'
chiński donosi, że na wielu odcinkach
cówkę pracy politycznej na rzecz
pań
powziął uchwały nacechowane sKrajfrontu kantońskiego rozgorzały walki
stwowości polskiej, lecz skromnie o naroną zaciętością w stosunku do Japoń
dzie polskim, jak się zdaje, przemilcza czyków. Partie uchwaliły jednogłośnie, na wielką skalę. Niespodziewany obrót
w swej pracy publicznej. Liczni, zbadawzięła bitwa pod Sam-Szui. Kilka ka··
ni w sprawie niniejszej świadkowie do- żt' wszelkie propozycje Japonii co do nonierek chińskich wysadziło desant Nowe IC'siążl(i
warunków
zawarcia
pokoju
nie
będą
bitnie i zdecydowanie uj emnie ocemaJą
na tyłach japońl'lkich, wskutek czego
właśnie treŚĆ tego artykułu. To w pro- rozpatrywane, dopóki armie japońskie
stej linii raczej wskazywaćby winno, te znajdują się na terytorium chińskim. Japończycy, wzięci w dwa ognie, muZofia Bohdanowlczowa
nie Stronnictwo Narodowe podwa1:a zasa- Postanowiono zmobilizować wszystkie sieli się wycofać ze znacznymi stratapowieść
dy, na. których opiera się państwowa po- zapasy materiału ludzl{iego, aby wy- mi. Usiłowania Japollczyków do wylityka. na Wołyniu, mąci opinię polskieparcia Chińczyków z zajmowanych po- (Księgarni.a św. Wojciecha Poznai'l 1938 TS
stawić
nowe
ogromne
armie.
Specjalgo społeczeństwa, rozbija je na grupy i
zycyj pod In-De spełzły na niczym.
Powieść "Droga do Dangiel" Bohdanomiesza kierunki ich marszu, a włamie ną uchwałą zabroniono komukolwiek
wiczowej, wydana ostatnio nakładem księ-
z odpowiedzialnych polityków lub
czynić to mo1:e ta myśl polityczna, której
g-arni Św. Woj ciecha, zaciekawić mo1:e
wyrazem ma być artykuł omawiany, u- urzędników wygłaszać publicznych
mieszczony w tygodnikp "Wołyń".
przemówień na temat możliwych waT o k i o (PAT) Nowy rząd nankiński każdego, kto w pow~eści szuka nie- tylko
samej sensacji lecz i głęboko prze1:ytycłi
runków pokoju; wolno natomiast mó- ustalił nową pięciokolorową flagę naro- prawd
POLITYKA WOJ. JóZEWSKIEGO
1:ycia, na drodze odwiecznej walki
dową, którą
wywieszono na morskiej pokory z pychą, chciwości z umiarkowan_
W świetle przewodu sądowego, zda- wić o wojnie aż do kOllca.
T o k i o (ATE) Wojna domowa w komorze celnej w Szanghaju z okazji postawą wohec materii, wreszcie na droniem adw. Borowskiego, tak wygląda polityka woL Józewskiego:
Chinach południowych między woj- obrad połączonego komitetu przedstawi- dze gł ęboko p o j ę tej modlitwy.
"Chciałbym przypuszczać, te rozwa1:askami prowincji Kwan-Tung i prowin- cieli tymczasowych rz ą dów chińskich w
Niezachwiana i pogodna wiara, wiara.
jąc te wywody Są.du Okręgowego. wystarcji Kwang-Si toczy się od kilku dni. Pełdnie i Nankinie.
krzepną c a w cierpien iu, usymbolizowana
czy wskazać, te np. artykuł "Do czego Wojska Kantonu cofają się w górę
w pokornej i jasnej postaci św. lana z
zmierza polityka wojewody Józewskiego":
przydrożnej kapliczki, wypełnia myśl zamający według wywodów Sądu Okrę
sadniczą powieś c i. Rozwijająca się fabuła
gowego - w treści swojej podkreślić, te
na tle ż y cia wsi z pogranicza polsko·liwojewoda Józewski prowadzi na Woły
tewskiego, skupia.it\ca się dokoła Szotny,
niu 'politykę popierania nie polskości, a ma zaszczyt przedstaWIĆ rewelacyjny program największych
jego rod7.iny i Wincnka, rozliczne przejukrainizmu, te programem jego nie jest ekranów świata
ścia niekiedy nacechowane tragizmem, to
polityl{a spolszczenja Wołynia, nie jest
tylko utrwalon e w dorywczych tlbraz~ch'
wzmocnienie tam żywiołu polskiego, nie
jest budzenie uczuć polskich w tych odPl awdziwa miłość i zazdrość potężnego władcy hinduskiego, ral1ta!!tyczna fakty, sprawdzające przybliżanie się i odłamach ludności, które po polsku dotąd
wystawa. artystyczne zdjęcia z Indii czynią z arcydzieła tego prawdziwą dalanie się od Boga, to szczeblowanie
wzniesień i upadków ludzi spieszących
nie czują, a natomiast programem jego
bajkę z 1001 nocy. W głównycb rolach: La Jana G.lesl, Stiiwe, Lłngen
jest wzmo1:enie tam tywiołu ukraińskie
G. Janh:er i van Dongea.
Dziś 2 poranki.
Ceny od 85 groszy. różnymi drogami do Stwórcy lub tet ich
go i że skrępowano na Wołyniu liczne
całkowite oddalanie się
i zagubienie w
dziedziny działalności narodowej pol'chaosje wewnętrznych niepokOjów.
skiej ... "
Wiara cicha, pokorna o głębokiej treści,
kojąca
duszę,
Bymbolizuje się w:
"LUDNOŚe UlUł.AISSU KWl'l'NIE"'
skromnym, ciosanym siekierą, przydrot..
Dalej czytamy w wywodzie apelacji:
W MiLN. MAREK NiEM
nym krzy:l:u, co rozpostarłszy swe smutne
"PUblicystyka polityczna cza.sów dziramiona nad polami i rozłogami, błogo"
k'OLVMNY
BI.AI..E
WYWOZ
Z
POLSKI
siejszych bardzo szczegółowo rozwa1:a to,
sławi ziemiom i ludziom.
co zauwatyć się daje na terenie Małopol
KOLVMNY WłlNE - PR2Y\VÓZ Z NiEMiEC
I Autorka w swej powieści, dziwnie uski Wschodniej i Wołynia. Według tej
mlejętnie potrafiła, obok tanalnych kolei
publicystyki zamieszkała na tym. terenie
I
tycia wsi, zamknąć pelne treści i pogody,
ludność ukraińska ma rzeczywiście kwiti9J3
wyznanie wiary. W tym niewątpliwa zanąć.
Jak podaje jeden z publicystów,
leta powieści.
.
"odgrodziła się ludność ukraińska
nieprzebytym murem od państwowości polA dalej, uderza nas swoboda i łatwość
skiej, przyjmując z dobrodziejstwem inkomponowania obrazów, bogatych w rozwentarza wszystkie niedogodności, ja.kie
liczne odcienie barw, język prosty, ciepły,
pociąga za sobą wroga izolacja i wszyst!Delodyjn! ni~~iedy rozrzewniający, giętki
kie korzyści, jakie przynosi w zysku czynl to chwIlamt tak dalece, te rozsiane po
na ideologia."
powieści zdjęcia Bułhaka nabierają dopiero przy nim tycia i właściwej treści.
e==
.Zmysł malarski :w:rraża się w pięknYCh
peJzatach przemawIających do naszej wyPod:dękowanie
obrami bezpośrednio, Lak sama natura.
JWPanom Do:ktorom Lgnacem:o Wattenowi
Nie potrzebujemy do ich przyswojenia
i StaniBlawowl Bzmigielskiemu sa OIPeraeJlI,
hdnych komentarzy. Rozumiemy i pojwy,k onana /.!ó cal. lIumiennoAci. i pJ"Z)' subowaniu ostatnich zdobyczy IIztuki leklU'S'kiei oraz
PotC1/U!tfI wykres przedstf!.tOia nam rozw6j ,tostmkaw handlowych pouko-1tie- ł mujemy wszystko. Przyroda szczególnie
Siostrom Sw. Rodziny w Łodzi, przy ul. int.
uderza nas swe, realnością. Jest i prosta
mieckich (opracowany na podstawie statystyki zamieszczonej przez ,,PrankfurWigury za iście siostrzana opiek'!, składa seri skomplikowana, bezgrzeszna, pełna za·
d",czne
ter Zeitung"). Na W1/kresie kolumny białe przedstawiają warto# towarów tCfIdumy i utajonego smutku, zlolala, to znów
tDi~ionvch s Polski do Niemiec (to miln. marek niemieckich), II kolumn, eztlT"Bóg zapłać"
radosna, kwiecista.
ne - przywóz towarów z Niemiec do Polski. Widzimy więc, te do r. 1936 salWlJZystko tu harmonizuje się całkowi
Ks. Jan CelIan.
do oZ wvmi4ny toWtlirOWej polsko-niemieckiej bylo dla nu dodatnie, Od r. ł9~
cie w jeden piękny, szczery. pelen uczukanonik I prol.. ()SZCZ kałedraluf.. w Lodzi.
saldo to jest dla nas ujemne.
~ -cia hymn na czeŚĆ Stwórl!/L
" 21963
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WChinach "woina aż do końca"

Droga do Daugiel

Nowa flaga

., Reprezentacyjne kino "RIALTO"

,.Tygrys ESZDapuru"
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W~laDiały rOlwói lotnirtwa Jol~kielO
Pięć

nowych typów samolotowych Poiska wyśle na doroczną

~ a r s z a wa. (PAT). Produkc).a
Panstw. Zakładów Lotniczych wzrasta
z każdym dniem. Z samolotów, wykonywanych pocz~tkowo w tych zak~adach na podstawie licencyj zagraDlcznych, przeszliśmy z biegiem czasu
do produkcji własnych typów, wypracowanych przez polskich konstruktorów przy użyciu krajowych surowców
i zatrudnieniu wył~cznie polskiego ~
botnika i inżyniera.
Dziś już PZL mogą. poszczycić się
kilku pięknymi typami samolotów
któr~ch zalety i własności zostały"';
pelm przez nas wypróbowan6 i ocenione, nie tylko przez nasze, ale i obce
lotnictwo.
W czwartek odbył się pokaz tych
typów
samolotów, produkowanych
przez PZL, które będ~ wystawione w
dOl"ocznym salonie lotniczym w Paryżu w 2 połowie
listopada i początku
grudnia. 5 spośród tych typów to samoloty wojskowe, a jeden komunikacyjny.

"L OŚ", "SUM" I "WILK" NA CZELE
SAMOLOTóW WOJSKOWYCH
Na czoło samolotów wojskowych
wysuwa się przede wszystkim samolot
dalekiego bombardowania "Łoś". Rozwija on wielką szybkość 460 km/godz.
przy pełnym obciążeniu, składaj~cym
się z 2.500 kg bomb, 3 karabinów maszynowych i 4 osób załogi. Zasięg
działania "Łosia" z pełnym obcią.żeniem wynosi 1300 km, a z ładunkiem
1 i60 kg bomb zwiększa się do 2200 krg.
Do dalekiego wywi,a du i lekkiego
bombardowania przeznaczony jest 3-050bowy dolnopłat "Sum", którego uzbrojenie składa się z 6 karabinów
maszynowych i 600 kg bomb. Szybkość tego samolotu przewyi.sz.a 425
km/godz., a Ulsięg działania 1300 km.
Do bombardowania z lotu nurkI>wego oraz działania w eskadrach myśliwskich służy "Wilk", również jednopłat, dwumiejscowy.
ł karabiny maszynowe i 1 działko ora.z bomba, przystosowana do wyrzutu nurkowego,
składaj~ się na. uzbrojenie tego typu.
który rozwija szybkość ponad 450
km /godz .• a zasięg ma do 1250 km.
Wymienione trzy typy sę. zbudl>wane całkowicie z metalu.
WYWIADOWCZA "MEWA" I TRENINGOWY "WYtELSamolot wywiadowczy ,.Mewa" Jest
konstrukcji mieszanej. Zalet~ jego
jest przed6 wszystkim wielka rozpię
toŚĆ szybkości, która może się zmi~
niać w granicach od 80 do 360 km na
godzinę. Pozwala to na lądowanie na
mniejszych lotniskach. Typ ten wyposażony jMt w 3 karabiny maszynowe.
Dla celów treningowych do lot6w
na samolotach bombowych powstał
typ "Vłyżeł", ' całkowicie drewniany,
dwusilnikowy aparat, wyposażony we
wszelkie urządzenia, jakie znajduj~
Stanisław

się

na naj cięższych bombowcach. Uzbrojenie jego składa się z 2 karabinów maszynowych i 2 bomb. Maksymalna szybkość 315 km/godz. Zasięg
1160 km.
KOMUNIKACYJNY "WICHERPolski samolot
komunikacyjny
"Wicher" w dotychczasowych pr().
bach dowiódł, że nie ustępuje w niczym absolutnie samolotom komunikacyjnym najlepszych marek świato
wych. Zbudowany całkowicie z metalu, jako dolnopłat z dwoma silnikami
o podwoziu chowanym, może zabrać
14 pasażerów przy ł osobach załogi 1

ładunku.
Zasięg je.go przy
pełnym obcią.żeniu dosięga 1800 km.
szybkość maksymalna 374 km/godz.,
pułap praktycznie osięgalny 6300 m

(Musz Byt ZADOWOLONYM.
KUPUJ WYROBY

1000 kg

przy obu silnikach pracujQ.cych, a
przy jednym silniku nieczynnym 2000 m. Jest to charakterystyka. która
stawia "Wicher" wśród samolotów
komunikacyjnYCh na czołowym miejscu.
Po obejrzeniu wymienionych typów samolotów, które ustawion6 były
na dziedzińcu na terenach OZL, nasŁ4pił ich pokaz w locie.
M. in. znany
lotnik kpt. Orliński wykonał brawurowy lot na "Łoslu".

'1

SchweUteMa"
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Wysnuto słuszny wnil>sek, że morderstwo miało jedynie tło
zemsty.
Pod zarzutem dokonania zbrodni
aresztowano sąsiadów Daszaka, \Vawczaków, którzy procesowali się często
z Daszakiem. Wawczakowic wypierali
się początkowo. później jednak przyznali się do zbrodni, do której nakło
niła ich - jak zeznali córka Daszaka, Katarzyna Pielech, która żyła w
niezgodzie z ojcem. Za zabicie ojca
ofiarowała wyrodna córka mordercom
po 1.000 dolarów.
Aresztowano obu
Wawczaków, Pielechową i jej przyjaciela Tymocia, który był pośrednikiem
między wyrodną. córką. a mordercami.
i 10 dolarów.

Wyboista droga

też się przydać może
W czasie uczty weselnej w KirchheJ·
len w Westfalii jednej z biesiadniczek
utkwił w przełylm kawałek mięsa.
Nie-

szczęśliwa

zaczęła

się

krztusić.

Gdy

wS2:elkie domowe sposoby ratunku okazały się bezskuteczne, zawezwano pogotowie. Lekarz pogotowia zarządził natychmiast przewjpzienie nieszczęśliwej do
szpitala. Droga, którą jechała karetka.
była w jak najgorszym stanie pełna wy.
bojów. To właśnie stało się nieoczekiwanym ratunkiem dla duszącej się bliskiej
jut omdlenia. Wskutek gwałtownych
wstrząsów kawałek mięsa
wszczepiony

I
W

święto umarłych

narodowcy krakollscy wysfawili
krakowskich

wartę

przy grobiir1ilan6w
,~

&S

Prawdziwie

amerykański zakład

B'urmi8tr~ Chicago odesIal błu·mi.,tr#o1ri NO'U'ego Jorku ....
prosię

N o w y Jor k. - Przed paru dniami odbył się mecz bassebalowy mię
dzy reprezentacyjnymi drużynami Nowego Jorku i Chicago. W czasie zawodów burmistrz Nowego Jorku La
Guardia 7ałożył się z burmIstrzem
Chicago Kelly o prosię, że mecz wygra
drużyna jego miasta. Chicago rzeczywiście przegrało.

Burmistrz Kelly, aby wypełnić
kład, uroczyście odesłał prosię do

zaNo-

'.,,·ego Jorku. Przewieziono je w asyście kilku policjantów na motocyklach
przez ulice miasta na dwor7.ec, gdzie
cenny zakład umieszczono w pancernym wagonie pospiesznego pociągu.
W Nowym Jorku powitano prosię
równie uroczyście. Z dworca przewieziono je w karecie. eskortowanej przez
oddzial policjantów przez Broodway do
ratusza, gdzie burmistrz La Guardia
oczekiwał już na wygraną.

między ścianki przełyku oblufnił się i
powędrował do tołądka.
Chora tą samą
karetke, powróciła do domu weselnego
i bawiła się do kOI1ca uczty.

Po pięć nowych owadów
dziennie

Na terpnip AmC'ryld. jak t.wi e rdzą uczeni, zaJmuiący się specj. owadami w N?",
wyro Jorku. w ciągu ostatnich sześcIU
miesięcy odkryto i opisano naukowo 890
now~ch gatunków owadów, do tej pory
rałkowicie nieznanych.
Poza pracami naukowymi, sprawa nowych gatunków owadów odgrywa w
Am eryce jeszcze inne, rolę, a mianowicie
Istnieje ,.giełda". której specjaloście, jest
wymiana nowych /{atunków owadów, celem uzupełniania zbiorów. prowadzonych:
przez amatorów. l ta właśnie najskrupulatniej rcjestruje kaMy nowy gatunek
owadów.

Składki

I pokwitowania

w

Po 1000 zł dała zbirom wyrodna córka
~a :tIamordo1Canie jej ojca -

Dobraną pac~kę are8#towano

R z e s z ó w. - W końcu września
na posterunek PP. w Nozdyrcu ZgłOSi-I
la się Maria Daszek, która zawiadomiła, że na drodze polnej znalar.ła zwłoki
swego męża Ignacego Daszaka.

Przeprowadzone śledztwo wykazalo, że Daszaka napadło jakichś dwu
nieznanych osobników, którzy zadali
mu 8 ran ciętych i kłutych po całym
cele. Przy zabitym znaleziono 100 zł
góry -

StafI(iewicz

Jeszcze jeden znak
Dobrzyński pisał: "la wi~m, że za.
miastem rozcią.gnęły się pola jak
struny mandolin, nakręcone na ~ryfy
wysmukłych topoli" ...
Ojczyzna, słowo gor~e, oblane łza
mi i krwię. najserdeczniejszę.. Znane
to, znane, ha, cóż, jedni się biją. o Nią,
drudzy opłakuję., trzeci zarabiaję. na
Niej, jeszcze jedni... ech... g.a.dać
szkoda, ale walczyć o Nię. trzeba, trzeba! ...
. J eclziemy taksówką. kolegi prezesa
po·wiatowego. Deszcz pana.. Na szosie
wybOistej pełno błota i wody. Jedziemy do Zelowa. Przy drodze pod Buczkiem stoi sosna, na niej obrazek Matki Boskiej. Sosna miga nam w oczach.
Moi koledzy nie zwracaję. na. to uwagl
Ja im mówię, że ile razy jechałem tody rowerem, zawsze na sośnie wycię.
lem znak. Dziś znaków nie policzysz.
W taksówce ciepło. Zajeżdżamy do
Zelowa. Ponure, wstrętne żydy patrzą
na nas spode łba, nieJlawistnie. Roleaa. kierownik melduje:
. . ~. . pręzesie pOWiatowJ, ...

wystawę paryską

wiadomo!

Rozgl~dam się

po sali. Ani krzyży
nawet takiego. jak

ka, ni obrazka,
przy drodze na sośnie. Gołe ściany.
Jedynie na. ogromnych afiszach czerwone ogniwa ~ _ . . - . symbol
bra.nie się nie odbędzie. Zakaz staro- "zjednoczenia". Oglądam się w tył. 7..a
stwa. .. P?.!.icj.a nie pozwala.
mną, stoi gromada 2ydów. Obserwuję.
mnie. Podchodzę do sceny. Odwracam
się tyłem. 2ydów ma.m z przodu. Tak
Mecenas pochmurnieje:
bezpieczniej.
- Szkoda!
Niski, b~ehaty jegomość przeKoło nas gromad~ się grupki dewodnic~y zebraniu. Brzuch na kształt
kawych.
wiellciej urny sterczy mu na.d stołE"m.
- To odczytu nie będzie!
Kończ~ się "przemówienia".
Ja podNie! Starostwo nie zezwala.
noszę rękę. Proszę o głos.
Brzucha.cz
nie chce mi go udzielić. Na.ganiaC'l8
"O'lonowi" przemawiali w duchu ,.deKolega kierownik potwierdza to mokratycznym". Jak demokracja, to
demokracja.. Proszę zgromadzonych o
samo. Prezes patrzy mi w oczy.
głos.
Brzuchacz protestuje. Na. ~ali
- Zostajecie!
huczy: "Mówić, mówić!" - Pakuję się
..... TakI
..
- Jutro zgłosić sie do mnie ... 1 u- na scenę.
- Niech będzie pochwalony 1ezus
taj w dyskusji zabierzecie głos.
Chrys~!
- Czołem!
.
- Na wieki wieków! - huknłęto
Pojecha.li, ja zostałem. Poszliśmy
do loka.lu. Pracy pełno. Czas leci. Wie- na sali. Przewodniczę.cy protestuje.
czorem idziemy na "ozonowe" zebra- 2ydy podnoszę. pa.lt.
- Proszę kolegów - krzyczę nie czy ż e b r a n i e. Sala napchana..
mamy się jednoczyć! A w im~ czego!
Nastrój ciężki.
. . . . ~.... , idl
Prelegenci się pocę. nad wyborczy- Czy tych 2yd.,
..
.
mi przemówieniami. Rozkaz idzie z z.aprosił?

administracji naszel:O "pisma dołmto w
da.lszym cll\gu:
Na "Caritas". okr. IIMl1.: Korporacja przemntu elektrotechnicznego dla ~iednych. m. Poznania 10.-. razem z poprzed1l1o pokWItowanymi 31.50 złotych.
Na k~c1óJ
Andrzeja Boboll w J"unJ~o
wie: Jan i Stefania z Stawskich Szalbierzowie,
Czemiejewo. w miejsce podziekowart za tycze..
nia prveslane w dzień §\uhu 10,-. razem z poprzt><!nio pokwitowanymi 39 zlotych
Dla bledn)'('h dzieci par. św. Jana na Komandorii: Fr. Doma/lska 5.-. razem z poprzednio pokwitowanymi W złotych.
Na "pomnik Serca Jezusowego: N. N . 5,-,
razem z "poprzednio pokwitowanymi 33,50 d.

'w.

- Precz z 2ydamil - huczy sala..
- Mamy się "jednoczyć", a w imię
jakiCh ideałów? Gdzie krzyż, symbol
wiary? Gdzie Orzeł Biały, godło pań
stwa? To takie ma być "zjednoczenie"
z 2ydami? ..
- Hańba! - huczy na sali.
- Odbieram panu głOS - krzy('zy
przewodniczący i tłumaczy, że krzyża
nie zawiesił ze względu na Żydów.
Prezes Akcji Katolickiej to mówił, pan
Mision. Trzeba o tym pamiętać!
"Ozonowcy" znowu dochodzą. do
głosu. "Zebranie" się kończy z wynikiem negatywnym.
Nazajutrz skoro świt dochodzę l10
autobusu.
Obstępuję.
mnie Żydy,
wściekłe, zębami

zgrzytają.ce.

- Nu. ty. ty 2ydów z Polski wyganiast:, a żydowskim autem chces?; jech&ć?
Czuję atmosferę przytycką..

Z opr9sji wybawia mnie kolega kierownik,
jad~cy na rowerze. Biorę od nip,go rower.
- Odbierzecie go w Łasku u kolegi
W. Oto pienią.dze na jazdę.
Kierownik się uśmiecha. Ja · też. Na
~osie błoto. Deszcz mży, a na sośnie
za Buczkiem . przybył jes7.cze jeden
mak.
STANISLA W STATKIEWI{'~

Strona 8 -

ORĘDOWNIK. poniedziałeK,

ania 7 listopaaa 1938 -

Numer 25ft
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Obcy element musi
Ł ó d ź, 5. 11.
Fabrykant Zylberszpic znęca się nad polskimi robotnicami bijąc je bezlitośnie. Z budynku
fabrycznego zakładów przemysłowych
!{ohnów wyskakuje polska. robotnica
na bruk podwórza i ponosi śmierć.
\V dzierżawionej przez Żyda Maje1'a Fogla Schloesserowskiej Manufakturze w Ozorkowi e ciągłe strajki. \V
zakładach Us zera i Maksa Kohnów i
li Nauma E,itingona powstaje stosunkowo największa ilość strajków i zatargów.
Fabn' kant Ż~' d zatrudnia małolet
nich oraz kohicty w porze nocnej. Fabi'ykant Żyd fałszuje książeczki Ubezpiec.zalni
Społecznej
pozbawiając
przez swe oszukallcze manipulacje robotników zaopatrzenia chorobowego i
emen'taln ego.
Fabrykant Żrd nie ubezpiecza robotników. Fabr\'kant-Żvd - nakład
ca w~'z~·sku.ie nieprawdopodobnie chałupników, płacąc za kilkunastogodzinną pracę grosze.
Żyd, obcy fabrykant dochodzi
do
milionów, a przeżartego przez suchoty robotnika Polaka zakopuje si, w
dół mogilny na cmentarzu.
Kto więc dec~- duje? Kto zbiera 0wocc? lUo jest cZ~' nnikiem decydują
erm?
MIALY BYć URLOPY ROBOTNICZE ...
Panowie fahrykanci w połowie biezącego roku obiecali
zorganizować z
całą starannością
urlop~T ' robotnicze.
Mieli robotnicy spędzać dni urlopowe
wśród wonm' ch horów, wchłaniać balsamiczną. w011 szpilkowYCh lasów, wygrzewać się na plażach nad polskim
morzem, odnoczrwać chłonąc piękno i
czar naszych gó~
Nic, absolutnie nic z tego nie wyszło.
Panowie fabrykanci jeszcze raz
:zak,lili sobie z polskiego robotnika j z
t~r ch wszrstk i ch, którz~T da li siG uwi eść
pię]m~' mi słó,,'kami fabrykanckich ku-

się ugiąć

pod

druzgocącym

dzili składając obszerne memoriały, że
kotonina nie nadaje się do produkcji

naciskiem zjednoczonej polskiej woli

na pół miliona złotych.
l znów kpiny w żywe oczy! Spółka
do budowy zakładów, mających zaopatrywać w kotoninę szereg kolosalnych zakładów przemysłowych, o kapitale zakładowym ... 500 tys. zł.
Toć przecież o ile nam wiadomo
- dot~'chczasowa akcja na rzecz kotonizacji kilku firm pochłonęła około
siedmiu "milionów zł.
Więc znów obcy
kapitał
zażarto
wał
sobie z kogoś tak, jak kiedyś
Kohn, gdy obwieścił Lodzi, że produkować będzie ludowe samochody.
A jeśli tak wolno hulać sobie panom przemysłowcom, to kto w Łodzi
jest czynnikiem miarodajnym?

sce nic ma lasów? Czyż nic ma celulozy?
Skoro tak się dzieje, to kto ma głos
decydujący w łódzldm okręgu przcmy-

ZAJRZYJMY DO TOMASZOWA
Tomaszowska Fabryka Sztucznego
Jedwabiu, kolos przemysłowy zatrudniający ponad 6 t~' s. robotników, jest
w posiadaniu żydow s kiego kapitału.
Na potrzeby tej ogromnej produkcji
surowiec (drzewo) sprowadza się cią.
gle jeszcze z zagranicy. Czyż w Pol-

ność.

kreślono

włókienniczej.

Nie miał do nich dostępu dla interesu polskiego zasadniczy argument,
że wprowadzanie kotoniny do produkcji jest konieczne zarówno ze względu
na obronność kraju, jak l nasz bilans
oraz podniesienie gospodarcze kraju.
Panowie fab17kanci byli glusi.
Dopiero zastosowanie przymusu, za:-tosowanie po prostu sankcyj karnych, przemówiło do nieczułych na
wsz~- stkie argumenty potentatów.
Ale i tu w~' szł'a na wicrzch, ujawniła się obłuda i fałsz obcego przemysłu.
Ki edy trzeba już kotoninę stosować powiedzieli sobie - to należy
okazać się "patriotyczn:vmi".
I pe,ynego dnia 7.dziwiona Łódź
przem~' slowa
usłyszała,
że
panowie
Ejtingonowie, Ossery, najwięksi do niedawna przeciwnicy kotonin~' , przystę
pują do uruchomienia wielkiej fabrrki kotonin~' pod firmą ,,\Vłókno kraj0we" w Centralnym Okręgu Przemysłowym.
I\:apitał zakładowy spółki 0-

słowym?

DEWASTACJA WARSZTATÓW
FABRYCZNYCH
Żydowski, obcy przemysł łódzki od
lat w ogóle nie inwestuje. \Yarsztaty
pracy ulegają z roku na rok stalej
dewastacji. Eksploatacyjna wyłącznie
gospodarka obcego przem~' slu sprawia,
że stan wrzecion
w łódzkim okrQgu
przemysłowym przedstawia się wprost
katastrofalnie. Ten stan jest nie do utrzymania nie tylko ze względu na potrzeby i wymogi gospodarcze kraju,
?ole także ze względu na jego obronJeśli możliwe jest niebywałe dewaE'towanie warsztatów po prostu militarnie ważnych, to kto w Łodzi decyduje?
p ANOWANIE OBCYCH POTENTATÓW TRZEBA PRZEKREŚLIĆ
Jako narodowa konieczność narzuca się potrzeba ukształtowania cało
ści stosunków łódzkich wedle potrzeb
i interesów polskiego społeczeństwa.
Zaprowadzć
panowanie · polskie
może
jednak tylko skrystalizowana
woja Polaków,

Nie zbrodnia lecz niezwykłe samobójstwo
,
.
p
TJ' ' Y.i((8Iłi
'Ilie ~ag((dkt 'ł'~eko'lnego 'I)'lm'lIu u' Ło(l~i

Ł

5. 11. Jak to podawaliśmy
Bl'zezillskiej 147 znaleziono
~trasznie popaloną kobietę, którą okazała się 31-letnia \\'ład~- slawa By tomska, zam. pl' z ~- ul. D"'ol'cowej 29.
Ponieważ jak u stalono była
ona
związana i o'b lalla płrn e m l'a twopalnrm a nast~pnie podpalona powzi~to
podejrzene,
iż
zachodzi potworna
zbrodnia.
Dopiero szczegółowe haclania doprowadzil~'
do odszukania listu, \\'
którym zmarła stwierdza, iż popeln:a

na

ód

ź,

ul.

ZI

samobójstwo, gd~'ż nic widzi 'w dal~z~'m swym
życiu
żadnej
rozkoszy.
Desperatka. by n ie krzyczeć, zawiązała
sohie usta, a nawet z,,,iązała r~ce i dopif'l'o podpaliła się .
Te właśnie szc2egóły nasunęły przypuszczenie, iż zachodzi w~'padek zbrodlli, a nawct zatrz~- mano kilka osób,
Co clo któr~' ch powzięte zo stały POcl '3 jrzenia .
\\'o)wc ,,' ~' jaśnienia się tajemnic~'
(lalsze dochodzenie zostanie umorzone.

I

I

Obcy element może się ugiąć tylko
pod naciskiem druzgocącym całej polskiej Lodzi. Dlatego też ta Lód~ musi zaprezentować się jak najbardziej
zdecydowanie w wyborach do samorządu miejskiego. Żaden polski głos nie
może się zmarnować. Żaden polski głos nie może paść na list" która
jest wyrazem grupki, koterii. Społeczeństwo polskie manifestuje
na rzecz polskiej Lodzi głosując na listę Obozu Narodowego
(Stronnictwa
Narodowego). (j. w.)

glarz~T .

\Vięc kto w Łodzi (lerrduje?
Kto
ma głos obowiązu.i.ący? Komu wsz~- st
ko uchodzi? Przecież fabr"kanci lódzC? po\yzięli uchwałę w sprawie urlopów robotniczych wobec wojewody
łódzki ego!
.
A SKANDAL Z LANITALEM I
Przejawili nib? to panowie fabrykanci, ohcy przem~'sł, zrozumienie dla
idei uniezale7:nienia polskiego włó
kiennictwa' od zagraniczn~' ch stJ.rowców. Odbyla się przy hucznej reklamie żrdowskiej prasy instalacja i otwarcie fabn-ki sztuczne; weln\', wlo&kiej weln~' ' (Iana italian'a), - lanitalu.
"Zmnicjszrmy pl'z~' ,,' Ó7, wełn? zagranicznej. zasłąpimy ją zupełnic!" wołała ż~' dowska prasa, wołały "Ekspress~''', "TIcpuhliki", "Glosy Poranne".
A tymczasem zamiast zmniejszyć
przywóz, wwóz ten zwiększono. Trzeba
wiedzieć czy to nie skandal - ka:zeinę (sernik) potrzebny do fabrykacji
lanitalu sprowadza· się z zagranicy.
Ale idźmv dale;. Przywóz wzrasta,
kazf'inę się 'Pl'Z)-,,:ozi z zagranicy, ale
lanitalu jakoś.na rynku nie widać. A
przecież fabn'kę Ul:uchomiono w marcu, a próby przeprowadzano znacznie
wC7.eśniej.

Co to za nowy bluff łódzkich, ży
'dowskich fahryk:'ll1tów? Gdziez tego
bluffu taJemnica?
\V każdrm hądź razie jest rzeC7.ą
niesl~- chanie charakten'st~;'czną. że do
fabr)'kacji lanitalu wzięli się Żrdzi
włókiennicy z bran7:Y wełnianej,
a
wiQc ci, dla któl'~' ch lanitał jest konknrencyjn~'m
produktf'm. Ale czyż
nie słyszy si, o tym, że przemysł za1<upuje knnknrencYine wynalazki, aby
je skompromitować, ukryć 'Pod korcem, zdusić w ciemnościach?
A jeśl i tak jest, to kto w Łodzi clee~' dnie?
Kto sprawuje wS7.f'chwładne
rządy i kpi sohie ze WS7.~-stkiego?
A JAK Z KOTONIN~?
Jakże się panowie włókiennicy, obcy pr7.em~' słowcy, rękami i nogami
łll'Oll i1 i przed ~<:,tosowaniern
kotoniny
(J{otonizowanego lnu i konopi) w produkcji. Jak kręcili nosami, jakto twier-

Skazanie szajki
Sąd s1.·a~(fl

złodziei

kolejowvch

c~loll1.·ó tv s:~ajl.-i na kw'U 'wię~ienia od
';' miesięcy do 3i 1)ó1 roku

kilkunastu

Ł ó d ź, 5. 11. - \,"czoraj Sl;ld Okl'ęgo",y ogłosił w~Tok w sprawie szajki
złodziei kOlejo"'yCh, którzy od d,,,óch ,
lat rabowali na linii Gd\' nia - Łódź
mjędz~' stacjami Gl'otn ii~i i Ozol'l<ów
okradając transporty kol2jowe.
Ta mocy "',\Toku skazani z03tali
52-letni Stanislaw Plu:,:zrz~' llski na 3
i pół .roku ,,,iezienia, 3i-Ietni Słefan
Stawicli:i na 2 i pół roku ,,,ięzicnia,
33-letni \\T lacl~' sław Skupil'l ki na rok

,,,i~ziel1ia i 100 zł grzywny, 33-letnia
Zofia Skupi11ska, 53-letnia Albert~' na
Lubowil'lska i 20-letni Edmund Krygier każde na 8 miesięcy więzienia
i 50 zlotych grz~'Wl1~'.
41.-letni Teodor Bepncr skazany
został na :2 lata wiezienia i 300 złotych
grz~'wn~' , 30-letni Fn' clen-k Golz na 7
miesięo' więzienia i 300 zł g'l'Z~-WIn-,
Heinhold Fitz i Piotr Jallczak zo stali
z braku dowodów unie,,,inniClli.

r

Na budowę .amachu
"Rodziny Radiowej"
wydatkowano już 120 tys. zł
,

Ł ó d ź , 5. 11. \V Zgierzu odbył ~ ię
okręgow~'
zjazd przedsf-awicieli poszczególn~'ch
kół
prowincjoJ1.aln~-ch
łódzkiej Rodziny Radiowej pod prze-

wodnichyem pIka Chaberlinga,
Po mszy św. toczyły s iQobrady. w
czasie któr]'ch sld-adano sprawozdania. Jak w\'llika z nich, na budo'''ę
własn~g-o g~nachu w Łodzi wydatko,,,ano do chwili obecnej 120 ty s. zł.

ss

lam~ni~[ie ło~ali WJ~or[lJl~ ~tronninwa Uaro~ow. W
tO~li
Gdzie

się podziała

Ł ód ź, 5. 11.
Pamiętamy wszyscy
dobrze niedawno wydany okólnik ministra spraw wewnętrznych i premiera Skladkow8kiego w sprawie cz~r stości wyborów. Premier zalecił podwladnym sobie instancjom administracyjnym stworzcnie takich warunków,
l<iól'e by gwarantowały swobodę aktu
wyborczego.
Tymczasem co obserwujemy na terenie Łodzi?
Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w okresie przedwyhorczym istnieje swoboda odb~' wania
zebrań publiczn~'ch.
\V szczególności,
jeśli chodzi o bieżąc~r okres wyborczy,
to można
odhywać
zgromadzenia
przedw~' borcze
bez
zawiadamiania
władz, pOC7.ąwsz~- od 1 paździ ernil{a.
Mimo okólnika premiera i wspoml!ianych wyraźnych przepisów na terenie Łodzi nie dopuszczono dotychczas
w trwającym okresie w~'borczym do
żadnego publicznego zebrania ~łl'O;lnictwa Tarodowego. Co więcej unie-

swoboda aktu wyborczego?

możliwiono
także
przędw~'borcz~' ch w

odbycie zebrali
ramach wewnętrz

no-organizacyjn~-ch.

Nie poprzestano jednak na zakazie
odbywania zebra!'!.: w nocy z piątku
r,a sobotę opieczętowano pod nieobecność członków o godz. 12 w nocy lokal
zarzl!du okr~gowego Stronnictwa Narodowego (Piotrkowska 80) oraz lokale ",sz~' stkich kół dzielnicowych.
Ponieważ w lokalu przy ul. Piotrkowskiej 86 mieści się lokal głównej
komisji wyborczej Obozu Narodowego
do wyborów samorządowych, a w lokalach dzielnicowych lokale komisyj
ckręgowych
automatycznie więc
zamknięto lokale urządzenia komisyj
wyborczych.
\V nocy z piątku na sobotę opieczętowano również lokal "Pracy Polskiej"
przy ul. Bandurskiego 9-11. Usta aresztowanych c7.łonków Stronnictwa Narodowego objęła jeszcze nazwiska Rohakowskiego, członka koła Południe.
Pawlaka, członka kola im. 'Vieśnia-

I

ka, Nycha.
Tejżc
samej no cy po przcprowadzeniu rewizji, która dala \Y~' llik Il egat~- wny, al'es7.to,"ano członka Stronnictwa Narodowego p. Rajmul1tla
Gacl,a.
\V god zinach rann~ ' ch w sob o tę dn.
;) bm. aresztowano kierownika W\' cbliału mloclzicżv Stronnict'''a Nar'oclo\\ego \\'acława Bursiewicza.
\V sprawie are, ztowan~'c h inter weniował prezes zarządu okręgowego
adw. Franciszek S7.wajdler u sędzi e g ;)
śledczego. Prezes Szwajcller inter"'eniował także w starostwie grOdzkim w
sprawie zamknięt~'ch lokali. Jak dotychc7.as, w~'nik interwen cji jcst negatY'''I1,V·
Represje zastosowano jedynie w
stosunku do Stronnictwa Narodowego. Nic nam nie wiadomo, aby podobnie, jak Stronnictwu arodowcmu zamknięto lokale organizac~- jne i "'~' b :>l'_
cze PPS czy żydow s kim organizacjom
politycznym.

Narodowa Łódź to narodowa Pols/~a

Numer 'Z5A ".I~llI l 4'rl

6

Mre~ re~ak[ii

i admioiltratii WtOdl~

tel. 173-55

Piotrkowska 91,
Godziny

pnYl-:~ I

11 -13 I 16 - 1'7

DYtURY APTEK
Nocy dzisiejszĘ'j dyżurują następujace apteki:
Sarlowska-Dancerowa. Z~ier~ka 63. Gr()'\.kowskl ,
11 Listopada 15. Karlin rży!!, Pilsuill!kiego 54
RembieJiński. Andrzeja 28. Ohadzyńska
Piotrkov.'ska 165, Miiller. Piotrkow~ka 46. Antoniew icz Pab ianicka 56 i Unie!zowski, Dąbrow~k.
24 a.
'l'ELEFONY
Pogotowie P. C. K. 10%-40.
Pl>II'otowle lekarz,. l'hrześclJIID 111·111
Pogotowie l'hezpiet'zsllll 208-111.
Straży Pożarnej IS.
Pogotowie M'ejskie 10%·90.
TEATRY
Teatr Polski - .. Subretka··.
Teatr Popularny - .. Skalmlerzankl".
KINA
Capitol - .. 7.łotowłoaa".
Corso - .. \V sieci wywiadu".
Ikar - .. Przygoda w Szanghaju".
)Ietro - .. Buziaczek"
Oświatowy-Słoft\'~ - .. Pan redaktor szaleje"
•. Na Sybir".
Pałace •. Ostrożnie profesorze".
Przedwiośnie •. Druga mlodość".
RiaIŁo .. Tygrn EsznllPuru".
Stylowy - .. Arena tycia".
Cyrk Staniewskich al. KOś('lUszki 517 codzien.
nie dwa przedstawipnia o godz. 16,30 i 20 15.

KOMUNIKATY
Powt6rna rejestracja
W poniedziałek, dnia 7 bm. winni się
stawi? do powtórnej rejestracji mężczyźni
roczmka 1918 z terenu V· komisariatu o
nazwiskach na litery J, K, i z terenu
XIII komisariatu o nazwiskach na litery
I, J, K, L,

Ł,

M, N.

KRONIKA MIEJSCOWA
Konfiskata Ol wiejskiego" chleba
Od 5 października rb. wprowadzano
zakaz sprzedaży na targowiskach chleba
wypiekanego przez rolników lub tet. poka.tnych pi ekarzy wiejskich. W okresie
n;ticsiąca władze zakwestionowały ponad
3000 kg tego rodzaju pieczywa, które przekazano na cele dobroczynne. a winnych
wykro czell podano do ukarania.
tnhra dla drukarz,
W związku z okresem przedwyborczym
w drukarniach prywatnych panuje obecnie znaczne ożywienie i pracownicy zatrudnieni sa. w godzinach nadliczbowych,
co nawet spowodowało interwencję zwią
zku zawodowego, który zażądał zatrudnienia nowych pracowników spośród bezrobotnych drukarzy.
Sprawa ta zosiała załatwiona pozytywnie, tak że nie ' doszło do poważniejszego
zatargu.
Zebranie maJstr6w
W lokalu związkowym przy ul. 2eromski ego 74 odbyło się zebranie ogólne człon
ków Związku Majstrów Fabrycznych oddziału łódzkiego. Poza sprawami organizacyjnymi omówiono kwestię zawarcia umowy zbiorowej i pOdjęto uchwałę wzywającą zarząd związku do podjęcia energiczniejszych kroków w kierunku oiltatecznej realizacji projektu układu zbiorowego.
Dale.i omówiono sprawę ubezpieczenia
majstrów i postanowiono przeprowadzić
dokładną kontrolę, szczególnie w mniejszych zakładach przemyslowych by uporządkować kwestię
ubezpie czania majstrów.

KRONIKA DNIA
Na ul. Zgierskiej _tal poraniony U-letni
Stefan M!odziaj z ul. Adwokackiej 12 odnosząc
kilka ran tłu czonych głowy i twarzy. Rannego
opatrzyl lekarz pogotowia.
Z mieszkania Melanii SzuI\' (Napi61'kowskiego 117) nie zn a ni sprawcy skradli hiżuteri~ warto śc i 200 zł.
Z podwórza domu przy ul. Nawrot 29 na
szkod~ Jana Fligla skradziono metalową śmiet
ni ce wartości 50 zł.
Elia S2Jpigiel zameldował . że z jego mieszkania przy ul. Gdańskiej 18 skradziono rzeczy warto~ci 600 zł. Rzeczy były ubezp:eczone w Tow.
Polonia.
65-l etni Ernest Wojnowski (Żytnia ,() na ul.
Rlgo wskiej najechany zostal przez tramwai i
odn i ós ł zewn etrzne obrażenia ciała. Rannł'go o·
patrzyl wezwany lekarz pogotowia.

"Narodowe tycie Gospodarcze"
Ostatni numer (31) "Narodowego 2ycia
Gospodarczego" obok materialu bieżąco
informacyjnego przynosi caly szereg zasa dni czych artykułów g9spodarczych. Na
szczególną uwagę zasługuje artykuł Stanisława Rymara pt. "Sprawa aktualna",

s
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Pełnomocnicy muszą usunąć braki i wady
Ul zgłoszonych listach do 14 bm.

· zynł.·kal.

Listopad

Niedziela: Leonard w.
Poniedziałek: Floren
cjusz b,
Kalend at"z słowiański
Niedziela: Wszewład
Poniedziałek: :2:ytomir
Słońca: wschód 6.56
Niedziela
zachód 16,16
,...
Długość dnia 9 g. 20 min.
Księtyca: wscp.ód 15.24, zachód 5.00
Faza: 1 dziel'! przed peinil\

ORĘDOWNIK. poniE'działek, dnia 7 listopada 1938 -

Komunikat referatu wyborczego
Ł ód ź, 5. 11. Referat wyborczy
Zarządu Miejskiego informuje, że do

dni·a 11 listopada rb. włącznie komisja
wyborcza wzywać będzie pełnomocników kandydatów na r.adnych do usuwania braków i w,ad w zgłoszonych listach.
Również w tym terminie Główna
Komisja Wyborcza wzywać będzie
kandydatów n,a radnych celem spraw-

Narodowa

ł.ódź

Zarządu

dzenia, czy wł,adają oni językiem polskim w słowie i piśmie.
Pełnomocniry
list
()bowiązani
sę. usunąć braki w zgłoszonych listach
k,andydatów
na
radnych
do dnia 14 listopada włę.cznie. Po tym
terminie Główna Komisja 'Vyborczn.

I

będzie

badała

ważność zgłoszonych

list i zatwierdzała je w całości, bą:dź
skreślała kandydatów na radnych, nie

w20 le(ie niepodległości

11 - Z ok,azji ZO-lecia niePolski odbędzie się w dniu
11 bm. staraniem Zarządu Okręgowe
go Stronnictwa Narodowego uroczysty
obchód z następują.cym programem:
Godz. 9 nabożeństwo w kościele 00. jezuitów (ul. Podleśna), godz. 10 akademia w lokalu Pracy Polskiej, przy ul.
Bandurskiego 9-11 z przemówieniami

prezesa. Zarządu Okręgowego Stronnictwa Narodowego adw. Franciszka
Szwajdlera i kpt. Leona Grzegorzaka.
Godz. 11 powitanie wojska w c z.a.si e
przemarszu oadziału.
Wzywa się wszystkich Polaków do
wzięcia udziału w uroczystym obchodzie.

----------

Nieprzebyte bajora na Widzewie
Skarga 3 tys.

nties~kańców ~aniedbanych

Ł

ó d ź, 5. 11. Od mieszkańców Widzewa otrzymaliśmy pismo, które poniżej zamieszczamy w całości:
"My mieszkańcy Widzewa z ul. Batorego, Granicznej i Nowego Świata w
imieniu 3000 rzeszy prosimy Szanowną. Redakcję o wydruko\vanie naszej
skargi, ażeby tę skargę nareszcie ktoś
z Panów Zarządu Miejskiego zrozumiał i ulŻYł doli tyłu zamieszkałych
tam robotników polskich.
'
"Nadeszła jesień, a z nię. deszcze i
niepogody.
Jesteśmy
mieszkańcami
najruchliwszych ulic z tego odcinka
'Vidzewa tj. z ul. Batorego i przy ległych do niej Nowego Świata, Granicznej, Wiejskiej, Cichej i Milionowej.
"Na ul. Batorego znajduje się 8
sklepów. Na innych ulicach są także
sklepy. Dojście do nich jest bardzo utrudnione. Dowóz drzewa i węgla dla
ogółu mieszkallców
tych ulic jest
wprost niemożliwy.Wspomniane uliCe są. n i ezabrukowane i nie posiadają.
nawet ścieków. Ul. Batorego przed-

posiadających warunk6w, wymaganych przez prawo, bądź też unieważ
niała listy całkowicie.
Z uwagi na dużą. ilość zgłoszonych
list, których, jak wiadomo, zgłoszono
17, prace Głównej Komisji Wyborczej
nad zbadaniem list potrwają czas
dłuższy.

Ostateczne ustalenie list kandydatów, zgodnie z art. 30 ustawy o wyborach do Rad Miejskich, winno nastąpić nie później, niż 11 grundia, bowiem w dniu tym musi nastą.pić ogło
szenie plal"atami zgłoszonych list kalldydatów.

.

.t;lpel Stronnictwa Narodou'ego
Ł ó d ź, 5.
podległości

Miejskiego

ulic

stawia jedno "bajoro", niemożliwe do
przebycia. A ulica ta jest gęsto zabudowana i zaludniona.
"Gospodarzy karze się mandatami
z powodu błota przed posesjami. Czyż
tu jednak gospodarze są winni? W
każdym z domów mieszka przeciętnie
od 20 do 25 lokatorów. Każdy z nich
musi przecież wylewać gdzieś pomyje.
"Obecny stan wspomnianych ulic,
niezabrukowanych,
stwarza groźne
niebezpieczeńst~vo w razie pożaru. Jak
tu przez dziury i wyboje będzie mogla
dotrzeć straż?
Kilkakrotnie interwenlowaliśmy w magistracie, składając
podania. wszystkich mieszkańców. Jak
dotychczas bez jakiegokolwiek skutku.
"Wobec tego publicznie zwracamy
się do zarządu miejskiego, aby zajął
się naszymi uzasadnionymi potrzebami. Płacimy na równi z innymi obywatelami podatki i marny prawo domagać się dbałości o nasze interesy,'(Następują liczne podpisy).

Tragedi'a
nieszczęśliwej matki
Ł ó d ź, 5. 11. Na ławie oskarżo
nych w Sądzie Okręgowym zasiadła
Leokadi,a Szczep,aniak, oskarżona o to,
że 30 czerwca rb. w Wydziale Opieki
Społec·znej porzuciła pięcioro swych
dzieci w wieku od półtora do lZ lat.
Mą.ż Szcze'p aniakowej, chorując na
gruWcę, nie tylko nie mógł pomóc żo
nie w utrzymywaniu rodziny, ale stanowił dla niej ciężar.
Szczepaniakowie zostali wyrzuceni z mieszkania i
znajdowali się w skrajnej nędzy bez
dachu nad głową.
Sąd
skazał Leokadię Szczepaniak
za porzucenie swych dzieci na 6 miesięcy więzienia, zawieszają.c wykonanie kary.

Ukaranie fabrykanta
Ł ód ź,
kończalni

5. 11. -

W farbiarni i wyfirmy Gessner (Kilińskiego
nr 24), jeszcze ,przed. kilku dni,ami wybuchł strajk okup.acyjny z powodu zaleg.ania robotnikom z wyplatą. nale~
nych zarobków na sumę ponad 12 tysięcy zł.
Wlaściciel

fabryki został przez referat karny s'kazany na mi.es i ąc aresztu za zatrzymywanie z.arobków, a niezależnie od tego zastrzeżono, że będzie
miał wy tocz onę. powtórną sprawę k,arnę., o ile nie ureguluje kwestii zapłaty.
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Czytajcie i abonujcie
"Ilustrację Polską"

~n!II~I~~I~~I~I~l"l~lm~r~I~,~ ~o ~ań~twa · naro~owelO
Wplebiscycie na rzecz polskiej

Łodzi

nie może zbraknąć

L ó d ź. 5. ii. - Jak już donosiliśmy
do wyborów samorządowyeh w JJodzi
staje i 7 ugrupowalI politycznych. W
porównaniu z wyborami samorządowy
mi poprzednimi zaznaczyło się znaczne rozproszkowanie.
Rozbicie powoduje przede wszystkim koniunkturalne efemerydy wybor_
cze, szyldowane głównie przez ,.Ozon··,
który jednak, jak już podkreślaliśmy,
odważ:,' ł się odslonić przyłbicę tylko w
czterech okręgach.
Widać z tego, jak słabo czuje się ta
organizacja, jak żadnego uzasadnienia
nie maję. jej dotychcz.asowe zewnętrz-

ne buńczuczne wystąpienia. Fakt zgło-I
szenia własnych list jedynie w czterech okręgach, to przyznanie się "sanacji" do zupełnego fiaska i bankrut>
twa.
Przywódcy łództy OZONU wystawiając w innych okręgach listy pod takimi nazwami, jak "Obóz Mlodych Polaków", (okręg 8) czy "Chrześcijański
Komitet Wyborczy" (3, 4 i 7 okręg) liczą
na to, że uda się pod zwodniczymi szyldarni przemycić się do zaufania spole·
czeństwa i osiągnąć pewne wyniki.
W Łodzi, gdzie obok list żydowskich
występuje skartelizowany blok mark-

oraz rozważania red. pisma p. E. Zwierzewicza pt. "Polszczyć handel trzeba kosztem 2ydów".
Adres reclal{cji i administracji: Piotrkowska 86. (tel. 15333).

o 11 - Zjednoczone I i L TSG I. na boisku Zjednoczonych.
o 11,30 - Sokół i U. T. Ib. na stadionie
w Zgierzu.
o 14 - Ognisko i Zelowski K. S. w
Kasznicy.
Do druł,ny olimpijskiej wyznaczeni
zostali z Łodzi: Gałecki (ŁKS) i Dusik
(Zjedn.)
W łódzkim okręgu zostały przerwane
rozgrywki piłkarskie w kla!'tie B i C.
ŁÓDź RZYM
W poniedzialek, 7 bm'. o godz. 20 odbędzie się w sali YMCA przy ul. Moniuszki
4, mecz zapaśniczy Łódź - Rzym. Gości
włoskich podejmować
będzie
specjalny
komitet polsko-włoski. Zawcdy wzbudziły wielkie zainteresowanie w kołach sportowych Lodzi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KRONIKA SPORTOWA
PILKA NOtNA
Kto, z kim i kiedy gra w Lodzi w niedzielę?

O godz. 9 - W . K. S. II i
II. na boisku W. K. S.

Sokół

(Pab.)

o 11 - W. K S. I. i Sokćł (Pab.) I. na
boisku W. K S.
o 11 - S. K S. i P. T. C. na boisku
S. K. S.
o 9 -

Zjednoczone II i
boisku Zjednoczonych.

ŁTSG

morząd Łodzi

II na

•

musI

być

żadnego

sisŁowski,

kŁóry

Polaka

niewątpliwie

także

spotka się z poparciem Zydów, spekulowanie na wprowadzenie w błąd społe
czeńslwa polskiego, jest z punktu widzenia interesu narodowego dzialaniom
skrajnie szkodliwym.
W tych warunkach nie ulega żadnej
wątpliwości, że jak przy poprzednich
wyborach tak i obecnie gJówna walka
toczyć się będzie pomiędzy frontem
polskiego społeczeli.shya, prezentowanego przez Str. Narodowo, i blokim
czerwonego marksizmu, popieranego
przez żydowską mafię.
Listy Obozu Narodowego. skupiające przed tawicieli ca~go po~kiego spolezcellstwa, a więc 62 robotników, n
rzemieślników, i7 kupców 13 przed s tawicieli wolnych za,,?odów, przed stawicieli tramwajarzy, majstrów fabryc znych, dozorców i szoferów, gwarantują,
że sprawy polskie będą nal e ż y cie r eprezentowane w łódzkim samorządzie.
Hasło . wyborcze Obozu Narodowego
(Stronnictwa
Narodowego)
"Przez
odżydzony samorząd do państwa na.
rodowego", skupi niewątpliwie wszystkich Polaków, pragnących przek szt a ł
cenia stosunków łódzkich w cIuchu
polskim.
W plebiscycie na rzecz polRkiej Lo'
dzi nie może zabraknąć glosu ż"' ln og/
Polaka.

narodowy

_

westia żydowska Wdawnej Polsle

:Wobec Żydów nie zdobyto się w ciągu t a". Mimo niepowodzenia Oleśnicki wal- w Nieszawie (1451~) te ,:rozmaite wolności
wielovviekowych z nimi walk na zdecydo- czy! z królem dalej. ShYierdzal więc w Żydom ... , l,tóre są przeciwne prawu boswaną i konsekwentną akcję. Zawsze ktoś liście do króla, te ani z nim ani z magna- kiemu i konstytucjom ziemskim" (Dandtw tej walce przeciwżydowskiej bruździł, tarni się w sprawie tydowskiej nie poro- kejo Skoro jednak kardynał Oleśnicki
zawsze ktoś by! zależny od ich kabzy. Za- zumiewal, te w przywilejach pewne art y- zmarł, K. JagielJoTlczyk cofnął statuta nienosiło się np. w XIV i XV wieku, kiedy w kuły sprzeciwiają się wierze katolickiej, szawskie. Jan Długosz, acz zdecydowany
całej Europie wypędzano i przepędzano że obrażają Boga. Prosił dalej króla o or1- antysemita, nie miał już tego wpływu na
tydów z różnych większych miast i wołanie tych niezaszczylnych dla imienia króla, co Ol€'śnicki. Ograniczył się więc
prdlstw, na zupełne wyrzucenie Zydów z monarcby filosemickich statutów.
Głos tylko do stanowczych stwierdzeń, że klękontynentu europejskiego. Ale Zydzi oka- wplywowego kanclerza minqł początkowo ska chojnicka (1~54) i pożar Krakowa
zali wówczas tyle diabelskiego sprytu, tak bez echa. Dopiero gdy ogół szlachecki i (1459) byty "karą niehios za nadane" przez
umieli się wgryźć w życie finansowe naj- mieszczallski zacząl u\Yażać klęskę pod króla )~\~dom przywileje".
rozmaitszych królów i magnatów, że. jak Chojnicami (1454) z zakonem krzyżackim
Konsekwentną politykę antysemicką
zawsze, zyskali niezawodne poparcie i wy- za karę Bożą, mającą swe źródlo w po- stosował z Jagiellonów dopiero Jan
brnęli cało z opresji. A jak było w daw- twierdzeniu przywilejów żydowskich, gdy bracht. Odnowił on postanowienia statunej Polsce, za Jagiellonów?
szlachta zaczęła się burzyć, król odwołał tu nieszawskiego (1496) a gdy wybuchły
'V r. 1399 Żydzi poznańscy skradli i po'
kłuli hostię.
Oskarżono więc ich przed
królem Władysławem Jagiełtą. Wtedy to
fł
na miejscu dokonanego świętokradztwa
dla prZebłagania Boga wybudowano kościół' i klasztor Bożego Ciała, na co spe,~
. .
.
cjalny wystawił dekret Jagiełło w ro 1406.
K l' a k o w, ;;,. 11. - W' kazde) dZIe- Mehoffera, Sichulski wystąpił ze znaZnalazły wypadki poznaIlskie żywy od- dzinie życia nadzwyczajne znaczenie
komitą jak zwykle i jak zwykle niedźwięk w Krak?w.ie, gdzie. wybuchły duż~ Odgrywają wielkie jednostki. Czym w SkOllczoną kompozycją wieloosobową
ro~ruchy prz:eclwzy.do~vskle.
Lecz ?ydZI plą:str ce jest wielki talent, może naj- (,,\Vyjazd na polowanie"), Sl 1. Witkrako.wscy me c.zulI SIę prz>:"bysza~lll. W lepiej zaświadczyć ootatnia wystawa
tupeCIe bez gramc posunęll SIę w klIka lat
. o ,_.
.,
..
. . T
później (1407) do jawnego rzucenia kamie- w kI al,o" sklm ~alacu, SztukI. \, ystaniem na księdza, idącego z wiatykiem, i wa obejmUJe d~leł~ Jozera M?hoffera,
do zamordowania dziecka chrześcijańskie- profesora tuteJszej Akademn Sztuk
go. Mieszkańcy Krakowa za te gwałty Piękn~-ch i .iego uczniów. Jest ich cała
sprawi.li. Ż:,:dom .taki pogrom na ulicy ty: plejada i choć stylem niewiele przypo_
dowskteJ, z~ _am s!aro~ta. k.r?-k?w~kI, am mina.iq, swojego mistrza., który zawsze
b1}rgrabla LItwas ~le o~mlehh .Slę. Ich. br?- kierował si w sztuce zasadą indywinIC. Dla ratowallla WIęC tyCIa l mlema
.
ę.. .
:
co prędzej Zydzi porzucali religię mojże- duallzmu,. plze~Jez wszystl~o to są
szową, i przyjmowali chrzest' katolicki.
talenty pIerwsze] wody.
Żydzi w dawnej Polsce trudnili się i
Sam Mehoffer, genialny portrecista.
;,uprawiali" przede wszystkim sprawy fi- po wtóre dekorator, świetny w wykońnansowe, choć nie zawsze sprawy te koń- czaniu swoich wielkich dzieł, mistrz
czyły się · dla nich pomyślnie. W r. 1406 barwy, ale i kompozycji, zwłaszcza bispaloD;o '!' KralwwlC Zyd~, który fałsz 0- blijne}, dbająCY szczególnif; pieczolowal plemądze. Przedtel!l J.ednak oprowa- wicie o pełne treśc' tła dziś l'uż należy
... .
. l,'
.
~.
dzono go dla odstraszema mnych po rynku w koronie, wysadzane.i fałszywymi mo- ~o hIstorn mal::ust" a w Polsce. Now.e
netami. Podobnie w r. 1420 synod kalisko- .lego prace tylko z grubsza przrpomlwieI miski, na l,tórym przewodniczył :Mi- na,ią. zIote czasy. Z uczniów najorygikolaj. Tra,ba, wzywał .Jagiellę, aby posta- nalniejszy jest ch~ 'ba Adam Bunsch,
raI SIę zredukować mcz.wyklą.lichwę ży- l'adof"ny w pejzażach, symboliczny w
dowską·
.W . następstWIe JagIełło wydal łagodnych
kon turowvch
kompozvstatut wartskI, w którym celem dopomo-.
",. _
• .
:.
żenia swoim chrześcijańskim poddanym i c.ll;l-ch o s,~ OlS.t~ m Ul oku m~lancho~J1.
celem obrony przed przeniewierstwem ży- MIstrzem .. k~·aJ~bl'azu, do teJ pO~'Y )~
dowskim zapowiadał, "aby żydowie na li- szcze bllze) nJezna.nym, okaZUje SIę
sty a zapisy pieniędzy nie pożyczali, ale Kazimierz Dzielil1ski, dObry też w portylko na zastaw".
tretach. Solirl.ną. pracą. scen swojskich
Zależność finansowa od żydowskiego
ujmuje A. GerŻabek. Niespo(izianką
Z wystawy .Mehoffera i jf'{JO uczniów kapitałU .szczególnie ~ała.się we znaki za .iest piQlma kolorystyka 'V. I1lukiepanowama K.az. ~aglellonczyka, który. w wicz, dobre studium rysunkowe \VI. KazimieTz D=żeli'lski portret p. Br. Weiss
r. 145~ potwler~zlł w~bec dep~tacy] zY,- JarockieO'o J. Książek znakomicie rozdowskICh z całej Polsln wszystkIe przywl'? '
_
.' "
l .
.
6'·
d
l
6' to
leje Kazimierza Wielkiego, nawet ten sfal- pla!l0wuJe barwy w sw)' ch st~ld lach neWlCZ r Wlllez u eny w sw J
n
szowany, uprawniający Żydów do zabie- kw]atow~-ch, L. Leszko operuJe na- fascynując):ch. ?ortretów-~jaw, może
rania za długi dóbr szlacheckich. Wystą- strojem, \Y1. Łopuszniak, zmanierovl'a_ za często SIę )UZ powtarzaJących.
pili gor~co przeciw ,de.cy~ji kró,Ia: kanclerz ny moderną, zabłysną.ł solidną pracą
Interesujące obrazy dali jeszcze A .
hkp Zblgmew Olesmc~l i hlstory.k Jan portretu, przypomniał się zmarły T' I Suchanek, zmarly 'Vilk \Vyrwiński,
D.lu~osz . .W tedy, g~! .me por:nog1y Ich z~- Makovi'sld krajobl'azem normandzkim
malarz legionowy St. Żurawski . A.
bIegI, Długosz OSobiscle prOSIł Jana KaJill- I{
" ~ .
"
• _.~ T
.
_'
l
strana, słynnego na owe czasy kaznodzle,a sp er Po ch" aL~1 dał "Jelce Ol ~ gI
erleckl.
ją i ascetę z zakonu św. Franciszka, aby nalną kompozycJę "Globu" w stylu
J. B.
upomniał i ostrzegł króla przed niebezpieczeństwem tydowskim.
Stwierdzał
tedy
I{apistran na rynku krakowskim w obe cności króla, licznie zgromadzonej magnaterii, szlachty, mieszczaństwa, pośpólstwa,
że wszystkie nieszczęścia i klęski spadły
na l{rólestwo Polskie za sprzyjanie "ży
dowskiej niewierności i lichwie". Ale król
nie posłuchał upomnień kaznodziei, na
którego kazaniach w Wiedniu gromadziło
się po sto tysięcy siu cha czy, a kobiety,
1.U e ,colno ~o stauńać ma łycli d~ieci be~ opieki
wzruszone jego napomnieniami przeciw
zhytkom rzucały najkosztowniejsze szaty
r.; e s z n o. - ,V Rydzynie pod Lesz- garniać już dzieci. Na szczęście ogień
w ogień. Więc żalil się Kapistran na kró- nem w mieszkaniu stolarza Toma- zauważyła przechodząca pod oknami
la W liście do Papieża, dołączając kopię ~zewskiego zamknięte były dzieci mieszkania Zofia Niedzielska, która
filosemickich przywilejów "wraz z innymi kilkuletnia córeczka i mały synek.
zalała ogień (płon~ly już firanki) woksiążkami przeciw p o t o m s t w u c z a rDzieci bawiły się papierami przy pie- dą, a później, gdy wody zabrakło, mlecu. W pewnym momencie dziewczyn- ki·em.
ka zapaliła papier od ognia i zaczęła
Dzięki przytomności umysłu kobiepodpalać
dalsze papiery.
Wybuchł
ty dzieci ocalały.
momentalnie pożar, który poczynał o-

<S

..

f'OZ1"Uchy przeeiw tydom w Krakowie, zgodził sip, na. wypędzenie ich z miasta i osa.dzenie na Kazimierzu (11;$)9).
Podobl1l6
król Aleksander wypędził Zydów z Grodna.

*

Tak więc ciągle powtarzały się fakty i
antysemityzmu staropolsli:iego, co
najlepiej skonkretyzował w lapIdarnych
slowach l\fflciej z Miechowa (1523):
"C ~ o ć b y b. y_ ~ c l~ c i fi l, n i e m ó ~!
S e J m p o l S kl. n I c z I.e g <? z l' o b l.e
J Ż J: d o TI?-' b o u J ~. o w a 1.1 s l ę z.a n 1mI
CIągle
kI ól,
panowIe
i
s 2) 1 a c 11 t~. Z a u w a. ż o ~ o, ż e t a de. 11
s z I a,c li c l C P o l s k l" n l e m o ż e. s l ę
o b y t: h e z t y ? a ..o
St~d,. wIerząc
~y protekcJę, Żyd~l stale omlJal1 prawne
I handlow~ ogramczema, co P?dkopywalo
byt .Il?atenalny. kupców. . Sam.l natoml~st
głOSIlI. bez.czelme w speCjalnej broszurzeodpow~edzl (1539) na zarzuty ~upców krakowsklcb, że handel źydowslo sprowadza
pieniądze do kraju; bo polsldch chrześcijan-rzemie"lników wcale w Krakowie nie
ma, gdy żydowskich jest około 9000, bo
bl~dy

01-1

Wystawa. Meho era ·I Jego
· ucznlow
·,

I

I

Zalała pożar mlekiem
i uratowała życie

dzieciom

Morderstwo i samobójstwo z miłości
Potw or?ł, e

m o r ders tlf)O pod Katowicam.i

K a to w i c e. - Do mieszkania Ignacego Torca przybył kupiec z Zawiercia Stefan Radecki. Radecki chciał
odwiedzić Łucję Ballczykównę.
medy
kobieta nie chciała rozmawiać z Badeckim, zirytowany mężczyzna wydobył rewolwer i strzelił do niej dwukrotnie, raniąc ją ciężko w głowę . Po

dokonanym czynie Radecki tym samym rewolwerem pozbawił się życia.
Bańczyk6wnę przewieziono w stanie beznadziejnym do szpitala w Katowicach, a zwłoki Radcckiego złożono
w kostnicy. Powodem za.bójstwa i samobójstwa był zawód milosny.

Niezwykle tragiczne zakończenie bójki
Nieum.yślny ~abójca sl~azany

Narodowiec krakowski salutuje bohate-

rbw, których s'lcz({fki

zlożono

tarzu kralcowskim

na cmen.-

P s z: c z y n a, 5. 11. - W dniu 14 listopada ub. r. do gospody wiejskiej w
Zarzeczu (pow. pszczyński) przybył
podchmielony l·obotn'il<. Bernard Holewa, który wkrótce wtizczął z obecnymi
w lokalu awanturę.
Jeden z gości, ch:ałupnik Alojzy
Kraczla, doskoczył do Holewy, pobił
go dotkliwie i wyrzucił z lokalu zrzu-

1408ta1

na 2 i pól roku

wi~~ienia

cając go % kamiennYCh schodów. Holewa wylatUjąc z rozpędem przewrócił
się na tych schodach i uderzył głową
o kamienie tak 11 ieszczęśJiwie, ie pad l
trupem na miejscu. Kl'aczlę pociągnię
to za to do odpowiecl7,ialności. W pią
tek ub. tn-bun.ał SQ.-du Okręgowego w
Katowicach skazał go na 2 i pół roku
\'\'ięzienia. (Ajs)
.

I

ld~oUwPcsók~vC-hPoolakko?ow 3jgeOso~ °zkoa~~u~~~i f~rpŻot
-

chrześcijańskim

zbytek i
handlu.
Rozpanoszyli się tedy :.?:yd;d w dawnej
Polsce wszechwładnie, popierani przez
Króla Jegomościa, przez magnatów i
szlachtę Ichmościów.
I w tych czasach
walk religijnych, w których, jak dziś, po
jednej stronie kwitł wygodny liberalizm
religijny -a po drugiej zbierał się do walki
z nim katolicyzm. judaistyczna religia, stała się dla wielu Polaków ponętną. Np. w
r. 1539 w Krakowie na rynku spalono radczynię, która, jak zapisał Marcin Bielski,
"przez Żydów omawiana, chrześcijańską
wiarą wzgardziła". Dlatego tet katolicki
synod piotrowski z r. 1542 w zrozumieniu
skim kupcom

przedrażanie w

różnorodnego

niebezpieczeństwa

żydow-

skiego postanowił zmniejszyć ilość 2ydów
w prowincji gnieźnieńskiej, zburzyć ich
synagogi, zabronić handlu po rynkach,
odsunąć ich od wszelkich urzędów, zmusić
do sprzedaży domów, oraz do noszenia odmiennej odzieży.

*

Tak to katolicka i polska racja bytu
broniła się przed Żydami, przed tym "potomstwem czarta", jak wyraził się Jan !{apistran.
Szkoda, te tej obrony, tych uchwał swych nie starała się realizować.
Popełniła błąd, jaki staie popełniała, że
nie p.rzy:stąpila 90 roz\,:iązania całego zagadDlel11a ZdecydowanIe, że nie dążyła
konsekwentnie do zupełnego wyrugo\vania 2ydów z granic polskich.
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Poświęcenie

sarkofagu
Szymanowskiego

Kra k ów, 5. 11. -

W piątek pried

południem w krypcie zasłużonych na
Skałce odbyła się uroczystość poświę

cenia sarkOfagu Karola Szymanowskiego przez przoor'a 00. paulinów. \v:
czasje mszy św. wykonane były śpiewy
według kompozycyj Szymanowskiego.
Nad przybmną kwiatami mogtlą prze.mówił ks. dr Feicht.
.

Komisja polsko-czeska
w Krakowie
Kra k 6 w. 5. 11. - \V czwartek w
dyrekcji kO'l e.io\vej w Krakowie rozpoczęłY' się obrad" komisji polsko-czeskie,i w sprawie uregulowania spraw
komunikacyjnrrh mi<;>dzy obydwoma
krajami. Obrady toczą. się powoli ze
względu na mnóstwo spr,aw trudnych
do r07.strz~-gni ęcia.

Proces Z. Nowakowskiego
Kra k ó w, 5. 11. - Jak wiac'!omo,
adw. Hofmokl-O~trowski zapowipdzial
kied~'~ wniesienie skal'gi o plagiat
przeCIW znanemu autorowi ZygmuntO:V i Nowakowskiemu. Plagiatem tym
mlala być sztuka Nowa.kowskiego pt.
"Gałązka rozmarynu".
.Tak donosi
kra,kowsk} "Głos Narodu" ~karga
Ostrowskiego ~"Plyn*:ła. do sądu już
dawno.

p.

. Nagrody m. st. Warszawy
War s z a w a. (Tel. wł.) Nagrody
m . st. Warszawy za rok 1938 otrzymali:
Leopold StJlff - literacką, Wacław
Lachman - muzyczno.-teatralną, T.
deusz Breyer - plastycz~
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,...... Nie masz racji - zwykł mówić do ojca, - zapytam o to wuja Henryka, on wie wszystko, więc to
i to mi potrafi objaśnić.
A wuj Henryk odwiedzał często państwa Durand
i zawsze, gdy rozmowa zeszła na tematy wychowawcze, kończyło się sprzeczką, gdyż każda wybrana dla
chłopca szkoła podlegała gorącej krytyce, wszystko
wydawało się zbyt mjerne dla oddanego siostrzeńco
wi Henryka, podczas gdy ojciec młodzieńca trzeźwiej
się zapatrywał na te sprawy i uważał, że skromne
a solidne wychowanie dostateczne było dla zabezpieczenia mu przyszłości.
:Wreszcie kiedyś Henryk oświadczył, że odda go
do najlepszej we Francji szkoły, umożliwi mu dostęp
do najwyżej położonych sfer, zrobi z niego przyszłego
męża stanu i przewódcę elity intelektualnej lub politycznej.
- Henryku - próbował oponować pan Durand
- czyż nie lepiej, żebyś się sam ożenił a później dziećmi swoimi kierował jak zechcesz.
- Masz rację, ale cóż, choćbym miał i tuzin dzieci, żadne z nich mogłoby nie mieć tego, co ma Ed:ward wypisane na czole - geniuszu!
- Głupstwo mój drogi, powiedz mi na co dziś
Komu potrzebny geniusz!
- Świat potrzebuje takich ludzi, czeka na nich!
Tymczasem Edward skończył szkołę średnią jako
pierwszy uczeń, wuj promienio,\' ał, rodzice przychylniej zaczęli się zapatrywać na teorie wuja, martwiło
ich jedynie to, że syn ich nie zdradzał żadnych specjalnych zainteresowań, nie obrał sobie żadnej drogi
i zbyt łatwo się zgodził na wytknięty mu przez wuja
kierunek.
Lata uniwersyteckie minęły szybko, bez chwały
lub odznaczeń, których oczekiwał cierpliwie Henryk.
Fan Durand chciał z syna uczynić s~ego na.stlWc~

- akolonialnej, czuł się już zmęczony i pragnął
Edwarda u boku, lecz wuj się temu przeciwstawił i obiecujący młodzieniec spQdził l~ilka lat za granicą. dla nabrania poloru i wydoskonalenia się w ję·
zykach.
Aż wreszcie
umarł
pan Durand, osamotniona
wdowa osiedliła się w małej mieścinie i żyła skromnie z niewielkich oszczędności, podczas gdy Edward
w

branży

mieć

musiał próbować własnych sił

w

Paryżu.

\Vuj Henryk wciąż jeszcze żył nadzieją, że teraz,
teraz, siostrzeniec zabłyśnie, ale każda posada
miała swe niedogodności, Edward je zmieniał często
i również często tłumacząc przyczyny swego niepowodzenia sięgał do kieszeni wuja. Urwało się i to
jednak, gdyż wuj zgorzkniały i zniechęcony usunął
się ze stolicy i stracił kontakt z wychowankiem.
już

*
Pewnego l'azu w dobrych kilka lat pilne sprawy
sprowadziły znowu wuja Henryka do Paryża i tu
niespodziewanie, natknął się na siostrzeńca.
- Edwardzie!
- Ach to ty wuju!
- Tak, chodź, wstąpimy do kawiarni, pogadamy sobie.
- Przykro mi bardzo, niestety nie mam czasu,
oczekuję kogoś, może innym razem.
- Powiedz jak ci się powodzi, co robisz?
- Niewiele mam do opowiedzenia, próbowałem
wielu zajęć, ale obawiam się, że na nic odpowiedniego dotąd nie trafiłem.
Wuj westchnął,
- Tyleśmy się po tobie wszyscy spodziewali,
myśleliśmy że kiedyś ... No ale mniej sza z tym, jesieś
młody, może jeszcze.. • ci
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Jaśkowi pot kropUsty wystąpił na czoło . Oniemiał
ze zgrozy i dygotał cały z przerażenia. Cóż on teraz z
tym bękartem pocznie? Co Jagna powie? \Vyrzucić
go przecie nie wyrzuci, bo zawszeć to stworzenie baskie - i coś na kształt jakiejś nici, wiążącej go niewidziaJnie z tą czarną, małą. dzieciną, jakuegoś poczucia
się do o.icostwa wo-bec niej, drgnęło mu w duszy,
Widząc, że krzykiem u staruchy nic nie wskóra.
złagodniał i rzekł ciszej;
- Pocośta mi je przynieśli?
- \V piersi pokarmu mi brakło dla niego - zadrwiła i pięścią uderzyła się po suchych, jak deska
piersiach,
- Grosza nie poskąpię przecie ani cukru dla małell'o mówił chytrze, chcąc ją przekupić o.dnieście go jej, przecie ona je matk(a!
- Matka? He, he! - zaśmiała się stara upiornie
czarną jamą. bezzębnych ust - będzie już ze sześć niedziel, jak ziemię ci gryzie nieboga!
- Zmarła?
- A jużci. Przy zlegnięciu.
Zatrząsł się J aśko i ręką za tętnil!ce skronie uła
pił. Zmarła!
l niespodziewanie targnęła nim nagła
rozpacz tal, wielka, że palce by sobie był gryzł z bólu
i wył nieludzkim głosema łeb targał garściami. Jakby
l::n wczora było, usłyszał w myśli Cyganki przepowiednię, zapomnianą już dawno, że przejdzie kruczowło
sa przez ogiel'l., pożogę i śmierć, a miłość jego zdobę
dzie. O Jezu ... pewnikńem jeno sama nie wiedziała. że
śmierć przepowie nie komu, lecz sobie niebogiej, Laboga! A toć żeby ino na godzinę ożyła, to by ci poleciał do niej na skrzydłach i łbem grzes.znym przed nią
o ziemię tłukąc, łzami krwawymi by płakał i o przebaczenie błagał. Jezu ... w ciemną, zimną nockę ci ją
z chałupy wygn!1 ł bosą i chłodną i z dzieciną pod sercem trzepocę.cą.! Psa nawet Ale odgonił=
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A stara cyganicha postała jeszcze chwilę i radując się na widok zmienionej twarzy Jaśka rzekła, cedząc słowa powoli,
- A jak wam bękarta nie trza, to go utopcie jak
szczeniaka, nie mój to będzie grzech, bom go ojcu rodzonemu przynio·sła i poszła wolnym krokiem
w stronę lasu,
A Jaśko zwrócił tera oczy ku chacie, kędy na sosnowej ławie popod okna;mi leżało cicho uśpione
maleństwo.

Niespostrzeżenie zza węgła chaty ukazała się Jagusia._ odświętnie przyodziana i stanęła przy nim,
- Co to Jaśku? - zapyt.,ła niespoklOjnie.
- Dziecko ...
- Czyje?
Jaśko spuścił głowę ku ziemi. Czyjeż było? Jego,
jego własne i tej, którą sponiewierał. Dała ci ona ży
cie jego dziecięciu w zamian za swoje, więc też krzywdę jej wyrządzoną nagrodzić powinien troskliwie o ten
d~obiazg z niej zrodzony, wszystką miłość, jakiej jej
poskąpił, przelać na jej kruszynę,
- Moje! - odparł cicho.
- JaMo Jaśku? - przeraziła się.
- Nie pytaj Jaguś, bo ci nic więcej rzec nie mogę.
Moje ci ono je! - odparł głucho i osunął się zesłabnię·
ty żałością na ławę.
Jagusia, widząc zmienioną twarz męża, wzięła litościwie owinięte w brudne łachmany dziecko i kołysząc je łagodnie, rzekła:
- To ono tera będzie nasze, Jaśku,

K O ~ I li:.

W XVI~I ,:"ieku klasztor pr~echodzi w
ręce um~klego zak~nu bazylIanów, kt6rzy czymą z PoczaJowa ośrodek ruchu
unickiego. Tu kształcą. się liczni teologowie, ruch wydawniczy wzrasta i

"Skid" -

klasztor

św.

Ducha

należący

Wśród rozległych łanów pszenicznych ziemi wolyńskiej wznosi się wzgórze z grupą świą.tyń, u podnóża małe
miasteczko to Poczajów, "prawo-

do

Ławry

[>oczajoloskiej.

ukazała

im się Matka Boska, wysta,
tu klasztor. Klasztor prawosławny, choć w okolicy o przewadze
katolików. Z biegiem lat klasztor się

wiono

sławna Częstochowa".

Żaden

tzw. nowoczesny

środek

Dawra
rozszerza swój zakres. Poczajów ogniskuje w tym okresie walkę z zalewem
prawosławia. Jednakże rząd rosyjski
za zdecydowanie polskie i katolickie
stano,""i"ko bazylianów wobec powstania 1830 r. oddaje Poczajów prawosławnemu zakonowi, który stwarza tu

ko-

munikacji
nie łączy Poczajowa ze światem.
Po kiepskiej drodze tłuką się wprawdzie jakieś tam autobusy, jednakże
miejscowa opinia większym zaufaniem
darzy małe, wschodnio-polskie koniki.
Odwieczny więc pojazd - wóz drabiniasty - przywozi nas z odległego o
~O km Krzemiellca do tego zamierzchłego zakątka, leżącego, zda się,
poza obrębem życia
w naszym, .,zachodnich" Polaków, zrozumieniu.
1\a wzgórzu stoi oka7.ały klasztor,
czyli "Ławra". Całość składa się z 8
cerkwi, 2 "soborów", licznych kaplic,
pafacu archimandn'ty-przełożonego, z
pomieszczeniami dla mnichów oraz
z budynków gospodarczych. U stóp
tego miasta klasztorów ginie gdzieś
"świecki" Pocza.iów, miasteczko liczące
blisko 2000 mieszkańców: Polaków,
"Ukraińców" oraz spolszczonych Czerhów.
W dniu 12 lipca obchodzi się tu prawosławne święto Piotra i Pawła.
Po
wyboistych drogach ciągnie do Poczajawa
lud wolyńsld długimi procesjami.
Śpiewa.iąc przeciągle pieśni po rusku,
prow,adzone przez brodatych popów,
suną szeregi spod "Viśniowca, Zbaraża,
Beresteczka. \Vzdłuż ulicy, wiodącej
do klasztoru, rozsiadło się mrowie
dziadów, przeważni e ślepych. prz~'wo
d?ac~'ch na myśl ruskich "didów", o
któr';'ch
wsnomina Sienkiewic?: w
"Ogniem i mieczem". Niesamowita
ta gromada
zawodzi wniebogłosy żałoślj.we
ruskie pieśni,

Cudowny obraz M.
B. Poczajowskiej.

r<!z;rast~, w X\' 11 w. zaltta(!a
Dlę, słu~ącą przeue wszystlom

druk ar-l
do pro-

waclzema
walki z katolicyzmem ł UnJą.

ośrodek

"czarnosi ecinnej agitacji"
propagandy na rzecz RosjL
Krzewienie idei "sojuza ruskaho naroda" opierało się oczywiście na roz-
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zaromadzenJa zakonnego
w POczl\jowie
~ięg"a gdzieś aż XIII w., kiedy to mnisi
z Kijowa tu założyli sobie pustelnię·
Gdy, jak podanie głosi, pewnego razu

:rastąpiono ją

I wymi

rosyjskimi, m~ł~ ciekaikonami. Jeszcze bardZIej bizan-

Poczajowska.
tyjski charakter posiadają dwie cerkwie pieczerne czyli poriziemne; pełno
tu relikwij w złotych riasach, niezdarr.ych, złoconych malowideł. W jednej
z pieczar, do której prowadzą drewniane schody, wytryska źródło Y'Ywołane, jak lud podaje, ukazaniem się
Matki Boskiej, jeszcze przed założe
rdem klasztoru. Przy źródle stoi zakonnik, czerpiąc pielgrzymom wodę,
posiadającą pono moc uzdrawiania.
Klasztor prowadzi fabrykę świec,
wytwórnię
szat, obrazów i naczyń
liturgicznych, posiada własną elektrownię, własny wodociąg. Na terenie
swych posiadłości prowadzi liczne zakłady przemysłowe młyny, tartaki,
piekarnie.
Niezwykłego uczucia doznaje turysta patrząc na las baniastych wież,
oglą.dają.c złocone "ikony", słuchając
zawodzącego śpiewu procesyj.
Jakoś to wszystko dziwnie wygląda
na polskiej ziemi,
te bizantyjskie malowidła, to śpiewa
nie, w którym brzmi jakaś nuta przestrachu, tak bardzo obca katolickiej
modlitwie, - ten pop odziany w zlote
powłóczyste riasy, który
rozpoczyna
właśnie nabożeństwo w głównym soborze, będącym niegdyś katolicldm kościołem Wniebowzięcia N. M. P.
- Hospodi, Hospodi, Rospodi, pomiiiłuj III...

Ma się wrażenie, że to Jakieś Atos,
państewko prawosławnych mnichów
w Grecji, a może kawałek przedwojennej Rosji, przeniesiony do Polski.

*

Na sobornej dzwonnicy zegar bije
po południu. \Veclług naszych zegarków jest dopiero czwarta.
A zatem
'71 Poczafowie obow;:oznje czas
przyjęty przez: Sowiety.
Dlaczego w Polsce 7,ezwala ;:ię na
tego rodza .iu obce ul'ząn7f'nia i to wła
śnie w dzielnirach. bezpo<\reclnio <\ą:o:ia
dujących
z C7,erwon~·m lmnerium?
Dlaczego klasztor odehran~' prze:r rząd
zaborczy katolirkirmu zal{onowi 7a
wspomaganie polskip,!o now<:tnnia nozostaje nadal w posiadaniu pl'awoslawnrrh mnichów,
nie ukrywających wcaJe ~wvr.h
sympatyj d 1 ą irlei ".Jf'rJ i lloj Nicdjc1imQj Bfłssiji",
1· niech('ci wzg-lfi'oem katolir\'Zmll. maią.cego mier nar7f'ln" <:tf1nn~\"i ,, '<o wobec innych w~'znall i .. opiel<e" nań
stwa? Dlaczego w po('zajowskirh kościołach śpiewa się cod7irnnie .. Ho"podi. pomiłuj"?
godzinę piątą

bardziej strasząc przybyłych swym wygla.de!Jl i pn;eJ'aźliw~rm śpiewem-la
'mentnm niż wzbuc1zaiac litość. Jest
nawet wśród nich .ierlen dziad-lirnik,
przvb~'br ponoć aż z Tarnopola nieustannie kr~ci korbą r?:adko już spotYKllnn'!o in"tJ'l1lT]"nhl mll7.'·CZllNW. za~rort7.:lr n 1'7.\' {"In nfl w~'ścig-i z inn~'mi.
\V hram'i(, kla<\ztoru wita na~ brodatr. dług-o"'łosy "czerniec"; z wyraźną. dumą pol<azu.ie nam cerkwie i zabudowania .,Lawr;.'''.
Początek

siewaniu nienawiści do polskości i katolicyzmu.
I dziś - po odzyskaniu niepodległości Poczajów pozostał w ręku prawosła wnych.
Zwiedzamy klasztor; w najstarszych cerkwiarh - pounickich
mało zostało śl"dów katolickiej
sztuki kościelnej,

SERCE KROLOWEJ SPOCZĘ{.,O NAD MORZEM
Serce zmarlej kr6lowej 7'1lmuńskiej Marii zostało umieszczone w srebrnej szkatułce w kaplicy "Stella Maris" nad mor zem. Na zdjęciu: oficerowie marynarki
wojennej niosą srebrną szkatułkę z serc em. Za nimi król Karol II i następca
Ironu ks. Mic~

"

Dlaczcg-o? To 7,011 i a <:i~ icrlna 7 , licznych zagadek naszej dzisiejszej rzeczy-

wistości.

-- ._-- -

_..

...

" OzonU to potęga

Fatalne :r,den:enie mego welocypedu ze dnijcie czyich T Naturalnie - "Ozonu".
szwedzką furką siana, o którym wieść. Widocznie zabłąkani poławiacze śledzi i
rozesz~~ . się lotem błysk~wicy po całej , sardynek otrzymali je na naszym wybrzeSzweCJ~ l pot~m po reSZCle kontynentu,
wytrą?lła n:me na ~wa dJ:?-i. z kursu.
NaJsta~sl Sz,~edz.l mówlll potem.. te od
at'! lat me pamlętaJą podobnego meszczęśC.la, dodaJą.c przy tym, te tylko Polako-

mo~ło .Slę coś podobnego. zdarzyć, bo
SzwedZI! . Jlł:ko statecz.n~ ludzIe Północy z
zasady Jezdze, ostrożmeJ.
Do dwóch mniej więcej całych kół od
roweru kazałem dobudować drewniane
pudło, które dostatecznie zmieściło mnie
i mój pakunek i wnet miałem wygodny
wehikuł do dyspozycji.
Jako zwierzęta pociągowe funkcjonują
tutaj renifery, które w niezliczonych sb.dach błąkają się po dolinach i górach. Za
okazaniem pierścienia polecającego (o
którym to pierścieniu onegdaj obszernie
pisałem) pożyczył mi naczelnik pewnego
koczowniczego plemiażka rpniCrrrL rlo~<'
dutych rozmiarów. Naczelnik zapewniał
mnie, że rosocbacz ten za ciągnie mnie lla
sam lodowaty koniec świata.
Wl

Po ostatnim daniu, czczy jak niemo-

wlę, ucięliśmy sobie mił8, pogawędkę,
ćmiąc przy koncercie radiowym fajki pokoju i popijając moją czystą oraz ich her-

żu od komitetu wyborczego i na tamtejszej ziemi jako niepotrzebny balast poczclwym Lapończykom podłotyIi. Kiwałem
długo głową nad tymi perswazjami "Ozonu" i pomyślałem sobie, te właściwie
szkoda wielka, iż Lapończycy tego nie rozumieje" bo przy swojej naiwności mogIiby w to wszystko uwierzyć i bardzo się
tym zbudowa"ć ...

"Ozon" obsypie

n4$

tors4 bez liku.

batę, mocno zalatującą tranem. Nakręci
łem aparat na Polskę. Gościnnego gospodarza, jego rodzinę i licznych zebranych
ciekawych Lapończyków wtajemniczyłem

w nasze dzieje ojczyste a kiedy z aparatu
nieodzowna a musowa wszystkim tak dobrze w Polsce znana pieśil,
scharakteryzowałem im je, dokumentnie_
Długo kiwaliśmy po przebrzmieniu tej
pieśni głowami i po kilkakrotnym kichnię
ciu porozłaziliśmy się po różnych wigwamach ...

zabrzmiała

jaką mój
przygotować,

Uczta

szanowny gospodarz
przechodziła wszelkie moje oczekiwallitl i apetyty. Następo
wały dania po daniu, które natychmiast
po podaniu mi oddawałem za chatą ...
polecił

Renifer jest czworonotne stworzenie o
charakterze bardzo poważnym lecz nie leniwym, ubrane w ciepły kożuch od głowy
do nóg. Wyniosłe, inteligentne czoło zdobi mu korona rogów w kształcie tak dużych jak i małych.
Zwierzę to jest tak
łaskawe, te je trawę z ręki swego pana,
a gdy go chwilowo nie ma, WÓwczas jetakte samo. Przepada za mchem a czasem też i swemu panu w górach, ale wraca znów do osiedla.
Z takim to zwierzęciem zawarłem tkliwą przyjaźń,
a czując jego p o c i 8, g do
mnie, uważałem słusznie, że będzie z niego świetne bydle p o c i e, g o w e.
'V dolinie, zwanej Tromsdal znajdować
się miały liczne osiedla Lapończyk6w, do
których podążałem.
Renifer, jako zwierzę inteligentne, rychło oswoił się z polskimi rozkazami w rodzaju "het", "wio", "ksob" a nawet z g6ralskim "hajta" j "wiśta" i reagował na
te okrzyki znakomicie, pędził jak wicher,
a te wehikuł mój na gumach był stosunkowo lekki i obrotny, niebawem wjeżdża
liśmy w ogromną dolinę.
Zdala dochodził mnie jazgot psów, zapach dymów z jurt lapol'lskich i zaduch
tranu. Z trudnością opędziłem się psom,
które uważały mnie widocznie za prawdziwego niediwiedzia, gdyż zjadły z mego futra dobrą polo,,"ę, zanim LapOJlczycy nadbiegli mi z pomocą. Między nimi
wyróżniał się wil)kszym wzrostem i lepszym krojem ubrania pewien zażywny jep:omość, w kt6rym natychmiast poznałem
pana narzelnika plemienia.
Na dźwięk imienia panI!. Brodatego,
przyjął ode mnie dwie polskie "Lapintury", butelkę monopolówki, po czym zaprosił do swej chaty, okazalszej oczywiście od innych.
Wnętrze chatki nie było
- rzecz zrozumiała - w guście szanownego Czytelnika.
Na skleconej z desek
szafie stalo - mimo widocznego ubóstwa
- radio pięciolampowe, przy walących
się drzwiach wisiał aparat telefoniczny
najnowszego systemu a biedna chata oświetlona była oczywiście lampe, elektryczną czterdziesto świecową.
Prawdziwą jednak niespodzianką, która rzewnie dżgnęła serce moje prawdziwie
polskie był stos odezw wyborczych - zga-

Rys. K. Grus.

męż,a

MAGGI ego
kostek bulionowych
iest

wyśmienita.

obstawała

wynikały

Barą.cz,a.
zawartą,

całą. trylogię

w trzech

Nawet "bieanego aziaaa o·bdarzy.

~
>

~~

powieściową.,

powieściach

w zasadla siebie
pewną. całość, a łą.czą.cych się jedynie
osobą, bohatera.
Są, to: .,EDUKACJA
JOZIA BAR4CZA" - "MATURANCI"
- "KORPORANCI".
Sprawi} ie pieczone gołą"bki 'bęaą każde
mu wlatywać do ust.
Od dziś za tydzień, tj . w numerze
niedzielnym "Orędownik.a" na 13 listopada, rozpoczynamy w naszym n;&dzielnym dodatku arkuszowym druk
powieści
.,Edukacja Józia Barą.cza".
Jeśli powieść ta
będzie się Czytelnikom naszym podobała, - a tego jesteśmy pewni
w takim razie po
"Edukacji" drukować będziemy t.akże
.,Maturantów" i "Korporantów".
Wierzymy, że Czytelnicy "Orędow
nika" śledzić będą. losy Józefa Barą.cz-a
z zapartym tchem. '\Tasze biblioteczki
domowe, drodzy Czytelnicy, w:oboga'cą.
się o rzecz nową., bardzo wartościową..
dzie

stanowią.cych

każda

I

Zupa z kapusty brukselskiei
na rosole z

T. Z. HERNES.

przy swoim ~ czego
w domu nieraz kłótnie.. ;
Sprawa Józia Barą:eza jest dobrze
znana wszystkim, którzy znaj~ życie
z bliska. Tego jednak, co przeżył właś
nie Józio Barą,cz, syn chłopa. polskiego, nikt by się nawet nie domyślił. A
jecll'lRk życie i przeżycia Józia Barą.cza
są. prawdą., s~ rzeczywistości~ i wcale
nie można powiedzieć, że stworzyła je
tylko wyobraźnia powieściopisarza.
Znakomity pisarz współczesny, znany już Czytelnikom "Orędownika",
Józef Bieniasz poświęcił sprawie Józia
i

każdemu tłustą posaaę.

Barącza

Sprawa Józefa
Józio Barącz jest synem chłopa
polskiego. Już jako małe dziecko, kiedy go matka do szkółki elementarnej
zapisala, marzył o tym, j,ak to on pójdzie kiedyś do gim}1azjum, o którym
we · wsi tyle rozpowiad.ano i ubrany w
paradny, granatowy mundur gimnazjalny będzie imponował rówieśnikom.,
z którymi uczęsz.czał do szkółki i pas.a.ł bydło na pastwisku ... Nieraz, okutany w matczyną. chustkę, w zgrzebnych porciętach i boso, gdy pasł krowę na miedzy, zamykał oczy i widział
siebie eleganckim paniczem ~ miasta,
ubranym w piękny, uczniowski mundur, w wyglancowane sztyglety, w wy&okiej, czarnej czapce, 02:dobionej blyszczą.cym
paskiem i takimi daszkiem ... Największym marzeniem Józia bylo zostać księdzem. Oboje Barą.cwwie, rodzi-ce Józia, rozmawiali z
sobą, często
na temat marzeń swego
dziecka, ale stary Barą.c~ byl zawsze
przeciwny remys}om matki i urojeniom Józia, twierdząc stanowczo, że
nie podola.
- ' Pójdzie chłopak do terminu i
będzie miał uczciwy chleb na stare Jata - mówił z namysłem, zażywaj~c
niuch t.abaki. - Z tych szkół nic ta nigdy dobrego nie wyjdzie, jeno rozpusta
i obrare Boska, bo tam pono zepsucie
wielkie i chłopczysko pójdzie na nic.
Lampart się z niego zrobi i zmarnuje
się· . .
Barą.crowa nie podzielała zdania

Da

Proporcje Da
4-5 osób.

Szkoda} :te to wszystko żart} bo }}Ozon"
to sła.ba istota} podtrzymywana z wysilkiem przez swych zmartwionych rodzic6w.

Zupa z kapusty brukselskie'.
'I. kg kapusty brukselskiej, 1'/, .Iitra
wrzącej

wody, .. MAGGIego kostki
bulionowe, J łytka masła, t łyłka
ml\ki.
Brukselkę obrać, Iparzyć" j dodat
do rosołu sporzI\dzonello z wrzl\c~j
wody i MAGGIego kostek bulio.nowych, po czym gotować do mięk
kości. Częjć ugotowanej brukselki
przefasować,

resztę

pozostawić

w całości i podprawi~ ciemnI!, ułDIażkl\
prz1rzl\dz;oDą z
masła

i

mąki.

Podać ~ grzankami.
-.......-..-----.
~ ......

~
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J' SI Hi-62.8Gl

ZZ2±SG

Kraj
Wrażenia

Kaskadą

słońca

i owoców

harcerza z pob~'tu w Rumunii - Owoce, owoce - Wrozedrganej toni - Szlakiem rzymskich zdobywców

s::,urni grota w Parku Karola
w Bukares:,cie

Odwiedzamy naszę. a.mbasadę, ~dzie Smętnie jakoś brzmiał śpiew !'ldszony
odpoczywamy z przyjemnością. po u- przez fale ... Romantycznie wschodził
cią.żliwym bieganiu po mieście. WrekSiężyc.
szcie P<> wQdl'ówkach, podobnych 0I to minęło ..•
dyscuswwi, przez Konstancję :lostaZnikły namioty, wysokie maszty i
jemy się na miejsce obozu. (Autor arwydmy pozostały nagle 1 smutne.
t~'kulu bawił Ila obozie harcerskim red.). To Mama.ia.. Z ulgą., trzeba przy- Lecz nie sk{)l1czyły się nasze prz.~·gody
i wrażenia.
\Vyruszyliśmy
wzdłuż
znać, zrzucił każdy tomister i wycią
przez calą Rumunię, by poznać jej
gnął się nad brzegiem morza. ZasłupIękn{). Konstanca Balcic - Bukaż{)ny odpoczynek.
.
Nazajutrz w~ - dmy m{)rskie zaroiły reszt - Turnu Sewerin - Bazias Sibin - Brasow - Sinaia. i Śnia.tvń.
się namiot.ami i prz~- braty jakiś "figlarny'· wyraz. Na wietrze łopotały Siedem dni ciqglych widoków, wrażeń
z tysiąca i jednej nocy.
chorą.g\vie narodowe dumnie i wysoko.
Któż z nas nie zapamięta drogi,
I popłytlCły dnio jedne za drugimi,
wykutej w skale nad brzegiem Duna~zyuko. beztr{)sko, słonecznie. Każde-

Sapiący, zakurzony pociąg wyrzucił
na.s "-reszcie na małeJ g"l'an: r.zlle,l 8tac.\-jCP. Oms.:!ni. \Vięc to .lu? Humunia.
l\:ażrly z nas z ucZUCieL\1 ulgi rozprost.ował członki i jakhy z n:cufllo~cią
stawia pierwsze kroki na no\, ~j nieznanej ziemi.
Dawno niewidziane sloócc Jakby
tylk{) czekało na nas i przyjmuje nas
z otwartymi rckoma ... Straszt:lie g{)_
q ,C{) ..• Hozgladamy się wokolo z za-

G1'ób l\'iezna71f'gn Żołnierza w Turnu Scverin
Dalszy etap naszych wQt1rówek to Bul,areszt, 111 iasto wesołe, zupełnie nowocze.sne (czego, musze się przyznać,
nie spodziewaliśmy się).

...

.

Jak lustro gTadkie

l'Jc::,ą

się

fale Dunaju

go ranka modl it\\"ie naszej towarzy- ju? 8pie" ał~' nam jego fale o dawnej
szept fal, przylegających posłusz przeszłości, pełnej bitewnego zgiełku.
\Vpatrywaliśmy się w skupionym zanie do brzegu.
Potem banda na brą..z opalonych duma.niu w p{)tężne "wI'ota" wiekowej
dzikuf;Ów napadala. l1a uśpione morze, Żelazne.i BJ"am~'. Nie ()min~li~my W~'
spy bezpaill"kiej Ada-Kaleh, gdzie żyją
przerywają c jego drzemkę. Strugi w{)dy r07s~'py,vały się w powietrzu srebr- tradycje dzikiej wolności. \Vyspa t..'t,
nymi kroplami. Kaid" uważal za sto- zapomniana podczas układów powosowne swo.if.\. radość \\"~Tażać w wiel- .iennych, zOf;tala wprawdzie w końcu
kim krzyku i miotać sic w wodnym przyznana Rumunii, lecz po iada zuszył

ciekuwif>niem. Oc?.\' nasze przrci~P.'nę
ł)- owoce, '" yłożolle k{)piasto na ~:to
łach. Każdy ze słownikiem w ('(~lm
pl'7.cpl'owadza trudna transakcjo zaku_
pu. \Y:::.r.ystko śmiesznie tanio. foteż
zal'll('cać IHI8 nie bylo potrzeby.
Ruszamy dnIej.
I\:ażdy przy {)kienku wchlania nowe
widoki (no i owoce). \Yszystko zupeł
ni e {)uce, n i e· pozbawione romantyzmu.

żywi{)le_

pelnę. autonomię.

Gdy słońce d{)tykało rozpal onę. tarczą. morza z przeciwnej strony rozbly~l,;j\Yało drugie to nasze ogni"ko.
Skn' wpadały w wodę ciesząc się hałaśliwie.
Jasne bla.ski kładły się na
czarnej,
połyskującej
powierzchni.

Spotkaliśmy
się
z pozostałością
zdobywców te.i ziemi, Rz~- mian, w postaci ruin budowli Tra.iana. Zwiedziliśmy wreszcie rez~'denc.ię króla Karola, gdzie podziwialiśmy cenne dzieła
sztuki i przepiękny park.

o

Ile towary, to tylko z taniego

źródła

Ogólny WIdok na m?aslo
I wszystko to

migało

1Jaci~

nam przed

cz~ ma barwnym korowodem
pośpiesznego pociqgu.

0-

z :>kien

OckJlQliśmy

siC 'wreszcie w J~raju
jak po wri lciu z
riemllo;;ci na światło słonerzrie.
\V nocy śnił siC nam ci~.gle bar"'ny fi Im wiu{)ków i wrażell ze słonecz
nej Rumunii.
JANUSZ STRZYżEWS1U

przeciera.iąc

ocz~',

zakupn z firmy:

SCH"WALBE i

.M~LDE

;z, ó d i, ulica GlóW'Jla 8 (przy PiotrJcoW'sJciej) =

__
Na sezon jesi.enno.zimowy w.dużrm ,,:yborze m~terialy na ubrania, jesionki,
na. Lta .Itp., na)now9zJ:'ch w~orow I n a J p r z e d n l e J 97. Y c n fabryk bielskich.
RowllIez zaopatrzenI )estesmy W" bogaty dział towarów damskicl1
Ceny fabryczne.
.. 1~ 132
Solidna obsłuO"Il
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JESIENNA ZA.POW IEDŹ

Park króla Karola w Bukal'f'szcze - na
pierwszym planie pomnik Nie"znanc(Jo
lolnier=a

Na :,ielone trawy złoto
pada w Sl011CU żółty suchy liść
co sekundę.
W cieniach długich, cieniach soczystych
7Jarują namiętności wspomnienia.
Z liś(mi je i z inm/m śmieciem
1Jod szafirową dmie rotundę
wiatr prostacki, porywisty.
I :,iąbem dzwoni be:,wiednie

Gwardia przyboczna króla Karola w marszu przez ulice Bukaresztu '

na bliskie dni przepowiednię:
Lecą z dali mroźne długie ręce,
runie w nicość wi:.ja zlota, nad pustkowiem blady księżyc plakat
i dumał człek

i zeschły badyl
pod wichr.
Poznań.

chrobotał

l będzie

STANISŁAW BĄKOWSK1.

Jeden z cl!aTakterysl!Jczl1.1/ch widokólt>
7:rrzelomu Dunaju

Charakterystyczne domy w Konstancl

SPRAWY KOBIECE

." _
:(t,

Oprócz palt
zimowe kostiumy

Moda obecnego

sezonu

obfituje w

prześliczne modele kostiumów. Zna.jdujemy wśród nich wiele nowych i niezwykle ciekawych pomysłów, zupelnie

poił

I(ierownictwem Stacha

Wlchur~

PRZESUWANKA KOŁOWA
al. Piast

SZARADA
uJ. '1'. Radio
DręczYł co dnia MarTA Karola:
,.Zhtuj sie bracie. taka moja wcMa,
chcę koniecznie być na wozie.
trzymać lejce i siedzieć na kotle".
~Jroda zapadŁa. Stala wielka pierw8za-łrzeell\.
Nałożono miechy, w jednym była dziura krecia.
zaszyto na prędce. zatkano słoml\.
Druga - też pomogłem nie mówiąc nikom~.
Wreszcie Maryś jedzie przez druga - )lISI UMciej &,łeboki
do młyna. Aż tu sarnie skoki
spłoszyły konie wóz chwieje sle. wywraca,
nieszczęśliwa jazda to Marysia praca.
Przywieźli zbitego. wyglądał jak mar ...
tQ pierwszlI-druga-trzecia licha., niedoletna stara.

MOZAIKA
uJ. I. Stan

PŁYTY

ul.

DziewięĆ
wiaĆ, deby
wiązanie.

ł

rys. T.

Bn:~sk

W kola wpisa~ szeAcioliterowe Iłowa. Począ
tek slowa 0l'naczonyi kierunek nalety odszukaĆ.
Znnczenie słów: 1) inaczej: echo. 2) rodzaj poe·
matu, 3) nabyć można tam lekarstwo. 4) pełni
slu:i;be na okręcie. 5) inllCi!lej: 8póaobność. 6) że
glarz rzeczny ~p!awiający drzewo, '7) dowód upęzpieczenia
w towarzYlltwie uekuraCTJn"m
8) rodzaj ol'rodzenia.
'
LiteJ'y w lórnych przed5lałach lItwOn. n~
we slowo.

tr6jklltl$w należy tak poPnle.taw rzędach poziomych odc~tać ros-

Trzy koła środkowe tak należy obrócić, by
po wpisaniu w koło obwodowe odpowiedniej litery powstało osiem wyrazów o następującym
znaczeniu: rodzaj drzewa - pr~rząd krawiecki - metal - utwór poetycki - stolica europejska -- umowa, układ - grecki bożek wojny - zwierze.
Kolo obwodowe da rozwiązanie.
SZARADA
ul. Al.
Rai-trzy. zmienia oblicze przYrody.
'.
raz niesie upal, to zn6w daje lody.
Na każdfm drzewie jest ilrugie-trzecle,
lE"CZ nie Jest to owoc. ani też kwiecie.
Oatość jak &'wiazda wśród innych cnót Awieci,
cichOŚć\ cierpliwość w sercach ludzkich nieci.
Niech KaZdr tą cnotę zdobyć sie trudzi.
a pędzie pokój i miłość, wśród ludzi.

innych niż te, jakie miałyśmy dotychSKRZYNKA LlS'l'OWA
ezekujemy dalszej współpracy, jednak nie m~
CZaS. Jedni propagują żakieciki krótDo P. T. S!łurudzlst6w. Z powodu licmych żerny ręczyć, czy zadania Pllń8kie bedą ukazy•
l
'
b'
d
.
t
.
k
'
"
się w każdym numerze.
'
a]ące
10 - ra, WClę e l zaznaczo- zapytań omunikuJemy. że rozWIązania nawet wać
. Wincenty
Kerber. LubOll. WiAcej elerio.liwoki e o.u
·,
. l'
. l kk
z dwóC'h numerów można nadsyłać na pocztów- ~
I
.....,.
ne t a l le l czasamI uzną l e o wyrzu- I,ach, Ułatwia nam to praęc. a sząradzl~ci' o- ~l~' J)~z~~g:'ie~ia.os p~zczdcl. Zasyłam wzajem'
coną bluzą. Inni znów wprowadzają ża- szczęllzajll na znaczkach.
Marian Kdmlerclak, Rokletlllca. Rebus".
SZARADA CYFROWA
~iety. nieco dłuższe, sięgaj4 ce niżej bioRd ówntiekż podbajemy do, ~iadomogc~. k że na- ulo2;one przeil; Pana. mqżna. nlldesła,ć do red akul. I ryli. '1'. Brzask
gro r a oso om zll1D1eJscowym Ja i mie- cH. o ile oka~ą się 'ciekltwe. estet7'ClIJlle wyk~ 1-2-11 - swlerze. symbol chytrości,
der, luźne, często kloszowe z wciętą ta- szkaJlIcym w Poznaniu rozsyłamy pod podanr- nane. zostano umie~·A"one.
1-2-- • - ~I'Aml'enna rozmow·.
d f'
Ó
mi auresumi w ciąlU dwóch tygodni od dnu
.. NartowąId. PKna6. ROllwiąlla- 3-4-5,,~a
ą
· .• "l d
. WI,a dY!l Iaw
~ liez a. nie ułamek lecz
'W całości,
l lą l SCIS e opasowaną o 19Ury g rną ogło~zenia losowania. Gdyby kto w powyższ)"m
częścią. Większa część modeli ma. za- terminie nie otrzymał n a{l'od y. n.iech zuwJado- ma llW potl'złłba Z:).opaŁrywać w rysunki.
1-2-6-7 .. drzewo. z j~gO kwiatów herbatka
.
t
l' t
'
d'
d '
K\lrbik~wn.a Zofia Pozna1i. Prol!7Ał kr, BeCZ7zdrowa.
mi o ym lS owmę re a CJę. po a;tIlC numer t,.ać odpOWiedz do n. Jerzeao GrY8zclIyn-g lAgO 8-5-1-7 - lIynonl'm pomyślnoAc\'
P ięcia na samym przodzie, z brzegami, "Orędownika".
w którym zostalo wydrukowane SO'i,nowcu.
...
~
.. Od 1 do 8 - rozwiązania od~owledt .otOWII.
które się zaledwie łączą. Kołnierzyki jawo nazwisko.
Lechosłllwa ,..Jankowsk1ł. Ławh:a.
'Mołlna (Uwaga: Każda liczba oznacza jedną literę).
nadal pozosta.ją malelikie, stojące lub
Zenon Szyma1lskl ..... PKna6. Mote Pan przy- pr~ysy.lac rozwi/rzania w liście, wrzucanym do
gylać rozwiązania" liędą uczestniczy/y ·w .1080- skrzynki w hl'amie nllszych wydawnictw.
Za trafne rozwiązanie n,aJmnll!l ilw6c:h l: powy ożone i ltrótkie, gcI yż rewersy, o ile waniu,
M. W. O. Listy, wysłane przez Panią, &- wyższych zadaA wyznaezyliśmy cztery nagrody
znajdują się przy modelu, rozpoczynają
Jerzy Gryszczyńskl. Sosnowiec:. PrzY roz- trz~ru.ałem.
pienie żne : jedna 'w kwocie 10 złotych i trzy po
. b d
. I
t
. ' l' ..
wiązywaniu logogryfu należy podawać wyrazy
JIIJ? Rayękl, . Nowy ',l'arg. W miare możn08ci
li złotych. OprlScz IIOWyższych nagrÓ1ł wyłosuSIę
ar zo wyso tO, tlż pOnIŻe] lnlI ra- pomoonicze,
'. ' .
za(1lt\ua umieŚCimy'.
jemy jedenaście nagrlSd pocieszenia w postaci
mion. U ramion nie widzimy jak dotąd
.. F\lle~ Szczęsny", ~Kna6. DZiękUJę za po'V. E .. OpalenIca. Zadania Pańslde otrzy- książek.
speCJ'alnych zmian w linii. Rękawy zd!,oWle,ma. łącze w~aJeąme. :2;yczę. aby P,ań.- malem. które "I" miarę mo~ności bedę zamieTermin nltdsyłania rozwiązatl lIpływa z
~k!e pierwsze k~okl w szrankach szaradzIar·
szczal.
Poprzednio przesIane zadania, a d~ dniem 16 listopada rb. Rozwiązania należy przy·
wszyte są gladko i poszerzenie jest bar- skH'h bllły szc7A!śll\,:e.
, .
bchczas nil' umieszczQne. nie nadają !'lie do sylac pod adresem red. "Orędownika" w Podzo nieznaczne, zaznaczon, e J'edynl'e w
Stamsław SzmPIl. Bygcloszcz. ?Ja.darua. na· , d~llktlo
WoJllluym jednak aby , wlożył Pan Zl,l.aiu. !iw. l\;farcin nr 70 z dopiskiem "D~i"a/
<1eslane nam na próbę, zostaną \lmles'Zczone. O· ,WlęctJllracy w pomys1owOść 'zadania.
rozrywkowy'.
kroju. Przy modelach popołudniowych.i. . . . . . . . . . . . . . . ..u......~..............................................................~............Ii
fantazyjnych, spotkać można epolety lub
łe szaty, przystrojono ja, w złote kolczyki
fanta.zje z futra, które ramiona posze- zestawieniu z welną. W żakieciku moi bransolety, naszyjnikami z pereł, szmaże być karczek lub części przodu z tarzają·
ragdów i turkusów. Sandały wysadzane
kiego
futra,
a
reszta
z
wełny.
KieszeBardzo eleganckie i mlodociane a zabyły drogimi kamieniami.
Obok zmarłej
nie,
mankiety
lub
części
rękawa
widuje
razem praktyczne są komplety z twee. postawionio mnóstwo puzderek, zawieradów. Składają się z trzech części, spód- się dosyć często z tego rodzaju futra. Do
jących nie mniej jak 14 rodzajów szminki,
pinsety do wyskubywania brwi, pilniczki
nicy żakietu i plaszcza, który jest nieco wszystkich kostiumów nosi się na ogół
spódnice
poszerzone
i
to
dość
znaczdo paznokci, szpilki do włosów z kości
krótszy od spódnicy
Komplety te s~
słoniowej, nożyce i lusterl<a z bronzu.
bardzo kolorowe, zestawienia są bar- nie - fałdami, kloszem lub plisowa'
dziej kontrastowe niż kiedykolwiek. niem.
Stomatolodzy zapewniają, że księżnicz
ka dożyła 32 lat. Wszystko wskazuje na
Płaszczyk taki jest zazwyczaj otwarty u.
Oto wskazanie i' informacje pani
to. że była ona głośną i poclziwiaJ).ą pięk
ka.zując kontrastową podszewkę i od- "Ewy" z popularnej "Ilustarcji Polnoście.. mająca, licznych wielbicieli.
Ręka
mienny w kolorze kostium. Spódnice skiej"; a teraz zastanówmy się, czy nojej
jest
niezwykle
wąska i długa, paznbkprzy tych kompletach są niezbyt szero- szenie kostiumu w zimie w naszym .klicie są starannie pielęgnowane.
kie, z jedną lub dwiema fałdami. ZaNajwiększa, jednal{że niespodziankę stakiecik obcisły, często z paskiem, li
nowi jej fryzura. Jej włosy, pierwotnie
plaszcz zupełnie luźny o szerokich i czę
czarne, lecz następnie ufarbowane na kosto raglanowych 1ękawach.
lor ja~krawo czerwony, były z tyłu przyZakiety kostiumów popoludniowycn
cięte krótko, li. la garc;on. Poza tym były
81\ wspaniałe w swym bogactwie przynowa.ne komplety, ta ogromna rozmai- włosy artystycznie ufryzowane. Jeden lobrań futrzanych. Nieraz przybranie taczek włosów leży tuż przy drugim, a fatość modeli tegorocznych, przybranych
kie umieszcza się wzdłuż przodu żakiewszelkiego rodzaju futrem, to przecież chowcy utrzymują, że jest to Produkt trwanieprzebrana skarbnica, w której zaw- łej ondulacji, wykonanej ręcznie w sposób
znakomity.
sze coś odpowiedniego dla siebie i na
Obecnie wystawiona ma by" głowa
swoją kieszeń znaleźć możemy. Trzeba
księżniCzki z najstarszą trwałą ondulacją
dokładnie przejrzeć szafy wyciągnąć
wszelkie resztki futer i kombinować, na londyńskiej wystawie kobiecej, (I{K)
kombinować aż do skutku.
I!ó 1ych
starych spódnic, dawno nie noszonych
burek, niemodnych już palt stworzyć
można ostatni krzyk mody. Posiadanie
kostiumu niestety nie wystarczy na calą
zimę musimy mieć palto lub futro,
ale tych rzeczy nie kupuje się przecież
na jeden rok, dobrze więc, kiedy bę
dziemy miały jeszcze jeden niekosztowny strój na lżejsze mrozy. Kostium to
macie i przy naszych skromnych bud- w każdym razie strój niezmiernie wy~
żetach, jest w ogóle możliwe. Fantazyj-\ godny na bieganie za interesami i po
n"Y, bogato przybrany kostium - to 0- sprawunki - nogi są mniej skrępowa
czywiście luksus, ale te piękne, kombi- ne i jest nam o wiele lżej.
u,"",
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Gotowalnia mumii
sprzed trzech tysięcy lat

tu, zamiast kołnierza lub rewersów, II.
czasami ocl rumion wzdłuż rękawów.
Modne S4 futra o krótkim włosie, szczególnie z tych zwierzątek, które [los~ada
ją krótkie ogonki i których używa Slę do
dekoracji ko1nierza, kieszeni lub epol~
tów. __ ,tra m,ir:-1,;l,ic o lo'ółkin! ,\VlO~łf'
iak n .. ' Ie', folu itp, są naJlaclnleJsze \v

Przed trzema tysiącami lat istniało w
południowej Al'abii potężne państ.wo arabskie. Władcy jego, mir.dr.y nimi sławna
kł'ólowa Snba, rez~' l1ellcjG swą mieli w Ma-

rlb, którego ruiny je>Jzcze c1r.i,.;il1j istnioją,
mniej więcej w odległości 300 km na pólnoco-wschód od Adenu. \" tych ruinach
(lokonano jec1nr!l'ó z lllljrlrl\awszycll oc1 krr ć al'rheoldg'icZIlych, W grobO\\'Cll, wy·

kutym w skale, znajdowała się mumia kobiety. któr!.\ jeszcze po śmierci otoczono
bogflctwem, zbytkiem i światową elegancją \\'ypie~7.cr.onej damy.
Zmnl'la ](,;ir,ż,lliczka Suba wyposflżon a
.została przez l'~(!zinEl nil wielk,ą podróż we
\\'szyst.lw, co pIękna kobieta JUż wówczas
luwaŻilla zn llirzhędnr clo pielęgnowania
swej uJ'ocly. ubrano Ją więc \\'e wspRnia
/'

I ,_

PIF;KNR FUTERKA
.
narla)a ton mod:.ic I,'oliiecci we Francii_

ORĘDOWNIK, niedziela, dIliła es listopada 1938 .-
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"all Disney: bajkomalarz

twa 8IPelniła napewno swe zadania. dajs,c
możność zapoz,nania sZea'okich kół zarówno
ze stronami dodatnimi jak i ujemnymi
naszego szpitalnictwa, oraz wskazuja,c M:czególnie w swym dziale wojskowym na rolę. jaka, odegra szpital nowoczesny
w czasie wojny.

'Zdziecinniał cały świat i bawi się
bajkami. Byli tacy, którzy mówili, że
z tym się dawno SkOllczyło, że romantyzm zginął bezpowrotnie. Teraz jest
wiek XX, króluje maszyna i trzeźwa
rzeczowość; twierdzili inni. Aż znalazł
się malarz uroczy z psychiką poety,
romantyk, który starą. jak świat bajkę
wskrzesił. Zmienila się tylko forma
wyrazu, dostaliśmy zmodernizowaną
"wersję" czarOdziejskiego świata ·dziwów. Jego treść zostala. \V tym, że
setki tysięcy ludzi na całym świecie
przepadają za kolorowymi
kreskówkami Disneya. widzieć trzeba nie tylko
pogoń bezmyślną za miłą, oryginalną
rozrywką. Jest w tym również psychologiczna reakcja; pewne wyzwolenie.
Człowiek zawsze będzie pragnął oderwania się od niewesołej rzeczywisto-
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Nasi Klienci - naszą reklam. I
to tajemnica powodzenia pianin i fortcpianów
.. ARNOLD FlBIGER"
Kalisz, Szopena 9.
Gener. przedstawiciel:
Centralny Magazyn Pianin,
Poznali. Pierackiego 11.
g
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Gdy Gburek nie

chciał się

my:-

lek jest uroczy! A Gburek, Mędrek czy
najmłodszy Gapcio! A jaka rozkoszna
Jest ' świta Królewny, te naiwne, trwoż
liwe sarenki, nieporadny żółw pełen
dobrych chęci, mędrkowate króliki i
przemyślne ptaszki. Disney jest bardzo poważnym artystą, choć zajmuje
się sprawami tak niepoważnymi, jak
bajki. Dlatego udala mu ' się scena
ryzykowna, opłakiwania Królewny na
marach, zaraz po burzliWYCh awantu-

karzełki wrzuciły

DŁUGIE

WIECZORY ...

go do luody.

rach z czarownicą. Ani cienia fałszy
wego patosu. W ogóle przez cały film
ciągnie się artystyczna szczerość, co
zawsze prawie jest wyrazem talentu.
W całym filmie panuje rytm i harmonia. Linia, kolor i dźwięk w artystycznej zgodzie, składa.ią się wraz z treścią
na przemiłe, niezapomniane widowisko. To dla widza. Disneyowi zaś zapewnia ten film bardzo poczesne miejsce w historii filmu.
(f· p.)
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Snieżka

GRETA

robi porządek w chatce
karzelków.

JĄ

przeniesienia się w kraj fantazyj
i marzeli. Tam jest mu dobrze, znajdu.i e złudę szcz<;ścia ...
Kiedy Walt Disney był małym
chłopcem,' wolali
na niego Leaky.
Sprzedawał gazety. Raz zaoszczędził
tyle centów, że mógł pójść do jakiegoś
teatrzyku na... "Królewnę Śnieżkę i
Siedmiu Karłów". Mamy genezę jego
ostatniego filmu. Teraz mistrz \Valt
jest znany i bogaty. Ale początld były
inne. Nawet wtedy, gdy dla swojego
dziennika rysował przygody Oswalda
the Rabbit czyli królika Oswalda, ledwo
mu starczyło na życie. Przyszła później myszka Mickey, kaczuszka Donald, Trzy Świnki. Zaczął pracować
dla filmu. To mu zdobyło świat. Inne
były czasy, kiedy w magazynie "Listner Stores" na Manhattanie kupował
t; swej dzisiejszej żony ołówki...
Dziś
sam ma wytwórnię, zajmując.ą przeszło siedmiuset pracowników.
W tej wytwórni urodziła się Królewna Śnieżka z celuloidu. Ona, siedmiu

Zasłoniła więc

twarz kapeluszem
podczas śniadania
z wydawcą nowOjorskim Ruedem.
Fotograf bYł jednak chytrzejszy i
utrwali I na kliszy
profil Grefy, wio
doczny w lustrze.

krasnoludków i czereda leśnych zwierząt. Czegoś podobnego dotąd nie było.
Ile czysto malarskiego humoru mają
zabawne postaci karzełków. Jak każdy
z nich doskonale został scharakteryzowany, czy to w ruchu, czy sarną linią
lub kolorem. Rumieniący się Nieśmia-
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Pierwsza Polska Wystawa
Szpitalnictwa w Warszawie
Pierwsza Polska 'Wystawa Szpitalnictwa została jut zamknięta. Byla to jedna
z ciekawych impreoz ostatnich miesięcy.
Jakkolwiek przl:!znaczona przede wszystkim dla sfer leklll'skich. była wystawa niezmj('rnie atrakcyjna i r;ouczająca dla ludzi bodaj wszystkich zawodów. Materiał.
jaki obejmuje Wystawa. jest olbrzymi i zostal posegregowany w poszczegoip-y.:h

porównaniu ze stanem ide,a lnym, jaki SZpItalnictwo nasze powinno osiągnąć. VI' tym
zakresie rozbieżność jest ba,r dzo wielka.
Dość powiedzieć. że na terenie a~ 29 (!) p.o:
wiatów nie ma ani jedncgo szpItala. Jes'l!
chodzi o ilosć łóżek szplt,' \'nyeh (wraz z
psychiatrycznym!. gruźliczymi it1J.) to mamy ich 75 trsięcy. Gdy porównamy ten
stan z tablicą. przedstawiającą jaka ilość
łóżek jest nam potrzebna (licząc po dwa
łóżka szpitalne na tysiąc mieszkańców wsi.
i pięć łóżck na tysiąc m ieszkallców miasta), wówczas okazuje- się. ;6e winniśmy
uzyskać jeszcze ol<oło 40 tysięcy lóżek.
'''Vśród wielu tablic stat.ystycznych. wykresów i plansz. ilust~u.iących stan zdro\votności i \\'a lki o nią. rzuca się w oczy
zestawienie. infonnujące o pO'Tloszeniu kosztów leczenia gruźlicy. Na o~ólną sumę
wydawaną w związku z Ie-~zeniem gruźli
cy składają się następujące pozycje:
koszt własny l!'czących się . . . 18%
świadczenia Ubezp. SpoleczIej
. 40%
pomoc dla urzędników państw. . 28%
świac1czonia samorządów i do,broczynność
. . . . . . . . . 14%
Jeśli teraz zapytamy się, w jakim stopniu korzysta z lecznictwa przeciwgruźli-
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Za oknami drzewa
w mglistej słocie mokną,
krople deszczu z cicha
dzwonią w twoje okno ...
Zegar gdzieś tykoce
swoim: tak ... to ... tak ...
Coś trzebaby zaradzić,
ale co ... i jak?
Monotonnie, cicho.
Nuda monotonna,
w dodatku ta samotność
męcząca, ogromna.
Ni to w

działach.
Dział n'llll,owo-dydaktyczny
przedstawiał
poza historycznym rysem
rozwoju szpitalni'ctwa stan jego obecny ~

intryguje.

FOTOGRAFU-lĄ

ści,

Karzełków coś

GARBO

NIE LUBI, GDY
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Zła alą
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tl'zeoa Je pObudzić do wyd<Jjniejszej pracy I de~ynfekcYJny,~, P?burtza]a, .nerkl ~o
i usuwania z ol'ganizmu. na?miaru ~ody prawld.ł0w~go. rlzJalama. Stosu.le SIę Je
i szkodliwych substanCYJ· ZIoła MagIstra przy cIerplemach ~erek. rc~edlllczek er Wolskiego ze znakiem ~clH~Dnyr.n .. Urosa", ko.wy.ch, pęcherza I wszelkIch doleg~)wozawierają 'zadka, rośhnę mdYJską Orto- śClach dr?g mocz.owych. Do nabyCIa w
siohoniae o własnościach moczopędnych aptekach I drogerIach.
li. 2130J

.n

czcgo ",ieś polska, wówczas okaże się. te
jest oria pr'a wie w zupełności pozbawiona
możności leczenia gruflicy. gyż zarówno
świadczcnia Ubezp. Społ.. jak i pomoc dla
urzędników pallstwowych
obejmuje prawie wylącznie ludzi miasta. Pośród 18%
leczących się na koszt własny ilość mieszkańców wsi jest na.pewllo bardzo znikoma. co tłumaczyć należy trudnym poło
żenicm materialnym wsi. pamiętając jedna k równocześnie. że gruźlica panoszy się
pl'zede wszyst.ldm właśnie w środowiskach
ubogich.
.
D z i a l b u d o w n i c t w a prócz plansz
i modeli kilkudziesięciu szpitali powstałych w Polsce niepodleglej, kładł nacisk
na pl'zedsta wienie współczesnych poglą
dów na zorganizowanie całości szpitala.
oraz jego części składowych. Polska zajmuje trzecie miejsce. ale od końca. wśród
państw Europy co do ilości szpitali, a więc
spra wy budownictwa szpitalnego są dla
nas szczególnie aktualne.
dziale wojskowym kierownictwo zaopatrzenia s a n i t a r n e g o przestawiało
na wystawie. w jal,i sposób i przy pomocy
jakich środków sanitarno - technicznych
udzicla się pomocy rannemu żołnierzowi,
oraz zademonstrow::l.h kilk'! zestawów specjalnych do badania bakteriologicznego
i chemicznego wody w warunkach polowych.
Specjalne słowa naletą się Instytutowi
Chirurgii Urazowej w Warszawie. który
zajął swymi eksponata.mi kilka sal gmachu wystawowego. W okresie ostatnich
dwu lat leczeniu Instytutu podlegało około 15 tysięcy osób, co jest '.bezsprzecznie
cyfrą imponującl:\ i św : a.icz~cą o za.ufaniu
chorych clo skuteczności metod leczenia
tam stosowa.nych.
Chirurgia urazowa
(traumatologia) ma także wielkie znaczenie społeczne. gdyż prz~z racjonalne i !;Zybkie leczenie urazów zmniej·S?;a wydatnie
~~:tliwe zło społeczne. jakim jest kalec-
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Na Wystawie urządziło swe stoiska szere.g firm. związanych ze szpitalnictwem,
a więc dostarczających urządzeń szpitalnych. instll'umentarium chirurgl.cznego,
firmy produkujące pI'zyrządy elektromedyczne. między innymi aparaty rootgenowskie wykonane całkowicie w kraju.
Pierwsza Polska Wystawa S~pitalnic-

bridża zagra'ć,

pójść do przyjaciela;
zresztą wprzód go znaleźć

wśrod przyjaciół

wielu ...

W radio ciqgle trzaski,
piski, szmery głuche.
Na ulicy - jak spojrzeć
ni ż1f/.vego ducha.
Milo jest w pokoju
ppd blaskiem przytulnym
lampy - coś przeczytać
i pośmiać się wspólnie,
choćby z samym sobą ...
tyle jest różności
i wydarzeń tyle
i rozmaitości.
Tą najmilszą rozrywką
najlepszą zaletą
na długie wieczory - będzie ci gazeta ...

Z której się doczytasz
do woli - różno.§ci
która będzie tobie
tym źródłem radości ...
Oto rada, którą
dzisiaj służę tobie,
rada - którą warto
r.aparniętać sobie ...
-

-

że rla dlugie wieczory
jest dziś nieodzowny
przyjaciel - gazeta ...
zwie się:
Orędownik!

Przezwyciężysz samotność,

uspokoisz nerwy,
cóż, że w twoje okna
będzie deszcz bez przerwy
dzwonił jednostajnie
i szumiał wichurą
i po niebie bezgwiezdnym
w dal przepędzał chmury.

Gdy wiecz01"y jesienne
nie podzielisz z nikim
więcej... jak z gazetą
swą-

... Orędownikiem!
J6ZEF BARANOWSKI.

E!±±

Dlaezege

Rada zawodowa
student medycY'llY zwrócił eię po OIltate~nych egzaminach do pl'o<feeol'a:
- Panie profesorze, jaka, mi pM1 ra-dr.i

......

d]"Jlli.e.

-

Choroby skórne, - oopowiada prO'tebez chwili ustanowienia.
- Dlaczego Właśnie t l!'pecjalnośtT dziwi się student.
- Bardzo zwyczajnie, odpowiada
profelSor. - Po pierwsze, na chorobę 8'k órną nlikt nie umiera., po drugtie kuracja
trwa bardzo d'lugo, a po trzecie - nigdy
pllina ~aden pacjent nie wyciągnie w nocy
z łótka."

-

eoT

A

są

Wśr6d

Je
-

POWROT PIJAKA.
Gdzież ty jesteA, Danielu7
We lwiej jamie. . •
.
B1UDor

NIEWIDOMf1
- Cóż to, jesteście niewidomi l csytacie ksiq,żkę?
- Ja wca~ nie etVtam, pmtie wł4dzo, ja tylko oglądam obrazki.

Slymny too« Beni,amin<> Gilgli ~lef(}nu
do Jana Kiepli'I'Y. Gigli mówi:
- Tu przy telefonie najznakomM<szy

Zap6ŹDol_

1rW"

Ojciee lfPoty'ka
na;starn" córkę,
'k tóra nied'a wno wyl!zła za m.a;t, płaaz"eą
przed drzwiami jej miesz·k ania. Zatroskany papa pyta:
- Co się siało, droga eórko, diacsego
ph.cseuT

am.~kau~

dziwię ci się

przes1;łośoią."

twO"

koehalJla ... Z

-

• Czysta- restallTacJa

w

Musi się pytd
Po ras dwudziesty tergo popołudnia Pawełek przychodzi diO ojca z pytaniem:
- Tatusiu, dlaczego ... T
2Jnj.ecierpldwiony ojciec wybucha:
- Sl!\llChaj, dzieC'lwl 1eden chłopczyk,
co się tak ciule pytał, nmienił silę w ma.k

ld4 om-,€

To m<óJ m.

Je-'

łflgó

prsycsJlMt...

Londynu w poMU!k<iw8lDiu.
wzorów dla reklamy. Na jednym z kin lIPostrzegł napia: "Dla QlSó!b Liaą,cych ponad
80 lai, wstęp wolny". Poonysł ten bardzo
podOibaI 8'ię SzkotowL
Po pow.rocie dQ Abett-deDIDU, 1f'1'1"IeIBit
on na drrz'WlLa.ch swego kina plakat Da"
stpującej trelŚci: "Dla osób liicz"cyeb . pona.d 80 lat wstęp W'Olny, o n. prz:rbęda.
do kina pod opieką swoi'ch rodzie6W:.

kkoecy

włam, .....

_ ;W,ieM: co! Mam poonJ&ł; ~włmy.
~ w rozJbi.wjka.sie je<dJnego _m;yl.ioJra. P 0li~}a ealkierm stra~i orieQltac.tę.

Kiedy sportowiec choruj.
mam g'O'1'~kęJ 'd oktoneT

_

'laką,

_
-

lO s.topnł.
A iIJ.6 wynoei ~~oriI ~

Ach, j,a ka jest&m nifJMczęśliwa 1... Dz.i6
wracam do() m8lllly...
- Z&Tóźno m<>ja c6re~ko, zapótno ne-o&~ zgnębiooy ojciec, twoja ma:t.ka dsiA

GoM w restauracji: Wczor " ~ roieUścle
na <Xbiad mótdte'k. z jajkiem, buraczki i
szpilnak.
K'&lner: Tak. jest. A skąd pan dobrodmej wieT
GO'Ść: poznaję po O'br1l61e.

rlllllo

wróciła

do &'We) m.·tkliL.a
BUźo1ald

~ Pan l s i Ol8tJ'a pańska }elłte\§ole '6ltł
Jńa'itamiT Nieprawd'u T
- Byliśmy nimi
dzieci. D&hd.a)

moja siO$tra jest

-

zapyta.niJ&1

staję

Pawełek pomyłlał nad' tym cO tl18łJ1!'%ał
powiada:
- Tatusiu, a ja.][ ten 'Chłopczyk ubymał pod 8ob~ kropkę?
.

ł

Gdy spotykają się dwaj fermeny
-- lak się macie, Macieju, j&kte tam
ze !niwami w tym TOru? .
- Dzięlk.i Bogu, d<>iłlIr'Ze" dri.,klll';ę. A wasze prosięta, drogi Janie?
- ChQwają, się nieźle. A wasz źrelbak,
czy cia,gle jeszcze chorUJjle?
- Nie, zdechł, niestety. A waeza jałów
ka, wyzdrowi,ała?
- A j'Utci. Ciets1;ę się bardw z t,e.gu, ·~e
W8IIIl się dobrze powodzi...
- A jak tam zdTowie WMl:ej tony?

rosl~l

doiycbczd nie Blpa"

Fe0t'8011l
Prl Yjechał do

Na to Kiep'Ura., odlkł8idaja,c sł'uchaw'kę:
- :WidoC'Z'Il'ie przez pomyłkę połączyłem
się I sa.ma, &O'bl\l

przysdoM.••

~o

Reklama po szkocku
po&i<ada w ~ k·m.,.

Ma.e

śpiewak świata.

R~O'Wa. między przyj.a,eiól'ka~
- la, moja dTOg'a, patrzę jut tyJ.ko

- ,Nie

teaor6w .

dl1a.czego

-

lonoT

Pigała p~tano'W'ił u:b~pI.eClEyć

o'd ognia.
tu u was urządzenia przedwpoł.ar(}we? spyta-ł agent.
- .Ano, od. ~a.su do czasu deuct; pada.
-

W tak·1m rallJie -

I łłum'u

Asekuracja

Woj'cie.ch

t,m,

czym loanna d'Arc dla. Franejd. - oświad-<
czyI jadem z mów~ów na wiecu przOOWT.-!
OOl"czym stroDn,idwa liibeoralne:g<> W' LoQ...

wybrać sp~cjalność?

swą zagroo-ę

Uo~ ~ był cfta. Anglłl

J

Jako

m<łooHa

ode mnie o 5 lal

Analogia

Gdy słynę warkot sa.molotu)
pod. niemi'łym wrateDlie'ID.

- T8ik?
- Mój nj&boszczyk-m~
mo w nocy.

chrapał

~

tak.

Pocał1lDek

8&-

.

. - Prze1lra.sz8lIIl pan'ienkę na-!moe'B1e).
Czy to panienka nie jest t" saml\ 080'1>",
którą, miałem szczęście pocałować wieczorem w pokoju'!
- O której goddnie T

SUROWY SZEF
'- Panie, pan sp6źnił się znowu o caMatka objaśnia małem'U Jet:rzykowd, co lą godzinę. To skandali
to s!\ braoia s i,amscy.
N"
h ł
.
_ MamulS'iu _ pyta malec, _ & ezy
lestety, prze1e c a mnte samobr81cia siamscy chodz~ razem do Brlkoły? chód . ..
_ Oczywiście.
.- No, no . .. niech mi pan nie wma·
- A jeteli jed,eIU dOlStanie prcmocj!ę, a. wia, że to przejechanie trwało aż całą
dT\.llgi z·ocstanie na dTugi rok, to roT...
gadzinę.
Trudn1l

- 'Duto pan złapał?
- Z panem to będzie 15... ciekawycli.

sytuacJa

UJlllllllllllllllllllllmmm"lIInrnlllllllllllll,,"mnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII""I1111"IIIIIIIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"1I1II1I1II1I1I"""IIIIlIIlIInlllllllllllmnJllllllllllllnUIIIIIIIIIIIIIIIII"IIIIIUm
Szczupleją szeregi
I w owej krainie

ZaMtl1łO ~

wreuCk

Do wielkich porządk6w _
Wymiata się śmieci
Ze wszystkich zakątk6w.
Zwłaszcza dla owad6w
Pewnego gatunku Nie ma - jak się zdajeŻadnego ratunku! Gdzie byś się nie zwrócił,
Tępią go zawzięcie Wymawiając przy tym
, Skuteczne zaklęcie:
"A kysz! - A kysz! - A kysz!
Bierz to bolki i won! Z kędyA przyszedł - do trick
Wracaj sobie stron! _"

wszędzie zamknięte
Zamknięte w8zęd'Zie 84 drnl'i

Drzwi

l na /l ic lamenty -

-

LarneJatu n« nic i lr:vI -

A.rab t:a łeb trzVffl4 l - racjc ma, czy nie Tak $0 bie z tym owadkiem
Wyprawia, co sam chc~-

Arab za łeb trzyma 1 grzmoci w tenże łeb Bo trudno z jednej dzieży
Dwom naraz jadać chleb! N ad Odrą, czy Renem
To $(11M - do joty! W yrZUCtl się owad
Poza granic plotyl Ba! - Jeśli kto nie cnce Jeł.eli się wzbrani4 Bierze na swój grzbiecik
Dobrą porcję lania! ,W ten sposób dz ielL za duiem

Tych, kt6rzy stanowią
W kraju rude piegi! 1 tak, gdzie się zwrócist: -'
Drzwi dla nich zamknięte Pomimo hałasy
1 głośne lamenty! Jedno. wszak krain«
Jest na kontynencie,
Której jakoś ciężko
Wykrztusić zaklęcie,

K t6rej trudno mocne

Raz wymówić słowo,
Co by zaczynało
Akcję porządkową! Jedna jest kraina,
W której. te owady,
W bezpiecznym kantorku,
Albo też zza lady
Rozkosznie sok piją
Najtreściwszy z ziemi,
Mlaskając żarłocznie
W 4Tgi opasłymi.
Tucząc się bezkarnie

Kosztem gospodarz'V Kraina, o której
Każdy owad marzy! M ówią, że niedługo

Akcja porządkowa
Wreszcie się rozwinie! Nie wiado1M jednak,
Czy pogłoskom wierzyć,
Czy teł międZY inne
Do lamusa złożyć/ Nie wiadomo, C%y Id
Plotka w czyn się zmieni,
Czy wreszcie wytępiq
Trochę tych szerszeni Bowiem w tej krainie
Nigdy nie wiadomo Co będzie na pewno Co tylko ... rzekomo! Przecie niekoniecznie

Potrzeba bagnetów Niekoniecznie gwałtem
1 łamaniem orzbiet6w Kulturalny naród,
~ myAl zasad kultury Może kulturalnie
Bronić swojej skóry! Byle ta obrona
Wreszcie się zaczęła A, zacz((Wszy się już W środku nie stanęła! STANSO.
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(o uzyskaliśmy wTatra(h Wysoki(h
Granicą dochodzimy poprzez Rysy, Wys_ą, Ganell, :telazne Wrota i Polski Grzebień
do Lodowego - Nasza jest walna Dolina Białej Wody z cudną Polaną pod Wysoką - Nasze Dolina .Jaworowa i Jaworzyna - I Koperszady po Przełęcz pod Kopą
Najświę~za

Panna, której powidnieje w
skalnej ścianie u
wyjścia na Zawrat, nieraz była

stać

świadkiem

cięż

kich westchnien
turystów.
Zaledwie bowiem wyszło się tym najlepszym w góry
szl,akiem na przełęcz, zawsze uderzał w oczy cudowny
widok na Tatry Wysokie z Krywanców na wprost, a dalej w lewo, po za
Rysami,
na
gmazdo najwyższych
szczytów tatrzanskich. A westchnienia
dlatego, że to wszystko nie było nasze, chocia.ż turysta polski tam z.awsze dostarczał największego kontyngen tu zwi edzaj ę.cych 1
Dzisiaj już inaczej. Najwspanialsze
doliny znalazły się w n,aszym posiadaniu, a granica nasza da nam odtą.d
swobodny dostęp do wielu "honornych"
szczytów z L o d o w y m (2630 m) na
czele. Dlatego też piersi każdego ta·
ternika przede wszystkim roz.piera dziś
radość olbrzymia..
Co uzyskaliśmy w Tatrach Wysokich drogę. dobrowolnej ugody ze Sło
wację. ?

zwłokach umarłych
wyczekiwała pomocy

górskie Szerokiej Jaworzyńskiej (2221).
Dolina ta prowadzi aż do Jaworzyny
i jest obficie porosła lasami.
Historia Tatr notuje w tej cz~ści
szereg tragedyj taternickich, gdzie 0fiarami byli Polacy. Nasamprzód należy wymienić Klimka Bachledę z Zakopanego, bohaterskiego przewodnika
tatrzańskiego i członka ekspedycji ra-

Od Rysów przez

Wysoką

i nil

przez dwa dni
...
Najwyższym szczytem górskim w
Polsce będzie zatem Lodowy, dosyć
licznie z.azwyczaj zwiedzany prz&Z turystów polskich_ Jak zwykle na najwyższych szczytach Tatr, jest i tutaj
umocowana w skałach puszka cynowa, do której taternicy wkładają 8Wo-

północ

od Garluclta do Polskiego Grzebienia.

tunkowej, który ratują.c w czasie burzy śnieżnej zabłą.ka.nego turystę, sam
odpadł w ścianie Jaworowego i zginą.ł.
Niedaleko w Dol. Jaworowej znajduje
się w bloku skalnym jego popiersie na
pamiątkę tego poświęcenia.
A grozą. powiała przed kilkoma
laty inna tragedi,a na Lodowej Pl'zelęczy (2380), gdzie zginęli śp. Kasznica,
jego synek nieletni oraz idą.cy z nimi student. 20na 1..aŚ śp. !{asznicy przy

Od R y s ów (2503 m.), które były d<>naszym najwyższym punktem granicznym, pójdzie granica przez słyn
nę. Wagę na szczyt Wysokiej (2565 m),
a dalej przez groźny G a n e k (2465) i
Żelazne Wrota., po północnej stronie
najwyższego w ogóle G.arlucha (2663)
do nazywanego tak od wieków P o ls k i e g o G r z e b i e n i a (2208).
Kolosy te otaczaję. w górnej części
Dolinę Białej Wody, a mianowicie Polanę pod Wysoką z jej trzema wiszą
cymi dolinkami; Czeską., Kaczą i Świ
stową z mieszczącymi się w nich stawkami. Jest to jeden znajpiękniejszych
zakątków Tatr. Obok stawów i zieleni
są. tu
na kilkaset metrów wysokie
ściany skalne, godne naj cięższych wypraw taternickich. - Zginął tutaj na
Ganku przed kilkoma laty znany taternista śp. Birkenmajer, profesor
gimnazjalny w Inowrocławiu i Gnieź
nie.
Charakterystycznym dla Dol. Białej
Wody jest Młynar~ jak olbrzymia
szka)'pa podpieraję.cy Żabie Szczyty,
wśród których
utajone wysoko dwa
stawki. W dolinie tej leży nad Białą
Wodą
sympatyczne schronisko taGrupa Lodowego.
trzańskie Roztoka, a u jej wylotu Ły
sa Polana, dotychczasowa stacja. graniczna. Stąd zaś bita droga prowadzi
do Jaworzyny.
Na pięknej Polanie pod Wysoką
stanie teraz wkrótce pewnie schroniPanowie w czarnych frakach
sko P. T. T., które jest tam bardzo poInteligentny Czytelnik zdziwi się zatrzebne.
pewne, dlaczego taki głupi tyluł. I bę
Od Polskiego Grzebienia granica dzie miał rację. Mógłbym byle czym
pójdzie dalej szczytami i w końcu zbyć i odpowiedzieć, że po prostu dlateprzez J a w o r o w e i Przełęcz Lodową go, że nie w zielonych; jak francuscy
na Szczyt Lodowy. Leży tu druga doli- "Nieśmiertelni", ani w bialych, jak
na zwana Jaworowę., którą od Dol. Ma.rlena Dietriech. To by jednak Czytelnika nie zadowoliło; wobec tego moBiałej Wody oddziela głuche })&Smo
gę dodać, że fraki, o których mowa, Sil
niejednokrotnie tak wyświecht.ane, że
teoretycznie rzecz biorąc, można mieć
duże wątpliwości co do ich pierwotnego
koloru. A jeżeli i to Czytelnika nie zadowala., to niech sobie zmieni tytuł powiedzmy - na - "Panowie w czarnych kamizelkach".
Teraz już każdy zapewne się domy·
śli, że chodzi o "starszych panów" (choć
by byli i mlodsi) czyli kelnerów.
Mogliby się oni na mnie oburzyć:
- Co się pan czepiasz naszych fratę.d

je bilety. Dostęp do Lodowego jest utrUdniony przez to, że trzeba nań przechodZIĆ przez 22-metrowego "konia",
okrakiem się posuwają.c wśród przepaści. Wywołuje to oczywiście pewien
dreszczyk u każdego. A na szczycie
panuje cisza, że aż w uszach szumi.
Dalej zaś pójdzie granica nasza przez
B a r a n i e R o g i (2536), Kołowy i Jagnięcy do Przełęczy pod K
a następnie poprzez Tatry Bielski
ełęczą

I

Naisłarszy

1

ków, myśli pan, ze to tak łatwo wkla·
dać je dzień w dzień i żeby zawsze wyglądały jak prosto od krawca.
Oburzenie niesłus.-.ne, bo chodzi mi
o to samo.
Przeciętny gentelman sprawia sobie
frak raz na pięć lat i wkłada go pięć razy do roku, a szósty raz wyciąga z szafy,
gdy odsyła go do lombardu. Jeżeliby
więc kelner chciał się utrzymać na tym
poziomie, to musiałby sprawić mniej
więcej co miesiąc nowy frak; a niech jeszcze trafi na "zaklęty rewir" (bo pracują przeważnie na procent) gdzie "odchodzi" tylko "mała ozarna.", to za przyjemność pracy musiałby jeszcze coś niecoś
dokładać .. , MercL
A poza tym ta codzienna gala może
o mdłości przyprawić. To tak jakby
trzeba było co dzień wysłuchiwać akademii ku czci... zresztą wszystko jedno
ku czy jej czci.

poeta

świata'

nym przyjacielem jednego z największych
poetów węgierskich Jana Arany'ego, którego utwory ~arly wielki wpł;yw na
~wór~zość SędZIW~gO poe:ty. pbecme, gdy
Jest )ut sta~y, CIeszy. Się wl~kszą popularności", mt w sWOlch młOdYCh latach.
Usta~icznie przychodzą do niego przeds~aW1ciel~ dZIenI,lików,
którzy pragnĄ z
mm zrobIĆ WyWIad i co przyznać trzeba,
zaw~ę i~ się udaje, ponlewu staruszek
niezffil.erme !ubi ga~ęd~ić. O Torkos!e w
(,statmch dmach pOJaWIła się wlelk~ Ilość
\~ycze~pujących ar~ykułów, a radIO. wę
gl.erskl8 postanowIło przeprowadzIĆ s
UJm wywiad przed mikrofonem.
-

I

I
I

A. K.

Widok od Jaworzyny.

Groch o ścianę

Najstarszym poetą węgierskim, a prawdopodobnie takte naj starszym poetą świa·
ta jest Władysław Torkos, który wkrótce
obchodzić będzie setną rocznicę swych urodzin. Stuletni poeta czuje się bardzo
dobrze i mówi. te zupełnie ni.e odczuwa
ciętaru starości, mimo te od paru miesięcy nic jut nie wi~zi. Utrata ~wroku
nie spowodowała u mego depreSjI psy·
chicznej. Zachował on dobry humor 1 z
pogod/\ mówi na wszyst.kie tematy, przy·
taczając wiele faktów l anegdot ze swego
tycia, które pamięta doskonale. Umie
równiet cały szereg utworów poetyckich.
które doskonale deklamuje.
W młodości s~ej Torkos był serdecz-

Sceneria górska w dolinie Kaczej i ku
Zelaznym Wrotom.
żdżarską ku północy aż do w. Brył.
gdzie złączy się z dawną granicę..
Tym sposobem i trzecia dolina. K 0P e r s z a d ó w Z a d n i c h, zwanych
także polskImi, przyp,ada nam w udziale. Jest to obszerna dolina, zielona
i wesoła, gdzie niedawno jeszcze latem
rozbrzmiewało
życie
gwarne, gdyż
pasły się tam setki bydła. Obecnie tam
pusto, odkąd wypas bydła zniesiono,
nie chcąc na to pozwolić góralom z
Polski.
Obszedłszy tak nowę. granicę wokoło,
doszliśmy
do J a w o r z y n y. '
Wieś to dosyć obszerna, ślicznie poło
żona u stóp Murania (1827), który
nam także przypada z częścię. Tatr
Bielskich. Niestety nie posiada ona
wcale typu wsi góralskich, do<my i
kościół
sę. wprawdzie drewniane, ale
jakby przeniesione gdzieś z Tyr-olu.
Takie piętno na Jaworzynie -rvycisnęla
niemczyzna, reprezentowana
tu przez właścicieli tych obszarów
książąt Hohenlohe (jest tu ich pałac):
i utrzymywanych przez nich urzędni
ków niemieckich.
Nabożeństwa w miejscowym koście
le jednak i kazania. odbywaję. się po
słowacku, a
na największy odpust
Wniebowstę.pienia N. M. P., w polowie sierpnia, przybywa także ludność
z pObliskiego Żdżaru w swych pięk
nych strojach, - Jaworzyna na drugim krańcu naszych Tatr, z wielki~
nasłonecznieniem i maję.ca WarunkI
po temu, stanie się niez.awodnie wnet
poważną miejscowością klimatycznI).
Na koniec trzeba jeszcze kilka zdań
powiedzieć o specjalnym charakterze
owych trzech wymienionych dolin.
Wszystkie one, mimo że dotychcz.as leżały poza naszymi granicami, nie ~iały wcale odpowiedniego polączema z
drugą stroną.. Dostęp był i jest ~o nich
dogoclny wozem jedynie z PolskI.
Toteż wyp.asali w nich z.awsze bydło i zbierali tam siano j6dynie górale
nasi z Jurgowa itd., którzy za przepustkami dostawali się na stronę sło
wacką. Niedawno to jednak ustało.
Doliny opustosz.ały i zamieniono je na
rezerwaty pozbawiaję.c w ten sposób
górali polskich od wieków posiadanego prawa.
Teraz zapew.ne i ta bieda minie!

WE WI:.OCI:.AWKU
praeowDłę krawleeką z Dl. Cyganka
PRZENIOSŁEM Da Dl. CYGANKA 11

a

Robota solidna
Ceny niskie.
JaD Sta.lak, Włocławek, CygaDka 11.

Nie znaczy to, żebym był przeciwnikiem fraków; owszem bardzo la~y
strój chociaż nieco przestarzały, ale Jak
się widzi go co dzieil, to staje się tak powszednią rzeczą, że nawet się nie zauważa. A ma on przecież być strojem uroczystym.
Gdybym był dyktatorem. to wydał
bym ustawę o ochronie fraków. Zyskał
bym przez to niewątpliwie kilkadziesiąt
tysięcy zagorzałych zwolenników w róż
nych "Adriach", "Cristalach", "Royalach", "BrisŁolach", "Fangratach" i innych gastronomiach i kawiarniach. I
kredyt miałbym zapewniony... Szkoda,
że nie jesŁem dyktatorem ...
Jak to się zmieniają ma.rzenia. Będąo
małym chłopcem, zawsze utrzymywałem, że chciałbym być albo dyplomatą,
albo "panem młodym", albo ... kelnerem;
widywałem ich wszystkich bowiem na
ilustracjach zawsze we frakach. Teraz
co do dyplomacji - to bym mógł się
potargować, "panem młodym" może na
starość zostanę, ale kelnerem absolutnie
nie, bo teraz wiem, że pierwsi stale we
frakach nie chodzą, "pan młody" po
skończonych uroczystościach, chowa go
z ulgą do szafy, a jedynie kelnerzy co
dzień w nich paradować muszą, biedne
ofiary.
Rezygnuję więc ze swych młodzień
czych marzeń codziennie wklada6
sztywny jak deska gors i wiązać białą
muszkę··· brr, to straszna rzecz. tó torturr. Zal mi pp. kelnerów.
I.UIUCZ
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Niebezpieczeństwo zmniejszania się rodzin
W ostatnich tygodniach

:na

odbył się

terenie Polski szereg imprez doniojak "Kongres Dziecka w Warszawie", jak "Tydzień Miłosierdzia", dalej
"Dnie Oszczędności" i inne, a obecnie,
po odbytych co dopiero uroczystościach
11a cześć "Chrystusa-Króla" na plan
pierwszy wysuwa się zagadnienie "Pomocy Zimowej" dla ubogich i bezrobotnych.
Pozornie poszczególne te imprezy
stanowiły każda zamknięty dla siebie
kompleks zagadnień i problemów, dotyczył tematyki odmiennej i rozwijał
się według własnego, niezależnego od
innych programu. Mimo to jednak
można b~' ło zauważyć, że niektóre kwestie wracały na porządek obrad każde
go nieomal zgromadzenia, wystawy,
czy obchodu, co jest rzeczą bardzo charakterystyczną.
Do takich naczelnych
problemów np. należała: r o d z i n a,
jej stosunek do dziecka, które wydaje
i wychowuje, jej upadek pod wpływem
przesilenia gospodarczego i kryzysu
moralnego, i próby jej renesansu na
platformie ekonomicznej, oraz w cało
kształcie zagadnień światopoglądu katolickiego.
W chwilj obecnej propaganda ..Pomocy Zimowej" również w pierwszym
rzędzie zwraca się ku rodzinom, gdyż
chodzi o to, aby f te najbiedniejsze,
najbardziej upośledzone przetrWać mogly zimowe miesiące.
Ciekawie na tle tych rozważań
przedstawia się statystyka zawieranych w Polsce małżeństw. Otóż przede
wszystkim rzuca się w oczy, że najń1niejszą ilość ślubów zarejestrowano
słych,

szczególności
żeńskich jest

nowych zwiłZków małcoraz mniej na kresach
zachodnich, to objaw ten budzić musi
zaniepokojenie.
Szukając
przyczyn
najoczywist- ·
szych takiego stanu sprawy, trzeba
wskazać może przede wszystkim
na
przyczyn)' ekonomiczne. Wprawdzie
rdedola materialna województw wschodnich jest większa niż zachodnich, ale
2'nów na zachodzie wyższa jest stopa
życiowa. Stąd nie zakłada rodziny ten,
kto jej wyżywiĆ nie może, nie wstępuje
w związki małżeńskie ktoś, nie mający
ustalonego bytu, i również rodzice
wolą córkę
zatrzymać w domu, niż
wydać ją. za mąż w warunki bardzo
trudne.
Sądzić by więć można, że kwestia
zawiązywania
nowych rodzin ściśle
jest związana ze sprawą bezrobocia,
jednakże na tym się nie wyczerpuje.
Gdy bowiem mowa jest o wymaganiach życiowych, o nawykach cywilizacyjnych i kulturalnych, to obok kW.e 1>tii zarobkowej szereguje się zaraz i
kwestia
mieszkaniowa.
Współżycie
kilku rodzin w obrębie jednego domu
nie jest możliwe na czas dłuższy tam,
gdzie społeczeństwo zna warunki nor-

pon!!ej kuPOll.
naszym Ozytelnik~m
d(, uzyskanill 50'/, nIci na
indywidualny horoskop 080bis ty. - opracowany przez
świa towej sławy
astro-gra·
fologa P. Saida Poady. P
Baid Foady jest wtajemniczonym hmduskim. wybito
nym znawcą grafologl I obdarwny jest mezwykłym da·
rem jasnowidzenia. W cza·
8le ewojej wieloletniej wę·
dr6wki po całym §wiecle studiował lilowfię n8 Sor·
bonie w Paryżu. był doradcą naj wybitniejszych
osobistości świata naukowego I artystycznego.
zgłebil nauki ezoteryczne dalekiego Wschodu. P.
Poady wlada 8 językami tm. in. i polskim).
Prasa zagraniczna. a obecnie i polska zamieszcza
o Nim szereg chwalebnych art} kul6w jako (I wybitnym okultyście i człowieku. kt6ry życI"; swoje
poświeci! dobru og6lu.
Należy napisać
własnoręcznie
ewoie Imię.
npzwisko. date urodzenia. stan rodzinny. dokładnyadres. załączyć kupon zamieszcwn.. poniżej/ oraz 1 zł (znaczkami pocztowymi). na wydltkl kancelaryjnI! I pocztowe. - II P. Foady
zdumiewająco trafnie zestawi o!'Obisty horoskop
indywidua1nYl określi charakter. zdolności I przeznaczenie. uazieli w transie somnambulicznym
rad i wskazówek we wszystkich dręczących j
zawiłych kwestiach bciowych.
Adresować: Said Foady. Wa!'8zawa, Pozna6·
ska 14.
Załączony
posłu!y

maIn ego życia we własnych ośrodkach
domowych.
Niezależnie od tych przyczyn· natury materialnej, którym nieprędko zaradzić będzie można, istnieją również
i głębsze przyczyny moralne, które
wpływają na absencję młodzieży
od
małżeństwa.
Brak uczulenia społe
czeństwa na pobudki etyczne, toJeran. cja związków pozamałżeńskich, prze-

cenianie egoistycznego dobrobytu i
wygody, a równocześnie stępienie pierwiastków uczuciowych, skażenie wyobraźni i obojętność dla szlachetności
i wzniosłości - wszystko to wytwarza
społem atmosferę, w której młodzież
nie może rozwijać się normalnie i nie
może dojrzewać do samodzielnego bytu
rodzinnego.
Jest więc czas najwyższy, aby zdać
sobie sprawę z fatalnej sytuacji i w
istniejących już rodzinach wychowywać nie tylko dziewczęta, ale i mlodzież męską w ten sposób, by zrozumiała, że obowiązkiem obywatelskim
i normalnym zadaniem człowieka jest
dążenie do posiadania własnej rodziny,
którą należy założyć wcześnie, na zdrowych zasadach moralnych i gospodarczych.
J. P.

I
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KUPON ULGOWY 60'/, znitkl
na uldywidualny horoskop o<oobisty §wiatowej eławy II.Stro-lrtafologa p. Said Foady.
Kupon iest ważny tylko dl~ jedne; oeoby.
Wyciąć i załączyć do listu. Or.
zg 33 910/11

wodnik6w. a mill.nowicie:
G6rę (Cracovia) 4-tygodniowa dyskwalifiza pogr6żki względem sędziego na zawo·
dach 'Varta - Cracovia i krytykowanie orzeczeń sędziego na zawodach Cracovia Polonia.
Joksza (Warszawianka) 2-tygodniową dyskwalifikacją za krytykowanie orzeczeń sędzie
go i zbyt ostrą i'rę na niedzielnym meczu ...
Pniaka (Cracovia) 2-tygodniową dyskwallfl'
kacją za niebezpieczną gre na wtorkowym meczu.
Peterka (Rucsh) Burową nagana za krytykowanie orzeczeń sędziego na niedzielnym meczu.
Nyca (Polonia) surową naganą Z8 krytyko·
wanie orzeczeń sędziego na wtorkOwym meczu
w Krakowie.
Suma nałożonych kar. dySkwalifikacyj i nll.gan je~t w roku bieżacym znacznie WYŻ8Zą niż
w r. 1937. Ogółem wydział gipr ligi nałoży! 17
dyskwalifikacyj i 113 nagan. Niektóre z tych
dyskwalifikacyj hyly następnie PO odcierpieniu
części kary zawieszRne. względnie darowane.
Lista kar nalożonych na graczy poszczeg61·
nych kluhów przedstawia sip następująco: Ami·
gły. 'Varta. Amntorski K. S. po 1 dyskwalifikacji. Ruch i Wisła po 1 dyskwalifikacji i po
2 nagany. POgOlI 1 dyskwalifikacja i 3 nagany.
" 'arsz8wianka 2 dyskw .. LKS 4 nagany. Oracovia 4 dyskwalifikacje i 4 nSi'aJlY. Polonia 5
dyskw. i 1 nai'ana.
kacią.

·
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:;:amym czasie było ich 21.505 w województwach wschodnich, a 19.865 w południowych. Jeżeli chodzi O proporcję
do ilości mieszkańców, to s~'tuacja jest
podobna, gdyż u nas wypada mniej
więcej 7 nowych małżeI1stw na 1000
mieszkańców, a na kregach wschodnich 12, w centraIO\.'ch 10, a w południowych około 9. '" liczbach bezwzględnych najkorz~'s tniej przedstawiają się województwa centralne, mogące się wykazać cyfrą 36.982 nowych
. kó
ł' , k' h
. d k'
a
ZWląZ w ma zens IC , Je na ze n
ogół w całej Polsce now~'ch .rodzin powstaje obecnie mniej. \V roku ubiegłym zarejestrowano
w pierwszym
kwartale 84 i pół tysiąca, a w roku bieżącym za ten sam . okres czasu 79 t ysięcy. Oczywiście, zupełr.ie miarodajne mogą być dopiero obliczenia z calego roku.
Interesujący jest równIeż rozkład
<,"fr statyst?cznych na pos7.czególne
J

-

wyznania. Proporcjonalnie do liczby
ml'eszkan' ców na1'wI'ęcej' S'ltlbów przy.
pada na pra wosławnych. naJ'mnieJ' na
'lTznanl'e
mOj·z~.
eszowe.
Pod względem
WJ
narodowościowym element C7.ysto pol. ski nie stoi bynajmniej na naczeln?m
miejscu, jeśli chodzi o rozwój instyn k tu rodzinnego.
Z tych kilku, pobieżnie wyrwanych
'cyfr wysnuć już można niejeden wnio1 'ć
sek natury ogólnej. Jeżeli więc i os
7.awieranych W Polsce małżeństw się
,.mniejsza, jeśli nowe rod7.iny liczniej
zakładają nie rdzenni Polacy, jeśli w

W sezonie ubiegłym poprawiono 43 prezentacja Polski 1 :41.1. 60-80-100-200
rekordy w naszej lekkiej atletyce i to:
m: reprezentacja Polski 35.6 i 53, rekord
Rekordy męskie: 100 m
Zasłona klubowy: Stadion 60.4. 100-100-200-800
10.6 (trzykrotnie), 200 m: Zasłona 22 (re- m: Stadion 3:31.8
kord wyrównany), 110 ID płotki: Wydział
spraw sędziowskich PZLA
Schmidt '15.3 i 15.1, Haspcl 14.9 (płotki przystępuie obecnie do badania protokón;eprawidłowc),
Sulikowsld 15.3 i 15.2, łów i weryfikacji tych rekordów.
4X100 m: reprezentacja Polsld 42 sek:,
42 sek. i 41.9 sek., 100-200-300-400 m:
reprezentacja PolsJd 1:56.3. 100-200Lista najlepszych tegorocznych wynl400-800 m:' Orlęta 3:23.8, dysl.: Fiedoruk ków według' tabeli fiIlsldej przedstawia
46.98 i 46.61:, dysk oburącz: Fiedoruk 77.15. się następująco: 1) Gierutto kula 15.87 oszczep oburącz: Gburczyk 112.97, młot: 1019 pkt., 2) Staniszewski 1500 ID 3:51.2 V\'ęglarczyk 47.75. 48.02. 48.60. 48.93. 49.50,
997 -pkt.. 3) I'\oji 5 km 14:46.5 - 995 pkt.,
5D/t8 i 50.58. dziesięciobó.i: Gierutto 1006 p. 4) Gąssowski 800 m 1 :52.6 - 983 pkt., 5)
ReJ,ordv ]wbiece: 80 m: Walasiewi- 1'\oji 1500 m 3:55.6 - 979 pkt .. 6) Zasłona
cz6wna 8.6. 100 yardów: Walasiewiczów- 100 m 10.6 - 966 pkt., 7) Prasld kula
na 341 i 369 pkt., skok w dal z miejsca: 15.37 ll63 pkt., 8) Kusociński 5 km
Walasiewiczówna 260.5 pkt., kula: Waj- 14:56.2 - 961 pkt.. 9) Schneider tyczka
sówna 12.24, Flakowiczówna 13.01 i tl.21. 410 cm 953 pkt.. 10\ Noji 10 km 31:17.4 Nowy ambasador Japoński w Moskwie
dysk oburącz Cejzikowa 71.01, 4X100 m: Hi? pkt.. ponad 900 pkt. jeszcze dalszych Togo wręczył swe listy uwierzytelniające
r eprezentacja Polsl.i 48.2, 4X2oo m: re- 15 wyników.
przewodniczącemu WCIKA'a Kalininowi.
----------------Kanclerz Hitler przyjął na audiencji
Estonia - Finlandia 10:6. W Helsinl-ach potegnalnej
generała-pułkownika
von
rozegrane zostalo międzypaństwowe spotkanie Rundstedta, który ustąpił na własne tądaHamaki w pociągach dla narciarzy. Koleje Est0'3 ia - Finlandia. w którym zwyciężyli nie z powodu z/ego stanu zdrowia ze stawloskie wprowadzają wkrótce ciekawą inowa- Esto\1Cz,CY w stosunku 10:6.
nowiska dowódcy I armii.
C·j·A. a ffil'anowicie dla pasażerAw pociągów nn
Piłk
I
..
..
b
zwycięstwa
dlugich przejnzdach nocnych zainstalowane ę'
OZ'
V 20. rocznica
któ
d
d
ł pod kVittorio
.
da w wagonach 3 klasy lóźka - hamaki. Za koeneto
re z ecy owa o o po onanIU
I'
1'1
.
'
d
ł
(o
Og61nopolski
turniej
~i1ki
recznej
dla
pań
i
'
..
rzystanie z ta (lego 6z,a pasazerowIe op aca
pan6w organizujc Warta od 20 bm. Turniej od- przez Włochy Austro-Węgler,
mInęła we
b<:(i~~J~~~alr: ~~d~t~· wprowadzona początko- by'."a sic w I?ilc.e siatkowej pali dl.a drużyn \Vłoszech pod znakiem hołdu dla polewo wyłącznie do pociągów. przeznaczonych ola Z\\ laz.kowyc~ l me, Z\~·l~z.ko\\'ycb. w. piłce ~O"Zy- g-lvch w wielkiej wojnie. W Rzymie prze. ffiOZ'1"IWIe naJ'b ar- wyeh
koweJ i nie
panow
ollllzlelllle dlR r1ruzyn zWlązkc,· ~. .
Musso l"IDI d o lwm b a t an t6 w przynarciarzy. aby umoz'I"ć
lWI
Im
związkowych. Zgłoszenia przyjmuje maWIał
dziej wygodny kontakt z górami.
sekretariat Warty do dnia 12 hm. wlącznie. Lo- byłych z całych Włoch.
sowanie rozgrywek w obecności dplegatów za·
WO
interesowan~'cli organizacyj orlhęrlzie sie w ponieoziaJek 14 bm. o g()dz. 19.30 w sekretariacie
Reprezentacja Lodzl na zawody z Poznn· klubu.
Obowiązkiem dobrego obywaniem w dniu 27 hm. w Łodzi ustalona została
nastepująco: Żyd Rossman. :Marcinkowski. Spo·
Piłka
tela jest kupować towar
denkiewicz. Kowalewski i Taborek (wszYSCy
JKP). Pi~arski (Geyer). Pietrzak UKP) i Żyd
Kary na grac7.Y ligowych. 'Vyclzia! Gier i'
polski u kupca Polaka I
dyscypliny
ligi
ukaral
kilku
niesfornych
za:Moszkowicz.

*

Narciarstwo

· ,. t
PIlsclars
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Obrączki

NajtaDiej

naj piękniejsze
. na jesieti i
W

firmie
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n !!lM.

W. CZIDEI~

globne i wszelką biżuterię

z e g a r y, ze g ark i

bławaty

zimę
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plat e r y
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Szymański

Ł6dź, oł. Gł6wlla 41

DAMSKIE
i MĘSKIE

(Bałacki I<g".k)
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i Nowe śledzie· Jarmuckie I
BAREtKOWS·KI

Hurtownia Kolonialna.

Poznań, ul. Wożna 18. tel. 39-00 56·56
Spec] alny magazyn sledziowy . z chłC?dnią·

ód ź, P i o t r k o w s k a 165
tel. 122·90 dawno Piotrkowska 163

SŁUŻBĘ
DOMOWĄ
łatwo zna jdziesz za pośrednictwem Drobnych
Ogłoszeń

w.,ORĘDOWNIKU"

n 21962

ralilaI11

GŁOWACKI, Łódź,

nadeszły

R. SZYNDLER

orat: towary bławatne poleca
w wielkim wyborze skład jabryczny
M. WĄSIK
Łódź, Zgierska 56

ul. Plotrkow.ka Dr. 102•

.

FUTR

kuśnierakie

Ł

RESZTKI

w różnych gatunkach oraz .karpetkl, teDi.ówki i t. p.
poleca P. T_ Kupcom

EDW ARD

oraz wszelkie roboty

tel. 132-24 ;::;:::::!~~==~:===:o:------....;.-,---.

Piotrkow.ka 286, tel. 260.53

POŃCZOCHP

I

a r"czna

zg

1587 8

poleea Szan. Odsprzedawcom

Chrześcijańska Wylwćrnia Krawatów
duży

wybór. ceoy niskie.

, jHH". Łódź. nI. Piwna 10

,

'W'YT'WO.RNIA
Kra.watów -

Bieliz-..y -

Trykotaży

H. Wilmański i H. Krzemiński
Łódź,

ul. Piotrk.owska 79 (w podwórzu)
T. Je

II
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MAGAZYN FUTER

WŁADYSŁAW

t,ÓDŹ, NAWROT 2a

JANUSZKO

o 2005\

TEL. 202-20

Numer 256 -

Do dnia 8 liatopada 1938 r. przyjmuJe .l~
Jeazcze zgłoazenia do Szkoły Przysposobienia Spółdzielczego łm. ka. Pa,trona Wawrzyniaka w Poznania. pl. Wolno'cl 18 m. 14.
d~

Z powodu kryzysu oddajemy li cennych kslą·
tek tylko za 11 3.85. - Oto one: 1) Adwokat i do·
radca domowy, Wzcry odwolań podatkowych,
skarg sl\dolVych. podań do włudz I urzedólV.
8pra wy egzekucyjne. majątkowej eksmisyjne.
rolne. budowlane. IIpądllowe. weks owe, krerlyto·
lVe. wojskowe, małżeńskie. Wzory umów dziel"
żawnych. ofert. podań o prace itp. 2) Nowy ee·1
kretar~ dla
wszy~tkich. Wzory list ~ w
prywat·
ny~h.
of~J't.
podal) itp, .1\l Ksinika l"kpróka.
\Vlelki ~blór r«lcept I przepIsów Ha różne ch_r,.by
i dolegliwości. 4) Tania kuchnia :la ciężkip cza~y.
Setki cennych przepisów. 5l Dobry ton. Kodpks
towarzyski. Jak powinien zachować się w to·
warzY8twie cztowiek dobrze wychowany? Cały
komplet tylko zl 3.85 Płaci Blfl przy odbiorze.
Adresujcie: Edward \Viśniewski Dz. W. War·
szawa 1, skr. poczt. nr 882 (Czarnieekieico 18),
n 21442

.
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MEBLE

•JED\VAB
drewnianych
dQ cer.nvania
poleca
n 19 111
Fabrvka Nici "MARYNARZ" Włlldys.aw Suwalski
LMź. ul. Targowa 57, tel. 200-83 • 226-33.

fU RA

oraz wnelkie roboty kuśnierskie

Wacław
L6dź,

KaCl)2ckl

Przefa:rd l, tel. 109.60
da\vuiej PiQtrkowska 113.

~enIa[Jjna nowo~ttn

Nowocze-eny bro ...·nlnll'· automat!
bezpiec;mlldem typu B·ciu mm.
Wyrzuca automatycznie wystrze'
lone lueki I rl"petuje sle przed
.
Itatdym
strzałPm.
Wykonany
śCI~If' wg. I7s.unku. Huk ,trzalu plorunnjl\<'Y!
!'<aJ~k.utecznipJ~zll o~l'On~
IJrted napadem j
krarj,:leż".
WykonsDle łllk~\HOwe: rękoje~ci
wylowne muą ebonitową. Cena 81l!Omatu
tylko zl 6.90, 2 sztuki 18.50. 8etkll nIlhoi meta·
lowych zł .5.60. KIII'ta DI\ broń nie wymllg~nll.
..
W l': sł' I II ftl., poczt.a u pohr"nil'm. _ l<'lrma
ebrześc\lańska . Adre~uJ(,IP: Repr. fabl', F;dword Wi'niew~ki Wor·
lIZawa 1. skr. p, nr. 882, CCznrnleckiea:o 'J8jZl.
n 19 18(1

··g::w

Zj

LUSTRA TREMA
nowoeseaa., "'lowo, tapczaay PInIa
WEŁCZY i
otomaDY, kanapy,lotel.-161I1:a PIOTRKOWSKA 275
i toalety na dogodnych waruntel. 262-05 kach
'pole~a FabrYka Lnster J6.1IIATERACE HIGIENICZNE- poleoa ,,~"'f) wł...... c""!! "bici". WClra"kl do,otl,.e . • elo Ligockiego.
Lódź. Dwor~ka
n 21959

PA

K S-ka

20. przy Bałuckim Rynku. Tele·
fon 246·31
n 18 255

47.000 mężczyzn i kobiet

DEBLE
od naj wykwintniejszych
do najskromniejszycb-

Polsce, a więcej ni!
milion dotkniętych wypadaniem włosów w całym świecie, zwracało się do mnie o dostarczenie odpowiedniego środka, jak różne pomady
i mydła etc. Annl Csillag. Czę~to miałem spo- ,
sobność sprawdzić, że z powodu nieświadoma8ci albo zaniedbania już od dzieciństwa, zaczy·
na się powolne zamieranie korzonków włoso
wych, następnie zanik aż wreszcie pomoc jakakolwiek jest spóźniona. A przecie. ż ładne włosy
są i będą zawsze najwspanialsza, ozdobą czło
wieka i utrata ich może na każdym kroku psuć
radość życia i utrudniać powodzenie w obranym zawodzie.
By tego uniknąć, należy skoro tylko dadzą eię dostrzec
pierwsze oznaki niedomagania włosów. jak wypadanie, łupież,
kruchość i 'rozczepianie się lub przedwczesne siWJenie - przesłać
mi tr:ochę wyczesanych ostatnio włosów, celem zorjent;nvania się
W

bezpłatnie . i

bez

poleca po bardzo

c. nach

A. KOPROWSKI
Zgier ska 56, teJ. 228-30
F-ma nagrodzona z ł o t y m
m e d a l e m na wystawie
Wytwórczość Polsk.a 1937 r.

RESZTKI '

na garnitury. palta, mtanny. suknie I mundurki 8zkol-

wełniane

:!e 'poleca w wielkim wyborze

zobowiązaDia,

będ1:łe kosztowa,ć

pray.tępnych

l,ódź,

tir. A. WASILEWSKA

Jak Dalei, Je plel4lunowa6.
Dalsze zaniedbywanie jest wprost nie do usprawiedliwienia,
nawet wtedy, gdy się już wszystka próbowało i gdy nie chce eię
zgóry wydawać na ten cel więcej pieniędzy .

Nie

na

~namia ' tkę), ~ici do szycia
szpulkach
l rolkach papierowych Dral bawełniczkę

·~fl'ona. 2J

Odezwa do wszystkich!

3782·fil

Pół darmo!!!

,

ORĘDOWNIK, ponlecb:ialek, rtnia 7 listopa<!a 19~ -

L6d~, nI.
wejście II

to ani groaJ;a,

Nawrot 13. tel. 176·04,
bramy.
n 20 052

Wielki wy bór

by raz wreszcie stwierdzić, co włosom dolega.
ł nie wolno dać sobie wmówić, że niedomaganie włosów
jest dziedziczne I że niema na to rady. bo jest to dcwodem nieświadomości i niedbalstwa, nikt nie lUusi wyły!ieć, jet(,li wcześ'
nie temu l.apobiega, a siwizna nie jest przywłątanr do wieku.
Należy jednak na włosy dziecka już od pierwszej chwili uważać
i pielęgnować, a będzie ono zato w przyszłości wdzięczne.
Proszę zatem ani dnia dłużej nie zwlekać. tylko odpowiedzieć na ponitsze pytania, na które stosownie do tyczenia

SClJetrOro,

pończoch

oraz bielizny
cenach najniższyeb, poleoa

SI. Pabjan, ŁÓdź. narutowicza 1
n

załatwię.

Imię I nazwisko: -------.----.
A d r e s: ......................,,----

21~M

MEBLE

Zawód: ..........................._._.
._...-....................- Wiek: _ .........Czy włosy wypadają? ...................... Czy się pokazuje łupież' _ _
Czy włosy są tłuste czy suche? ........................................._... __ .......... _ - Czy skóra na głowie jest wrażliwa? _................... __ .........................(Załącz 25 gr w znaczkach pocztowych na odpowiedt).
Na powyższe pytania należy dokładnie odpowiedzieć i wycinek ten wraz z kilku w ostatnlcb czasach wyczesanymI wło
sami przesłać do f·my
A N N Y C S I L L A G -- KRAKóW, NA GRÓDKU 217'"

komplety i pojedyńcze na
dogodnych warunkach pol~ca
własna wytwórnia

P 839(·70

tł6

F.

S7VS-Łddź
Brzezińska

40

n 19118

SLEDZIE ,

Ogłoszenie.

nadeszły

Zarząd MieJski w Lodzi ogłasza przetarg nleogranic7;oDł' Da w,wózkę śniegu l lodn z posesji miejskich l placów

publlcm,ch w okresie zim, 1138/311 roku.
Ogólne warunki przetargu sa, do przejrzenia w biurze
\Vydziału Gospodarczego, ul. Zawadzka 11, front III piętro,
w wielkim wyborze poleca
pokój 59, gdzie można zasięgnąć bIi~szych informacji oraz
otrzymać wzór oferty. Oferty składać należy do skrzynki
Wy twór.aia bielizny trykotowej L. KOTNOWSKI,Ł6dź, Zgierska24 Tel. 224-55 ~r
2 w wyżej wymienionym Wydziale do godz. 13 dnia 14
lIstopada 1938 roku w nieprzejrzystej i zalakowanej kopercie, nie uwidaczniając na niej firmy. Otwarcie ofert nastą·
Zakłady Fabrycznej Przer6bki Drewna
pi w Wydziale Gospodarczym l> godz. 13 dnia U listopada
Łódź. Celllana 6 (on!! Bałuckim rąnku) tel. 260-03
1938 roku.
. " , ';'.
n 21961
B. BYSTRZYCKI
Wykonaje: ~ie.li%nł dllm.ką, .mł.kq i dzieeiłcq, 'edwabną
Lódt, dnia ł listopada 1938 roku. .
ORZECHOWO,
pow.
WrześDla
Wlkp.
I ciepłą orlic kostiumy .port.we i narciarskie
Zarząd Miejski w LodzL
Q 2fI 00II
zawiadamiają uprzejmie o otwarciu
Jarmoutb,

Małbles

i MatfuU oraz S&koltde ł I.laDdzkle

HENRYK KLIMCZAK

ł

SKŁADNICY FABRYCZNEJ
····················
P.lta i F .. tra damskie i męskie
Posadzek parkietowycb, drzwi płytowych oraz
Palta dz ewclf;ce i chłopięce
DYKT zw)kłycb, fornierowaDycb, drzwi oPłaszcze praepl.owe dla uczniów j uczennic
I
Ubrania przepisowe dla uczniów
oraz wszelkie
Ubiory męskie, ohłopięce, aportowe i zawodowe
poleca na sezon iesieDDo - zimowy
CHRZEŚCIJAŃSKI DOM KONFEKCYJNY

wJch, płyt stolarskicb i forDierów do meblarstwa. dekoracji wnętrz i wszelkiej stolarki budowlanej mieszczącej sl~
d~ 8765·66

I

MARTIN i NORENBERG
Łódź. Piotrkowska 160, łelefOD 261-74
oddział Piotrkowska 290, telefoD 277-~3

Własna

pracownia kraw'ecka i kuśnierska na miejscu! ;:
:;
Ceny bardzo przystępne!
Dla P. T, Kupców specjalny dzial hurtowy.
:

.W.WW• • • • • • • • • • • • • • • •
Nagłówkowe ełowo (tłusto) 15 groszy, kat de
dalsze słowo 10 groszy, 5.liczb = je ..lno słowo,
l, w, l, a - każde stanowI 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 !Iłów , w tym

W

POZNANIU,

ul. Podgórna tO!

Niebywała

okazja!

Dnia lS ' listopada 1935 r . odbędzie się w Sądzie
Grod.zkim w ~o~oźnie ltcytacJa nieruchomości. poło·
żo~eJ
!t0gozme przy ul. Czarnkowskiej 141. skła·
dającej SIę z gruntu o obszarze 920 m', domu miesz·
kalnego oraz warsztatu stolarskiego, Ceńa szacunkowa zł 12.000,-, cena wywołania zł 9.000,-, wadium
zł 1.200,-. Motliwość przejęcia korzystnej po~yczki
długoterminowej. Do licytacji potrzebne zezwolenie
Województwa i Starosty Powiatowego na kupno
nieruchomości.
t>g 8412-44.77
Informacyj udziela

:v

W centrum Wlocławka, jejnopiętrcwy dom o czterech fron.
B k G
tach z facjatami od zaraz do sprzedania. Otecnie mieści się
an
ospodarstwa Krajowego
w mm 13 sklepów. Duże możll\vości. Wiadomoj6 "Or,do.
Oddzlal w Poznaniu, AL Marcinkowskłego 6,
wnik, Włocławek, Zduńska lL
n 20 880 11• • • • • • • • • • • • • • •_ . . . . . .I'IlIIiII~

OGŁOSZENIA

Znak oferty

mlUmetr SI gro ..z,.

teczne przyjmuje

Osady

15

ty~i,cy

co

~

~

l'ozpisała "ILUSTRACJA POLSKA" w Dajnowszym swym nrzl! (45) z okazji
!S-lecia Stowarzyszenia "Lowiec Wielkopolski". Wśród cennych nagród znajduJemy przede wszystkim upolowaną zwierzynę. Nagrody przestane będl\ jllko
.paczki żywnościowe. Po szczeg6łr kODkursu odsyłamy Czytelników do Ilru n

"J1

U S

.1. D
·-0·M
. y..·P·A·-R··C'-E--L-E-..

p o l s Je i eJ"

t r a cj i

W
_

Parcele budowlane

t

1
składem prOWll\CJl zamleUJę !la
.'

W·II
I

~OSPod.arstwo, Oferty Orędownik.. ~wa II ł>Okoi. bElGI
ozn n n zu 12 415

a

d.tUIl'U

_a. BtIId5}'1Iska 8.

Osiedle $trzeszyn
pieknie pol(>tone. 8 klm od cen.
trum Poznania. P~rcell' od 1200
-2200 m' cena 110-180 za )
m' _ doiOOale ...:arllnki kupna
_. 10-15 lat I5platy amortyzacy~ne, .Szczegótowy,ch info r m8'
CY) udzlE'la Gutsche Pedowski
Pcznań, pla~ Wolno~ci 11 _ tei

Parcelacja
58·15.
p 171l·41.1il1i
ca 400 mórg II maj. Plewiska. li
klm od Poznania. Dzialki: rze·
mleślnicze
1.00 ba
robotniczo.
rzemieślnicze 2.00 h'a orrodnicze
5,00 ha i osndv rolnlcze od 9.00
do 15.00 ha. 'l'erminy eprr;edaż,.
poły czen ii! II 000,- 1110tych
każu)1 piątek od godz. 15.tej do
korzystną dzlerżawe. t8;t.ej w Zarzl\dzię majętno PI e- .
a dobra wraz z budJ1lk~m'_i
w.ls."a. Inform;,cy.1 u?zlela rów· ogrodem o~ocowrm ..w maJą<Ł
llIez Gl1t~che·l ę<1o"skl. Pozna1\. u fc°~ Lodzlą. pozyc7.ka ZlIgwa.
Plac WolnoRcI.,ll. t('1 58·15.
Ó~n t\'ia~. ~czel!'ól)1 ilo umowy.
p /294-33.29
Oer 1] Ik'P: owmk, ł"óM· 21 Pod
gro< n
•
n
lł63

.6.

l

się' do

I

godz. 9.ZO.

Jasnoblondyna

.ładna. wy"rawę. braku znaj<)mo.
ści,
pragnie poznać pana. Ueł

matrymonialny. Oferty OredowIllk. Poznań zd 11 972

'I7'awaler

lat 2~. samodzielny rzemieślnik,
pl'al1\me zapoznać pnnnę do Ja,t
23. l<raw('owll. celem ożenku _
Oferty z foto!(l'afią Oręd o w'nik
"o~llań zrl 12 "09
' ,
&li.

c

~

u

o tEN'K f

..
Kawaler
. - lat 29. posia rlaj'lCY 65 morgowe
Il'os,podal'stwo, szuka panllY. wdoKawaler
wy bezdzct.nej. ::.5-85 I~t,. gotówlat M. Poznani.a,k wedliniarz na ~t 5000. Agentu'ra Nlezleliń"k.i.
dobrej posadzie poszukuje panny ~ ąszyń.
n 22 028
lub wdówki celem o7.enku. Ofer·
Pann
ty Orp.clownik. Ł6dź. pod "Po'.
a
znaniak".
n 21 957 klat. 87. trzyletnia córeczka 'Poszu-

..

Młody

Ó~~;t~15;ę\lg~,~I~ikdl~o~~li~ta..

2000,- pótnici więcej .M:ukll cezd 12801
lem <>tenku panny posiadaiącej
K
l
Ilospodarstwo 30 - l50 mórg. awa er
Oferty Kurier Poznańskt
Illit. 28. rz.el\li~ślnik. brunet. przy.
zdg ll826·7
sto)!'!Y. nie biedny na stalej POsad.zle. szuka panny milej. IWZYRzemieślnik
stOJneJ do lat 30. maj~tpk pożanie bi~dny. 1111 28 .poślub! Pllnią danr dla wsp6lnei!o dobra Ofer·
swego stanu, cel~m zalożema za. ty Urędownik. Poznań ·Z(( 12150
klailu pracy. Ofert O d w 'k
•
l'()znaJ\ 11<1 1.1923 y
r~.o 111 ,
OgrodnIk
'
____
_
kawnler. przystojny. lut 2B poKtóra siadający cośkolwiek gotówkI. ~
Kamienicę
s~ul;a p:mny. Il~si:ldajl\cej, ogrod.
takte niewykończoną,
parce1~
500,~~a:~r;a panna do~mote kawale- llI~two w.zglę<lllle <lo 20 morg zieplanem zatwierdzonym kupię. _ pros ze netei
p
t · W l, powstftń~O\'i,1 do, otrzyma· ITI I nadaJncej nod ogród. hlisko
II 500. Mo. Oferty Orędowniok. Po~ali
ej" Oferty nJred~~~ egp~~ ~t ~ra1)' dWZaąurulpozenek. - mIasta. Cel m,!trYlllonial'ny. .. l! 1a
_12.
sil 11 ni •
e.,
rę ~~~ omlA
Oferty Oręd~r2k59loznań

pieknie polotone ro niskiej cenie
na (I"gotlnych warunkach spłaty
Tanie parcele
w. Starołece. Plewiskach. Junjko.
wIe. K;obylepolu pod PoznaJllem
nDl Osiedlu w Slarolp.ce (Poznańl, • w Klekl'zu na BPrzedDż. lnforogodna komunikacja prąd elek· ['acYl udziela Gutsche Pędowski
~;7~~~rasz~~~~fł' z~i~(.~~h~r~~t~w~.: ·oznAń. Plac Wolności 11. tele·
Dogorlne worunki.
informacje: fon 58·15,
P 1710-41.103
przedpo)u.rlrripm w binrze Plnc
NOWOIllI~Jsl,i 10a. mieszko 8 (lO no·
•
Dom
lurlnlll nn O~!(>(lIu fl)w(jrl tnIJ tE" kolol\llilk~ ~e.z konkllren('ji sprze.
lefonicznil.' 27.4{l.
P 8097.;;8.118 dą J. y\oznluk., (Jl'zybno. pocz·
ta lIÓWH!C. Ilowlat_ś,rem.
D
zd II /63

?~.

.

parcelacji maj, Mamliez. pow, gotówkI Poszll;kuJe p-rzemyslov, lec
szub:ński na dogodnych wąrun· gwara.ncJ.a
hiPoteczna, oprocen·
kacb spłaty. Ziemia pszenno·bu· towa.llJe I udz,i a,l w zy~~ach lub
ra.czanll. z. czeAciowymi budynka· prZYlme wspólmka ~ WIP,kszą gO1111. Termmy parcelacyjne odby· t6wką. Oferty KUrier Po~.
waill siILk3Żdy poni~d7.iał~k. wto·
zdg 11 871·2
rek w ZarządZIe majetn. Ręclzi.
to.wo pow. il1owro~lnw~kl. ~Z<;Z~·
Po'szukuję
gołowych
mformacn
nrlz:ela 'S 61'k b
. . I
również
Gutsch~-Pe<low<ki
_ " P nI ą ran.za z.e uzna, ~amot.
Poznań Plac Wolno~ci 11 tl'lef I !lego z odpowledn.lm kaPI'talem .
58-15
' P 720'5~' .,.; mam lokal w C. O. P. Adres
•
'~".~j} wskaże Orędownik. POZ'TIatl

II;

...

naprzykład: Ir .18 923, n 2745, d

1790
i l d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przedświą·

DROBNE

OgłolZanla wśród drobnych: · I·łllmow,

5 aagłówkowych,

Licytacja .nieruchomości

k

I"

Panna

BestauracJ,

Nowe kola z ogumieniem

lni~MJbn!"m

POMS Pilna J)Ot!Il- Iooneeslr. powia~owym miel!cioe - i beli od
d.zle cpl matrymomalny. Ofert, odstapie. objęcie 1.200,- Oferty <leiOred<>wnik Poznall ?ld 12884
Orędownik. POZT1ań zd 11216
. '

.

.

Przyst~jna

Gościniec

dwn~l~totnyletnJa 8 090,- ~ sklll.d IroI~nialn1. towar}' kr6tkie
t6wkl. VI :rprn" a .. poślubl che~le l:alanterYJne, konce<;;ja sprzedam

Salllochid.

Gospodarstwo

.ta.Me

1~

• oeiUlli , b6r. 33 hE'}cta.TT .do\)rej fliem.i bliellro Po'
,;nania. ll'uodrnki nowe. 'Welbowane wra!l ze :ohiorami. Ignacy J apiecyk!
§kaniec. Gliamo. poczta Suchyls/!.
~iowe.
pr.z:rwtan-e POT.na.
~ 11 ns
do piecy kaflowych orH

magle

kup~.

\Volnośei

Panienka

2,'>. m .•.

n 21882

Młynarz· buchalter
obeznany dok/aonie w ~pra wacll
hamdlowych. hllchnl.teryjl1rchk Ra·
dowych. !>Orb.tkowvch po,;zu -n)e
posady. Ofp..ty Orędownik. Poznań w 121138

Bufet

kupca.
Zglos~l'nJa
zdecydowa- korzystnie, byle Mrnz.
Adres elektrycme i ret'mle doeb<T'C!Z8 reetaun.cym,y 15 kran1UDll. bufet
M. J ankowia·k. Fa.bryka Ma.gli
nych Orędo\\' lllk. roz;nań
Oredownik. Poz.n:ul. zd 13004
i KM, Poznań - Sb.rolękll, tele· do win i »Otraw. IłtolT. lrrzesla
zd 124j7
{om 19-47.
Ol\' 3 ł80/81 z likwidaCJi hotelu 8Przed.a.m.
Oferty Oredownik" poznU\
Która
Składnic,
zd 11 058
Katalogi fachowe
li ~11 Z'I'Obi posadę kawalerowi. !Ptuel'O telaza. dobrze flIl~a
lat 24.. uczciwemu z lepszej TO- dzonĄ korzYS.1:nie sprzedam. Ofer- stolarskie. bpicerllkie. 81usarskie,
dziny wzami~n ożenek . Oferty t:r Oredownik. Poznań zd 12715 kamieniarskie, siodlarskie. bejce
Or~downik. Poznań zd 12 481.
.. Arti" - Barmen. papier imi.
Piekarni,
tujnc)' forniery. odbijanki na
Szpn·caparat
oWIec
meble.
rowery. tadaicie cenniki.
Wd
la.t 28.. p; d7liećmi. stoianI. w!8.IIJ\Y <fum' m~bciatony . bie!:1l, dobrym Zagranic:me okucia meblowe. - re<:1illY do laikierów dohrym .tadom Ple.tro\\ y. poszukuje panny ~tanie miE'ście 9Przedam. Ofertv .. Henoma". Poznań. Wielkie Oar- nie kupie. Oferty OrędownLk
lub wdowy bezdzietnej do lat 2. Orędownik, Czamków. n 2"202'6 bary 1.
zd 97406 Poznal1 zd 128M
c~em

~~Iku.

G~ówhl

1000,-

~ jako illokll!lmt. 1fOł.
I1Y. mng~zynicr. Of<,rty Or~dow·

ksud+
nik.

Poznań

Dla

t·_

mpJ;!o PTr.yjacicla. sa motnelro kawalera . '
bt 4"~. w I asna nleruc
.
llOmość z. VI a rS7Jtatem stolarskim,
poszuk\lJe panny lub bezd~etnej . OGÓLNOPOLSKIE .
wd6wkl w st080wnym wieku. Dla
wspólnego dobra C<J~kolwi~k goPonicdzialeJi, 7 łi~topada,
1Ą w ki pożądane.
Cel maJtrymo&,30 !lud. poranne: 7,00 d,zienn!alnr. Z~łoszeni~ do Orędow- nik poranny; 8,00 audycja dla
nrk~. Poznali zd 11391
szkół; 11,00 audycja dla szk61:
"Matka" - !>Ogadanka dlll dziePanna
ci mlooszych; 11,15 suity franC1leośkolwi",k ,Q:otówka. ~ubi pa- s~ie plyty; 11,57 s:v.gnal CZ3SU
na f<taT3Z<'):."O E'meryta. Oferty 12,03 audycja poludniowa: 13.00
Oreclo\\'11Ik. Poznali zd 12536
aud. dla kupc6w i rzemieślników:
1. .. Świ~ta llożE;/:,o Narodzenia
Który
już bQdą niedługo", 2. Świątecz
lOf:Rl'l'zych panów poślubi &lll'Jn41 ne oknc> wystawowe, 3. Kiedy i
dohrego .serca. v,'rpra wa.
fert.y jak należy ujawniać ceny towa·
Orcrlowmk. Po:mań zd 12 398
rów; 13,30 "Schubert" - audycja muzyczna dla gim113zjów;
15,00
'l'eaLr \Vyobra~ni dla mloKawaler
()I!'rod'llik. k~t. przrstojny. llllł: 32, Id7,ieży: "LE'genda o młodrm kr6na klE'TOWnlCzym stanowisku sa.- u" wg. ORka'!'a \\'i1de's - 1;P
morzą~ow~-m
szuka. panny lub Lwowa; 15,30 muzy.ka obiadowa
młode.! wdó",ki z mają.tkioem ce- \V wykonaniu ol"kie<ltry salonowej
Jem założenia duż('J;!o ogrodnic- Hozg/ooni Pozna1iskiei pod dyr.
twa. cpl !11a.t rFU1oninlny. Oferty Eugeniusza Raabego: i6,00 dzien16,08 wiadoy, fotografl'!. któl'a się ZWTaCR do ni·k popołudniowy;
mo._ci gospodarcze; 16,20 kronika
OrecJowmJ..a. Po?;n~li zcJ 12 113
naukowa: Nauki ek()nomiczne;
16,35 polskie utwOry fortepianoKawaler
!8m~zi!'lnp)O:'o T.a,,'Qdu J)(IM.11.- we VI" wY'konaniu Stanisla wa Stak1JJE' pallia do lat ilO :r. got6wka nlpwicza; 17,00 droga halldlo\\' a
.~I:l",k.- mone"
pogad. (z
5.000.- :h~tniE' poiilubi. Ofprty halowIc);
17.10 "Dolina złota i
Orerlowmk. Poznali zd 12220
~n~ierci" reportaż
d·r JÓ7.rfa
\rikul~kiego z Krakowa; 17,25
Rzemieślnik
koncert s-olistów. \Vykc>nawcy:
kolejRl"Il. kawalf'r 50. szuka )tlm- Romualda Zambrzycka - śpiew
n,:\, <'elem ożenku. Kieanonimowe l'arleusz Lifan
wioloncula;
oferty Orcrlownik. POZT1ań
18,00 audrcja dla wsi: 1... Choc
zrl12248
t ror-hę warzyw i owoc6w na zimę" pog., 2. M\IIzyka - plyty.
. Przystojny
3. Sa morz~ r1 a za wodowe sZikolwnooki .lat 39. wsp6tw.łdclciel nictwo rolni<'Ze pogadanka;
poszl1~1!)e towarzys7.ki życia.. naj- 18,30 ~oncel·t rozrywkowy w '1'1').chP.'1:f\It'J
dobrą
fryzjerke lub Konamu Orkip"try RozgtoAni \VIkrawcowa, troch
gotówroi. Uel I eli,,'kiej: 18,48 jalk się twol·zyła
ll'!R.trymomalll'Y. Óf('l·ty Orędow- I ,('l:ia Aknrlemicka w 1I118 r. nik. POl'JTlań zd 12 366
w~pomnienie
UCZE'Stnik6w: gen.
Sa wickiego. płk. Ziemniokie-go i
Emeryt wdowiec
i11n)"ch; 19,00 au<!yc!a żol·nie.rska;
Jl brak.u :maj.omo8ci
POElnllje 1 9,30 ~onr-ert r<>zrywkowy w wysta.rszel pa·nny lub wdowy cel k onnnlll Orkie<:try Rozglośni 'Vill'!atrymonialny. Ofprty Orę'dow- i ~Ii,kiej pod dyr. "'ladysława
nJ~. Pozna li zd 12318
~ zczepaJi.kirgo
oraz
8tpfa nii
Grabowslkie.i - ROPTsrn, F:d'w:\,rKawaler
d a. Romanow~kiegQ i ,J6zefa Kapoe! ad a.ta cy 12 m 01'g'()W'e l'OIłPO- t :na (duet w()kaJnyl_ (Cz. III rlarstwo ~z1Jka żony rotówkl\ - z Wilna: 20,35 audycje informnOfpMy Or~do\\'nik. POl1lTlań .
C' ",jne: Dziennik wieczorny itd.;
2 1.00 recital skr:r,rpcowy Emila
zd 12319
'I'l'lmanyi: 21,40 nowości literack ie; 22.00 nowe na,gramia st:mPanna
18t . n, krawcowa. wfll'08hl WT- n ych orkie<ltr 6ymIonic2lTlych pod
~klego. posiadająca 'Wypraw!') • d yr. Bruno Waltera i Leopol,ln
płyty;
22,55
raku znajomości ~na panI\,. S tokow",kiego
Cel mrutrY!ll0J1ialny. ;Vdowcy ~ie p I'ze-gląd prasy: 23,00 O!Italtnie
wianomo§ci dziennika wiec7.ornego: 23,05 wiadomości z Polski (w
kzyku francuskim).

no .

..

Panna

za liuchmiS'trzyni. uczci_

Wtorek, 8 lIstalIIIda.
1'OfIPOdarna, dobrego charakteru. p; po&.30 aud. por.: 8.00 audycja dla
r7.ad11.ej rodziny szuka meża lat szkól; 11.00 audycja dla s·zkól:
4&-5,). Ofel·ty Orędowni,k. Po- "E lektryczność pl'acuje, leczy i
znań zd 12 429
za/)ija" - pogarJamka dla dzieci
starszych: 11.15 koncert mandoliCzterdziestoletni
nistów "Ka·o.kada" pod dyr. Dyo!I01~d!lY urzędnik Państwowy nizrg() Dobkiewicza (z Wil'nal;
p".nSJR 300.- JYoślubi korpulent- 11.57 sygna~ czar:u; 12.03 audycja
IIĄ. starsz'l. ni('hieclną.
Oferty południowa; 15.00 .. ),fa'IU 13 la r'
zcJ"Cyd<lWRIlF<'h Orędownik.. Po- - powieśe mówiona ,Janiny Mo?,]lań zo12463
raws-Idej dla młorl.zil'?Y: 15.15
i..Jkl"zYl1ka Ogól11 a ; 15.iJO muzyka
Nauczyciel
obianowa - plY'ty: 16.00 dziennik
tTZyd~~tO'piN'ioletni POSilld.ja<'y popoludniowy i wiadomości
go~~t~wki 15000,- poślubi. wlaści- spodarcze : 16.:!0 l>rzeg-Ind aktun'lclPlkp, ~oswdars1;w~. domu. _ no~rl fi.nan~owo -l<'o~por1alJ"()zych'
Oferty Oredownik. Poz;nall.
16.30 pie~ni polskie i obce w WY:
w 12470
konaniu FranciSlZki Ph\t6wny;
'''-~~_IIII_IJI!II-_'''_
16.51i
"Palootrna
w oC7.ach
przy.~
rodnika"
- fr>lict<m;
17.10 recital
. 7 . SPRZEDA1:E _ _ _ Ekrzypcowy Tl)masza Jawor~kie. . - go; 17.25 rola komitetu rc>r.hunowy
Sprzedam
w budownictwie mieszkanio .... ym
pogadanka :17,35 "Z Jl'ie!1nia po
bndke II wp.l:lem i drnc""t'1!l p1l'l\kt kraju"; 18.00 31ldycj'l dla wsi:
dohry. Łódt.. Sienkiewieza, 6il.
1. SkrZY11ka rol'nicz8. 2. Muzyka
n 21 9.3:)
- pł,ty. 3. Preli,mi·narze pasz t'ogadanka z dzia,l·n .. Ol·l!anizacja
Perfumerię
go,,·podar~tw": 18.:JO audycja ola
I!IPT'ZPtlam w "',robionym, M1chli- rc>botni·kłhv: 19,00 kon<'t"I·t rozrywWY1ll
punkcip mia~tIt. InterE!6 kcwy. " ':rkonawcy : Mała Ol"kie-pewny. R:I"7.yko wykluczol'M!.- ,tra P. R. ora·,; Olga Szumf'ka i
.Adres W'Skaże Orpdownik, L6dt. Kcmra.i! żpl~cho"',oki (~piewl; 20.35 t1ziennilk wipczorny wiadon 21 054
l11o-śC'l sPol'towe itrl.: 21.110 koncl'rt
I'ymfnniezny. " 'ykona'\\'cy: OrOkazyjnie
odstąpie kio~k towarem SI\. :! 200 kiMtra Il'ilharmonii L,,'ow.ldl'j.
z/. n~jlrpszYm pu·nkcie Gdyni, 1'ransmi"ja z sali 'l'eatru " 'ielJlr~ kinif'. crntrnlnym Og1"'ZeW3- kiN(() wc Lwowie: 22.00 knmpleks
11Ipm. pow<ld 7.ll1iRny rod'ł:inn~. - "ielko~ci i kom'plC'ks malości Or prlowllik. C:r1)·nia·.
n 1!l3116 or!cz:rt (:r, Kra ,kowa): 22.17 SOMty na skrz~"pce i fortenian. "'ykonawc)': ]')ugl'nia Umiliska Sklep
~k'7-rPce.
7,ygonlunt DYl!at - forkolcmialny &przl"'dam. k()ncesia
tytoniowa. dobry punkt ta.nio, I('plan: 22.1>5 pr7,e.glarl prasy;
23.00
ootatnie
wiadoU1o:<ci ozicnpOVl"6d wyjazd. Slupea.. bebska.
ni'ka: 23.05 wiarloOlo~ci z Pc>ls,ki
N 21103
(w jrzyku nie.mieckiml.

Komplet
do trwald ondulacji, llO
<'7.1?~('i. h,,:>; anar~t.ll. Cpna 60 7..1.
Fr"nf'i~z~k
.hnicki. Kroto~zyn,
Bpnid:a 45.
n 22016

.:

KRA OW
Poniedziałek.

TomA -

.

7 listopada.
6,57 a.ud. por.; 10,00

..

·

plyt,.;
kO!llcert rOOlryftOW1' 11,15 mmyka w/oSka dawna i
współczesna płyty; 14,00 wilidomosci s Pomol"Zlł; 18,00 poga<lamka 3 Ktll<i1na; 18,10 utw()ry
fortepianowe w wyk. Barba·ry
Lasilis.kiej: 18,25 wiaod. sport. z
Pomorza: 22,00 rozmowł. s okretami i SIta tkami: 22,30 eks'Perymentalny 'l'ea br Wyobrdni: .. Bohatl'r()wie r6Ż11ych ozas6w" audycja li1:~raeko - muzyczna.
KatOwice - 5,30 wl!l!loly monta Ż p1ytOWY; 11,15 P/Tty z Warszawy; 14,00 m"ll';yka obiaodowa w
wy,konaniu orkiestry Rozglośni
Katowiockiej pod dyr. Jal'o<:;ława
Lec;,zczyń",kiego; 14,50 wiadomości bieżące i gielcla;
18,00 "Za
miedz,!" - au<!ycja slowno muzy<Y.<na; 18,~ii wiadomo~ci B'P()l'towe; 22,00 &Im::hoo/is,ko z Kraikowa.
Kraków - &,57 aud. POT.; S.10
plyta za p.łytą ... i wiaod()mości;
11,15 plYlty z Warszawy: 14.00 nn1zY~a obiad. z Kat(}wic: 14,55 kr .• k.
d?-Ie-n. sport.; 18,00 ' "Dzieje geolo
glc!me ziemi krakowskiej - po2'ad3J1~a;
18,10 pol,,'ka muz,ka
fortepianowa - a) Rłuchowisko:
. \\-n~trze" Ma 1l1'YCego MneterIlIlcka. oraz bl koncert ., ~ obcej
t wórc7.Q§ci wokalnej" w w"k. ,JI1Iii Linickiej - ~opram. i \Y aoława
Geigera (a·korn.p.)

1.000,-

1

Młyn

.ł

wodn)' 8 ton pl-zNuiaro. objecie
1 500.-. Ofprb Orędownik, Pomi~tn iika upzrobotnf'go" _ fcJie- .;.z,;.;.n;;,~:.:.ń~w::....;1:.:2:...0;:.,1:.;4:-~_~~_ _~_
ton; 18,lii au.dycj~ dla w&i: II) poDzierżawy
ł\'adnn ka pt "In..truktorkll przyla~ i~lk!l .1. norar!<.-zY11ill gos-po·rlrni koloo.kI'ki. oberża. lub Ms. miewl~J~'lol'J . h) plrty Judowe; 22.55 ście albo v,.-.n kościelnej od zaaudycja irul)rmacyjna.
r~z poszukuj/!.
Ofprty Orędow
luk. Pormań sd 11916
Lódt - ~.30 auod. poor.: 11.35
muzylka poranna - polny; 14.00
Gościniec
konce-rt .żYoz~(i łJÓdZk ie j R02l~ło
śnu RadIOweJ; 14.~ łódzka l!iel- z sa!kll w dutej wtal. g<Hńe .,taC;a
da; 15.15 literatura [>I'ZI>Z mikro- kolE'Jow:t. do wyd~erżawienia. _
Majętność.
Ryżyn
fon dla wozystkich .. Szabla na Zglos~elJla:
~ 12 419
ki,Jj.mip"; 15.30 muzY~H obiarlowa pod Slerakowem.
w wrk. zesp. Barnnby v. Geczy
(płyty); 11';.00 o mnzyee i mu7.Y.
Poszukuj,
kach - Piotr Czajkow'ki - ja- dZlem"..,. domku z ogn><toem.
ko kompozytor utworów fortepia- Oferty Oredo,,"'Jlik. Poznali.
nowych (I\' 4;; rocznicp Śll1iHCi);
zd 12 325
18.2.; "iurlomośoi "portowe lokalne; 22.55 wiadomości bież'lce.

Poniedzialek. 7 listopada.

zrl12466

Ślusarz· mechanik
kawalpr li karta rzemi~lni("l';ll
pos?;ukuje pr~cy. OfeMy do Or~
downika. Poznni\ 7.d 12280

~,- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Ofprly z fotografia O r/!downi'k, -n 22015

Poznań

nowy.

posady do po~ .,..
feot&wej wzgl<!dnie ~ksperlycjL Oferty Orlldownik. ['rmnatl
7,d 1216

C"~Jń, poIIlJIlkmoe

P<ltyenlti otrzymanie J)<lesd,Y h·
sjerlci wzglednie i!llnpj. Uferty
Ore-l"","nik. P07.nań z,rl 12783

Cholewkarz
PQIT1OC't1~k

do sto/n maszyny. Mo
1<>Z1lkuje pracy. Ofprty OrOOow·
ni,k. Por;n ań n 2(J 87'5

K27,WOLNE MIEJSCA

Zdolni akwizytorzy

potrzebni do !pr7.~da7;y tar6wel:
dektrycZI1ych.
Oferty Fahryka
Żar6w~k .. Volla ... Łódź. Kilillskiego Nr. 126.
_ _ _ _ _-'n:..:...::.21.:....::.!l35:::..~~_ _

Cukiernik
m/OO«ZT. obe:ona11Y wyroba.ch e-.
koladowych. ..~tella", fabr;ka
cukierk6w, Lp~zno. Piłdudskit-go
n 21881

Poszukiwany

PTllCQwnik do firmy eksppd'rcrinol
transportowpj 11a eks1>eclienta- koNieszkodliwe!
I~jo,,'ego. Ofert" 00 administrarli
dla wrowill jest palenie t;rloniu Orerlownlka w Lodzi pod .. .\1'))w cygarniczce z filtrem antrni- czrk".
n 2U,\
kotrnowylU

15,15 Kiinil!sw. - Mu.z. kame"Neo • Sant"'H
Kamasznika
raIna. 16.00 "'rocla'l'l' - Koncert
~
dobTTm krojf'm na "talIJ.. ~
rozrnvkowy. Lipsk - Koncert Do nabycia w 8pecialnych sk!a- poszukuj.,.. "-iarJomość Ur~~o ...
popularny. 17.05 Sztokholm - dach tytoniowych_
zd 96 822 n'k Ł6dź
~rl91 ."
;.Iclo<lie Inrlo\\'e. 17,15 Rzym I .
'.
' - '''''
~IlIz. r ozrywkowa . 18,00 'SztokUczciwa
llolm - RozlDaitości muzyc;me.
ab~lutnJ.e akuratna w pU(7 dl!
18.20 Monachium - K011cert kastlll'S'Lei pani. ~A'IQszf'nia Orp,<iow.
lUeral~y. Wrocław - :MUll:. dwu"Buchalteryjne
nik. P~nań zd 12 Z36
fortepianowa, 19,00 Kolonia - WspółC2lt"8ne Wyk/ady"
WaT- ;,;..;,;:;,;.,-=-==::....=...:..:~:.::...~~~Lwów - 6,57 aud. porsnne; "śm'('ch to 7..drr>wie" - werll'6w- szawa. Nowogrodr.ka 48
gVl'sAgentów
8,~0 muzyk.a talll'czna :II płyt; 8,li0 ka f!0
rozrywkt>W)·ł'h. I'nlltlljll wiel<lr!zif'dzinową salD<>- h
....
W13!10mo.4CI PManne; 11,15 plyty 'l'al1rnn loka.lach
_ KOllce-rt symf. 19,2.; d7.ielno~~ _ natu.., chn11'~,",.'t~,
..
y ~'ar- r rze~clJan do 811rze<1a:b n3r1-!"....
d7A rolniczych PO WSiM'h P '10'
z \\ :Ir'za wy: 14,00 konccl·t ŻYCZt>ll
Węgier ..kie piP4ni ~z~nt pracyl .Z'lm.i<>jscowyin ko-; kuj~ "Żniwo". Lw6w Kusz""","
14,~5
~viadorno"ci
gl)'porl'lI'cv,e; Budapeszt T 14.46
nil' 21 1~ 1-;;
14,aO glelrla lwow"ka; 18,00 wia- luąo~,'p Z tO\~: .000k iest r l' ey gR li- I e. ponrleoncYJ'II1e.
Koncprt
d~mo.~ci hi~~a('e z miasta i pro- ,'klp). 20,10 I{oDlltsw. )~;łhnl'lnonii
Bel'lifi;;kiej
pod
dyr.
26.
SZUKA
POSADY'"
Posadę
1\·.hnt',1I: 18,Oa "Lwo"",,kic wn r8:r.taI_ _
~ biuroWI! otrzyma kro mi POID(~'
ty nauko",,,": ,.M6j wal'I'ztat" - liUj'-1V3ell~IHa z urlz. Dolina·
osiągnąć POŻJ·czl~p. 10.000 ~I. rl..
orl.czrt; 18,20 aktualllogci: 22,00 Ilyi~go ([ort.) Hamb"rlt - K o n - .
"~la~lom~ci
~portowe
lc>kalne: c~rt wloskie.i i niemieckiej mnz. Og.l08zerua do 30 ~l6" dl. poaztJ- hrze oprocentowane pod kilkI'
2_,0.. "Jam Dol1I'23ński - t",·hnn op~r.owej. LiJlsk - Koncert Lip- kUJ.acych 1>O!ll1-d y w tej _rnb/'J'<;e krotn!\ gwaranch. Of"rty Ku·
Lwowa" pogadankll'
·2230 .<·klt') Oj'ku,olry Symfon;cZT1pj z oblrczam;r !>O Jednej trzec1ej celue rier PO'1J11l1ński zrlK 118i1-5
drobnych•
.. UUskluette Pupy O[f(';'hllch'a" l:dz. sc>1. (fort.) 20,3/1 1\f01l1e Cc!leri - .. CyrlIlik ~ewil·ki·' op.
Dam
- reportari: muzyczny z ptyt.
Rosi'inipl:o. ~:;tłtłens - Koncert
) Sl ·b
PTll~ za. wypożyczeniem ołOO...._ _'I.ł.~_.a_.;d_Q_1n_o-.;w_a_
kawalerowi pl'Owindi.
Off'rlf
Lód7. - 5,30 aurl. pc>r.; 5.~:; mu- "ymf. J<'/orencJa - "Pr;maro~sR" .fl
Oreoownik. POZJ1l1ń 7.<1 12 ~i4
zy;ka l!0r~nna - płyty; 11,15 111. opt. Pietri('gc>. 21,00 Mona('hinm
Kon<;ert
utworów
Bacha.
G
d
RtmSJkl-KorMkaw RzeherpzaOSpO vni
Pomocnik
da - poe-Il)a·t flymfonicl':11y ; 14,00 Rzym _ Muz. kallllerall18. Me3 kuch~fk8 w starszym wielrn P<>mn.:.zY'ka ohlarlowa - 1\ Katowic: d'lO I3n - M
, uz. rozrywkowa. 21, O ~7,ukuJe posady w wif'kszym dwo- kra·W'ieoki 00 zara/l; r><>trzehnr.14,aO łórll'lka giełda: 18,00 rozmo- Kolonia - "CYl!unrria·' op. R'lE'- rze. Zg/ollz'enla proszę skiero- ~amplltw;;ki. Gdynia - Orlo\f'.
wa z rac1ioslncha('?:nmi; 1/;,10 mu- sinie~o (fragom.) Lilie - Kon cert WflĆ p. PietruSzYll"k.i. GniPZl1o. B:vtom"k:1.
n ~I i~'
z)"ka - plyty: 18,21) wiadomości srmf. (Mozart. Ravel i Wagner). ul. Czysta 2. m. 18.
wg 12201
_
10-15
zł
"portowe lokalne: 2'2,00 pogadanTr. z ' Opery. 22.00
ka Lór)z,kiej Rorlziny Radiowl'.i: R. Paris dzienni18 r;a robili 8prz.eda w~y obro22,10 kc>ncE'rt rozf)·wkowr. ,,'yko- Hllllalleszt - R021ma i.tooc.i mn· b) Inni
z6w komitptowych.
Zgk">szen:ł
1':lWC:r: Antoni Makow,;;·ki (.leJu- zyczne. Sofia - lI[nz. lekka. 22,40
~PI-ze<l~Ż Ob"M.ÓW. Zowił'rcip.
liet). Ellmund Rp inholrl (śpiew). Droitwich - honceort muz wło
Widok 9.
z<l Wilii
Artur \\' €'T1tlnnd (akomp.)
skiej . Hamburq Koncert 7.
Cukiernik
Chrześcijańska
firma
poszukuje
udz. kwartetu waltornJ"t6w. 23,00 poszukuje pracy, miejscowość oagentów
Wtorek, II hsłapada_
KiiJligsw. - Pi..,kne mel()die. - bojętna. ł~Rskawe zgłoszenia KaliRz. J~imanowskicgo lH Skupiń do lIPl"Zeda:7.y narZR.dz! domOWO'
ToruA - 6.57 an.u. por.; 10.00 Paris PTT - Koncert pOP'ular- ski.
' n :Z1104 rolniczych po wsinch. Wy~oki ~!.
muzyka rozrrwkowa płyty' ny. 24,00 Szlntgart i Frankfurt
robek zapewniony.
Zgloszcrua
13.00 dla każdego coś ładn ego ...: - l'l.. oncl"T t l\[ ozal·tow~ki. ,,'rocLwów 23 skrytka 5.
Szukam
plyty: 13.50 winc1omogci z Pomo- law - Koncert ro?>rywkowy.
ng Hi 733-4
posady magazyniera lub in.n.1!
lila: 15.15 allJ)'cja dla dzieci Wtorek, S IlstallRda.
tlam kaucję 400.- Oferty Kurier
"Orlęta" wie.r ze 1 opowiadaFryzjerka
nia () walka<,h młodych obrońc6w
15.15 Kiinir{sw_ - Utwwy R. Poznaliski zng 11918-19
sil.A. kt6rrj ulel:!
Lwowa: 15.::0 mll·zyka ohiadowR Straussa. 16.00 LipRk - Koncprt --~~~-~~~~~~~~ ..plerwsrorzecJna
talej pooadm". Oferty Oredow'
Konw wyk .. 'l'orlllhk iej Orkiestry populal''TlY. Królewiec
nik. Poznaii zer 12 1!J6
_
Pisarz
gospodarczy
SalonoweJ: 18.00 rC>zmowa z rolni- CNt 1YI1J1Z. "kanrlynaw<kiej. 17.15
kam'i: 18.10 pogarla;nka spoleczna: Ml'IlioJan - :Muz. taneczna. 17.30 kawaler. l at 24. szkoła roJn i Cl7. a ,
Dozorca
3 I"tllia pmkfyka. zn3jolm·~c pro18,15 ?:Fril' kulturalne Pomol'za:
W.,.gierska muz. "·adr,,,.nia ksi~gowO!"ci
pny im.ie ?'()naty, ?lf\aill{'Y ~'bC,f~rkp., rlo ,.
lR.25 winrlomogci sPol·towe; 22,55 Budapeszt po~a<le na skromn:rch warunkadl welrO domu m ieosl.ka I n€>Jl'o. z kl~
JlJdowa.
18.110
Sztokholm
K011aktualności.
cert p()P11Iarny. Droitwich - 80- od zaraz. Oferty Orędownik. 1'0- cja potr7.f'bn:v. %glMzpnig Ort
Katowice - 5.30 wet!oły montaż lo na bajałajce i gitarze. 19.00 zn:ttl n 220J9
rlownik l'o;>;nall ?lri 1~ 'Wr.
płytowy: 14.00 wianl)mości gOSpo- Kolonia
Muz. rozrywkowa.
dnrczE' I()kalne; 14.05 koncprt 7.y- 19.25 Droitwich - KonC'ert mUJl
czell; 14.35 .. Swaczyna u Dorotki" wl()fl·kiej. 19.30 Bruksela fr. ...:
audycja <1la do;ieci: 14.55 wia- ,.Służąca pania" ope.ra kom. Peroomości l>ieżl\ce i gieofoda:
15.15 gole",lego (fra.gm.). 19.35 Budagawęda o literaturze: ló.iłO płyty J,eszt Tr. z Opery. 20.05 R.
z "'a 1-'; 1;3. W Y : 18.00 .. Z życia .m' 0JE'wór]o:-;twa Ki e.l eokii ego". 1. Z ROUlania - Konc"rt ""mf. utworów
Ene.sco.
20.10 Beroruiinster
akturtlnyeh zngad'l1ieJi gospodarKoncer·t 8ymf. 20.15 Kiinigsw.
c:>;y~h w()jewódzbwa kieleckip!!o. 2. Co f!.Iychać w Wojewórl?J!:wie - Koncert Rymf. porl nrr. AbenKipleckinn? - kromika; 18.15 no- drot.ha z llclz. Cassadau. 20.20
wo~('j r; płyt:
18.25 wiarlomoHci Sztokholm - Koncert mUli. w!I!P~ł
,portowe; 22.55 komuni.katy bi{!- c~e.ol1e.j z ur1z. sol. (s,krzY'Pcel.
żące.
20.40 Bialogród - Koncert sTmf.
Kraków - 8.57 1l1ł~. por.: 8.1D 20.45 B\1dIłPe~zt - Mu,z. c"gań
pol y ta za pl,.ta •.. oraz wia<'1omo- !>ka. 21.00 Mediolan - "Suton"
4ci; 14.00 muzyka obiadowa
OP. Hristica. Bruksela fr. plrty; 14.55 ~fl'rawy l!o-sponarcze; Koncert Eymf. ntwor<lW Beetho15.1ó .. CZY wiecie. że"; 15.30 ply- vena i Enf'.Sco. 'Viedeń - "Cdety 7. "'a>l'.~r,;Jwy; 18.00 audycja z re ch l!'hul'ów" c>p. \Yolf I1'enae)'kl~\: .. Wi01 cy my"lirielp o OlU- li"go. 21.30 Lyon Kon~l'rt pozyee; 18_15 C"~a.r Franek - pul;J·rny. Pari~ PTT - Koncert
plrty; 22.ó5 lob·lne wiadomości ~rmf. fran<'us.ko - belgijEki. W.
f'Pol'towe i informacje.
I<JirrJa Ft"Stiwal A. Oapleta.
I,w6w - 6.57 aud. pw.: S.10 1l0rr!I'Aux - Koncert mut. kl~
"Porall"k przy orkiestrze Rozglo- sYcznl'j
i wsp6łczesnej.
~.OO
śni Lwow~kiej pod nn. Tarleu- Rzym - Melodie ia:>.zowe. BudaRza 8ere-r1FI1,,·kiego; 8.50 wiadomo- pcszt Pie~ni angieleroie. !2.35
~(.,i poranne; 14.00 .. Duma" - au- Królewice _ Koncert r02JIDa.ito§ei.
rłJ'cja
~lowJ1o-llIuzyczna w
jez.
ukr. z ullzialem 2 h:mrlurzy"tów; 2S.00 Florencja - Muz. ta11ecz14.30 "Poradnik rodzici"l"ki"; _ nn. 'Viedeń - Muz. rozrywkowa.
NIewykonalne życzenie.
14.45 wiar1omoo<ci I!'M[HHl:\rC7.e; 2.'3_15 Droilwich - Koncert lekkiej
H.!iO gif'lda Iwowr:ka: 15.15 skrzyn- mu·z. rosrhkif'j. 24.00 Frankfnrt
Gość: - Prosz~ o czarną kawę, ale hez cykorii.
ka tecllnicZl1a: 15.30 muzyka z i Szlutgart - Koncert pc>pnlarKelner: - To szanowny pan chce pić ~orf\cą woJ~
ptrt: 18.00 v,-iAdomo"rj hieżace z ny. "· iedeń - Koncert rozrywkomiasta i prowincji; 18.05 .. Z pa-ł wy.
(Ric et Hac, Par)'t.

E
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Humor zagraniczny

Prenumerata w PoJ.ce • odn~H6Jl'I.m.(l.Utr do domu mlealęcznle (T razy" tygodniul
mowej 16 rI'Of!ZY, na atronie redakcyjnej (4-lamowej); a) prsy końcu C!lełol
2.50 si . . . rrlUlICII mIeSIęcznIe od 1.00 si do_ 6.00 ~ (zależnie od kraM
redakcyjnej 80 gl'Of!zy, bl nil 'stronie czwartej 50 rros!:,., cl na atronie drugiej flO (rou,.,
redakcji I adminhtracJl eentralneJ: Po:anal\, łw. Marcin 70. Telefony' 40 -7 2 lH~
d) na stronie wiadomo§c\ miejaoowYCh 1,- zł. Drobne oglollzenia (najwyhj 100 1/6w, " tym
d
l d .8 -07, 44.-81, ~5-24, 3~-25; po rodll. 111 oru w niedziele I lwieta tylko' 40~7ą n;o1kw
o Fawe Zla n1: Jan Płazak I Pozna.nia. Z. wiadomości I artykuly s m Lou .-' I
. d.
5 nag/6wkowych) slowo nag/ówlrowe drukiem tłustym, 15 gr08zy. kdde dRlne l/OWO 10 rrouy,
Wad1:staw lI!aciąg, ł,6dt, ul. Pi?trkow~ka Ol. Za }.Kronikę W ielkiego Po'morza~! :;'/~~IR J
Oglcszenia wieksze w§ród drobnych poczyn ajac od ostatniej atrony, l-I.unowy milimetr 10 rroFr~c.lsz~~ l rzytarsld J: .Poznali}a. - Z.a ogłoszenia i reklamy odpowiada Antoni lJe~nie'''('I
szy. Ogłoszenia skom plikowalle. II zastrzetenlem miejsca -- od poncseg61nero "yplldku 20".
I
Ollna1ll8. Hekopls,I',W Illpzam6wlony<,b redHk~ja nie zwrHPa
\V·,",.
nadwyżki. Oglc>~zeni8 do bieżącego wydanill przyjmnjem,.
d" Irodziny 10.1l0. a dn wy<1'ań
P~dk6\~, sPI)wodowan:.cb .~IJII. wyższą. przp~zk6d w J:akl.lldzie, .strajk6w ·it.D .. WydaW~l~;[~Vl' l,i!
nieozielnych I świątecZl1ych do godzIny Y.3U rano. Za bIedy drukarskie. które nie znieksdalcsją
o pOWIada za doatarczeme pisma. a prenumel'atol'zy 1118 mają prawa d{)lJld~ . ol'e n'"~
starczonych Humer6w lub odszkodowania.
banJa
treści ogloszenia, administracja nie odpowiada. Ogłoszenia przyjmujem, tylko za op/atll • r6r)'.
Nakłarl I czcionki; Drukarnia Pol,k. S. A. w Pop;nanlu. - K()nto r. K. O. P07,1II11. 200149. Pocztowe konto rozrachunkowe; Pozf\Rń li. nlJmpr hrtotpk 03.

Oałoszenia l·lamo~ milimetr lub jeco mIejsce kosztuj.: w swyczalnych na atronle II-ra·
6

Adres

1

Numer 2;'5

'onĘDOW~IK, ponkdziale'K, 'dnIa 7 llsTopai:la

ziemskością.!...
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STRESZCZENIE

To

prucie

Im _.

StTonlf!!

można I mizdrzy, wyima.gi.n0:",:a~a . sobie, . .~ do Lwowa.

I

NERWY

Wykrzywił się

Potrzą.snęła głową:

Nie krzyczysz na mnie, Krzyprzy mnie.
Na ciebie krzyczę! Właśnie na
ciebie, ty ... ty ... pusta lalko ... Ty,
komediantko, świętoszko!...
- Postaraj się opanować - ode!Wała się z nutą błagania w głosie,
- Opanować? ... Jeszcze nigdy tak
świetnie nie panowałem nad 'sobą,
iak w tej chwili. Chcę, byś to zrozumiała, Jest~m zupełnie tr'T.eźwy. Ale
. z t ym s kon'
Pos t anOWI'l em wreSZ<:Ie
czyć. Z tym twoim zadzieraniem nosa!
Z tymi fumami I Z tą bezczelną nad-

C!ySZ
~

Bo

wyprowa"dzić się 'do

pęknąć ze śmiechu, gdy się patrzy n~ WSZ!scy. są. od nJeJ mzs.l megodm Jej hotelu znaczyło by to samo, co ujawciebie! ., . Ubrdała sobie, że jest Czym s spoJr7;e!ua! .. . ~e 'Pow~nm m~leć ze nić skandal, narazić się na wypyty-

Rzecz dzieje sIę w Prudach, majęt- nadziemskim, anielskim, jakimś cu- sZczęscla, gdy SIę raczy do mch uności hr. Tynieckicb. Na balu wydaó d ' . SI'ę śml'echn"ćl...
~
Dym przez h r. M a t y Id ę z j aw I a s Ię I eJ dem'• . .• że kilku durni w o me]
syn br. Roger, zwany Gogą - t wyznaROZSZALAŁE
le miłość kuzynce Kate.
Pogodę serc zakłóca przedśmiertne
wyznanie Michalinki wobec Kate, że
Z rozmachem kopnął leżą.cy na zje- nych oczu Goga zdawały się j~ parahr. Roger jest jej synem, dotychczaso- mi kapelusz i zawolał:
. liżować. Nie bala się, nawet me była
wy zaś pisarz prowentowy Maciej wła_ CZyŻ to nie bezcelnośćll NaJ- zdziwiona, ani zaskoczona. 'Vidziała
ściwym hr. Tynieckim.
większa "bezczelność! ... Megalomania dokładnie
jego zmierzwione włosy,
Kate rozumie cały tragizm czynu dochodząca do kretynizmu!... Wyno- gwałtowne ruchy rąk i pianę w kąciMichalinki zamianę niemowląt sisz siQ nade mnie, pogardzasz mną., kach ust, Był wstrętny, wstrętny powszakże przedstawia owe odkrycie Ro' I J t'
sobie wyobragerowi, Maciejowi i pani Matyldzie, a czemże jestes sama
es es zwy ki"'t' nad wszystko co mO!da
~
śr b'
którzy szukają rozwiązania i wyjścia kobietą, jak milion innych. Masz te zić, ale skonstatowała to w my l o lez tej !>ytuacji bez rozgłosu i skandalu. sarnę ręce, ten sam brzuch, tę samą ktywnie i na zimno.
Ostatecznie hr. Roger opuszcza Pru- pustą głowę, w której niczym gwóź.d~
Gogo tymczas€m krzyczał corn
dy, udając się za granicę, Gogo ożeniw- tkwi mania wielkości, te same nogI l głośniej, podniecając się własnym podszy się z Kate spędza mile, wśród kul- te same części ciała, które służą. do nieceniem. 'Vyrzucał z siebie cały
turalnego towarzystwa, czas w Zakopa- rozpłodu wszystkim innym samicom: gniew, całą rozpacz, całe pieklo, które
nem, a póżniej w Warszawie.
kobietom, klaczom, sukom .. , Tak, wrzało w nim od miesięcy, by rozżaKate staje się przedmiotem ogólnego sukom! Żresz tak samo, jak inna i rzyć się do białości i przelać przez
zainteresowania i uwielbienia, Gogo tak samo chodzisz do klozetu. Cha... brzegi.
nawykły do wygód i rozrzutnoścI, przy cha ... cha .. , Czemuż to nie łaska na
Do furii doprowadzała go bierność
skromnych funduszach, wpada w rozgoryczenie, zagląda coraz bardziej do Olimp? ... Na Parnas! A może ci do tej Kate, jej milczenie, jej niezmą.cony
kieliszka, staje się brutalnym wobec funkcji cokół wystawić w środku mia- wzrok, spokój jej rysów, Dręczyło go
Kate i próżnym wobec przyjaciół.
sta?.. Ty wszystko robisz w rozmia- wrażenie, że skądś z boku przyglą.da
:tycie Kate staje się istną udreką rac h piedestału! ... Cha, .. cha .. , cha,.. się jej i sobie, jej, niewzruszonej, dumrozjaśnia je częściowo hr. TynieCki,
By cię podziwiano, by cię uwielbiano. nej i pięknej i sobie, pieniącemu się
który przybył do Warszawy i podoLnie Ach tv głuptasie! Myślisz, że tylko ty zwierzęciu. Jeżeli zawsze widział w
lak Kate budzi ogromne zainteresowa- jedna · jesteś taka ? .. Miliony jest ta- niej istotę nadzwyczajną, teraz wydanie wśród jej przyjaciół, szczególnie u l·' h
"Tal{, gęSI', a tyś od nich ła mu Sl'ę Czv, mś wręcz niedosięgal.
malarki pani Jolanty, która dzięki
dC
glJ sI .
swemu stanowisku wpływa na zbliże- gorsza, ,b? napusz~na, bo napęc~mała nym, Jeżeli kochał ją, w tej chwi.li
nie się hr. Rogera I Kate. Kate zawsze - od swoJe] ubrdanej doskonałośCI, któ- wbrew własnym slowom mógłby mozimna i wierna swym z:?\sadom, ulega ra pozwala ci pomiatać, deptać, gar- dlić się do niej, jeżeli zaw~ze zachwyurokowi Rogera. - Serce napełnia się dzić, ty anielico!
cał siQ jej pieknością, teraz była najniepokojem tym większym, gdy Kate
Kate stała milczą.ca przed nim i pi<;>kniejszą, nieprawdopodobnie pięk~yjeżdża dl? P~dów, wezwana do nie próbo,'mła mu przerwać. Jeszcze na w tym swoim strasznym obojętnym
clęzko chorej pa,:u Mat,l~y, gdy z ~o- nigdy dotychczas nie pozwolił sobie spokoju królowej, przed którą on miog~rem, P!zy kommku snUje wspomDJe- na taka furię na takie obelgi na ta- ta się jak zbuntowany niewolnik, Jak
nla mmlonych a jasnych i beztroskich
' '. : - '
,
'. , B ł
chwil, chwil pełnych uroku ł sp oko- k~e kał c~e~ne słowa. "ob.ec mej.
y bluźnierca, znieważający b ó stwo, l<t ó lu w dawnych Prudach, a życzenie pa- mewątpl!Wle po~ dZlałamem alkoho- re czci odell nie pragnie, a które tym
ni Matyldy, by Kate zbliżyła się do Ro- lu, ale nie był piJany. Kate przemknę- więk!'lzej jest godne,
gera, mimo woli I wbrew zasadom ło przez głowę, że może dostał pomieBluźnierca, tak, bo kaźoym słowem
wprowadza w czyn, szczególnie po wy- sza ni a zmy~łów. Nie umiała sobie wy- bluźnił świadomie przeciw niej i przepadku n!, przeja~dżc.e ~ankami. ~oger tłumaczyć tego brutalnE'go wybuchu, ciw swojej miłości, bo tym bluźniercał~owIcle poddaje Slę Jej urokoWI. Po tej wulgarnej napaści. C'T.uła się jakby stwem chciał zniweczyć ją, upokorzyć,
śmlercf hr. Matyldy .przenosl się do zahipnotyzowana pod gradem wykrzy- zrównać, bo tylko w zniszczeniu jej
Warszawy t tu odnOSI znaczny sukces.
'
.
d
. b l'
•
ć
literacki, co Kate napełnia, dla niej sa- k 1.wanych przezen s~y erst~ .1 o e g; W?7.~zosri mogla by dlat} jakaś na1
mej niepoJętą, radością.
NIe
mogła ruszyć. SIę z mIejSCa anI
dzieja, Oto wyzwala się spod jej właGo~o widząc jej zainteresowanie Ty- od~rwać oczu ~d lego twa~zy, .czer,,:o- dzy, oto odc7.uwa juz rozkosz przewanlecklm, jeszcze bardziej pogręża się w nCJ, błyszczą.ceJ, wykrZYWIOneJ wścle- gi. Oto mu~i ją. zobacz~' ć zalaną ł7arozpaczy i uświadamia wyraźnIe swoją kłośrią.
mi, małą , słahą, błagajQcę. go o litość,
znikomość w stosunku do Kafe,
TyNicnawistne spojrzenia przekrw'io- poniioną, upokorzoną..
nieckiego i wszystkich plZyjaciół.

ironicznie:
- Naturalnie! Ciebie nic z twoich
pOdniebnYCh szczytów nie zdoła ścią.gnąć do mego poziomu, Do trywialnego poziomu I, . . Mam tylko leżeć przed
tobą plackiem, bić hołdownicze poklony i śpiewać: Hosanna!,..
- Uspokój się, Gogo. Połóż się teraz, pomówimy później.
- Do diabła z pomówieniem!
krzyknął uderzając pięścią. w stół. Ja nie mam o czym z tobą "pomówić".
Ja chcę ci powiedzieć, że mam tego
dość! Rozumiesz? Dośćl Nie myślę
dłu7.ej znosić twoich fum!
Z kuchni dolatywał trzask zamykanych drzwi, służąca wróciła. z miasta,
Kate powiedziała:
- Proszę cię, Gogo, nie podnoŚ głoS1L
- Niby dlaczego, jeź.eli mi się to
POdoba? ... Chcę krzyczeć i będę krzyczaI!
- Czy zależy ci na tym, by MarylIie. i wszyscy sąsiedzi...
- Mam gdzieś wszystkich sąsiadów - przerwał jej jeszcze głośniej ,
- Boisz się, by nie dowi-ec1zieli. się, że
zamiast modlić się przed twoją. doskonalością, mogę krzyczeć na ciebie!...

=

BRUTALNY POSTĘPEK GOGA

mózg i już sam nie kołnierzykiem, spokojna i obca, a jej
wiedział, co jest rozumowaniem, co
wzrok niezmącony i pogodny nie wyegzaltacją, a
co żądzą. popełnienia rażał nic. \V szafirowych oczach była
świętokradztwa, Nie słyszał już na- jakaś zabójcza nieobecność, jakaś obowet własnego krzyku:
jętność.
_ Cóż tak stoisz, jak posąg uroI nagle Gogo zrozumiał, że oto
jonej bogini _ wołał. _
Cóż to za wszystko jest stracone, że już nic nie
głupia minal Odpowiadaj, kiedy cię zdoła odbudować tego, co zburzył. I
pytamI Bo ja cię tu zaraz nauczę po- zrozumiał też, że te nędzne pozory
kory, ty zarozumiała dziewko! Mów, szczęścia, ze to, co mu dawała zabo zmuszę cię do mówienia! No!... miast miłości, "spełnianie obowiązków
MówI...
7.ony", które gnębiło go tak bardzo,
Kate ani drgnęła. Wówcza8 on przy- które wydawało mu się torturą i
k
d ' .. k
k
krzywdą, posiadało jednak olbrzymią,
s oczył o mej I rzy nQ.wszy:
nie dającą się ogarnąć wartość, To, że
- A masz, a masz - z całej siły mógł jej mówić o swoich uczuciach,
uderzył ją z góry pięścią. w twarz.
że przyjmowała jego pocałunki i pieZachwiała się pod uderzeniem, ale szczoty, że dotykał jej jasnych włonie upadła. Gogo cofnął się pod ścia- sów i słuchał jej głosu i miał ją. przy
nę i opierając się o niQ. plecami, pa- sobie i mógł ją uwielbiać ... Boże, przetrzał n.a Kate. Stala. jak poprzednio cie to były skarby, których niczym
nieruchoma na środku pokoju w swo- zastąpiĆ nie zdoła, którym nie ma
j€j czarnej sukience, zapiętej białym wprost ceny.
Krew

zalewała

NIE MA POWROTU
I teraz koniec.

Nie ma powrotu.

Rozumiał to, czuł, wiedział. Nie ludził się, że może to odzyskać, że bodaj część zdoła wybłagać,

I jeżeli teraz rzucił się przed nią
na kolana. Jeżeli wśród łez i łkania
zaklinał ją. najczulszymi słowami, by
mu przebaczyła, nie robił tego w nadziei wyproszenia łaski, lecz z nieodpartej potrzeby wydobycia z siebie
swego ogromu skruchy, bólu i pragnienia pokuty.
Nie przerywała mu I słała wciąż
milcząca. Gdy jednak chciał objąć jej
kolana, cofnęła się i pOwiedziała cicho.'
- Wolę byś mnie bił niż żebyś
mnie dotykał.

I

Gogo umilkł i po chwili ciężko się
Stał jeszcze kilka. minut
przy drzwiach, a potem wyszedł bez
słowa. Słyszała jego kroki w jadalni,
potem w gabinecie, znowu w jadalni
i w łazi€nce, dokąd wszedł, zamykając za sobą. drzwi na klucz.
Kate przesunęła ręką. po twarzy 'i
odczuła ból. Przejrzała się w lustrze,
pod ok;ie~ wystąpiło zaczerwienione
?brzl1.ueme.. ~órna wa.rga była. rozCIęta 1 rówmez opuchmęta. Przemyła
rankę wodą. kolońską. i przypudrowała
obrzmienia. Teraz usiadła i zaczęła
myśleć, jak należy postą.pić. Najpro-,
ś CleJ
' , b yo
ł
b y zaraz spa k owa ć swoJe
.
rzeczy i wyjechać. Wyjechać dokądkolwiek. Do Krakowa, do Torunia, czy
podniósł.

l

wania, n~ kom~mtarze i plotki.
Na wYJ'azd J'ednak potrzebna była
pokaźniejsza kwota, której Kat~ ni~
miala. Rozporz~dzała tylko kWItamI
' t
10mbardowymL No i biżuterią. po CIO ce Matyldzie. Ta jednak była złożona
w bankowym ~ ejfie i spieniężenie jej
cZQści zajęło by kilka dni co najmniej.
Zresztą wyjazd nie pocią.gał Kate i z
drugiej jeszcze przyczyny. Obieca!a
Tynieckiemu pomoc przy urządzamu
willi i ogródka i chciała obietnicy dotrzymać.
Gdy zastanawiała się nad tym, poczuła w powietrzu jakiś nieprzyjemny zapach. Nie zwróciłaby na to może

uwagi, gdyby ni€ to, że zapach stacoraz intensywniejszy. Nagle
poznała: ;:<..z. Z łazienki ulatniał
się gaz.
- Tego by jeszcze brakowało pomYŚlała z obrzydzeniem.
Wyszła na lcorytarz i zapukała do
drzwi. Nie było żadnej odpowiedzi.
- Proszę cię, otwórz - odezwała
się stanowczym tonem, lecz w łazien
ce wciąż panowała cisza,
Przysunęła krzesło, weszła na nie
i wstrzymując
oddech
otworzyła
okieko nad drzwiami. Gogo leżał w
ubraniu i w palcie w pustej wannie.
?I inęło zaledwie kilka minut od
chwili, gdy tu wszedł i otworzył kurek. Jeszcze nie mógł być zatruty przy
tak znacznym ulatnianiu się gazu
przez nieszczelne drzwi. Po prostu

wał się

spał.

Kate otworzyła drzwi do jadalni r
. " l' k
w Ja.,a
Dl o na, po czym weszła do
kuchni.
- Maryniu powiedziała j&ostem w kłopocie, bo pan zasnął w lazience, a zapomniał widocznie zamknąć gaz. Nie mogę tam dostać się l
myślę, czy nie sprowadzić ślusarza.
Marynia spojrzała na nią. i wzruł'
.
szya ramLOnttml:
- Jabym tam na pani miejscu nie
sprowadzala.
- 'Vięc jak otworzyć! Może Marynia przecisnęlaby się przez okienko? ...
- A po co, proszę pani?
- No, bo mówię Maryni, że pan

się S~oż~~:a~~ć~chła:

No to mała strata, krótki żal.
Maryniu!
-.A bo pewno! Aż się bebechy w
człoyVJeku przewracają, jak patrzQ na.
plł:nme ci~rpienia. Pijak, łajdus, cały~I ,nocamI go w domu nie ma, a pótn ~eJ przychodzi i drze się, Co pani po
111m? ... Stu lepszych pani znajdzie.
Kate zmarszczyła brwi.
- Ja nie pytam Marvni o to co
~larynia sobie myśli, tylko o to' czy
można jakoś się dostać do łazienk{?
- A po co? Sam chciał, sam miał.
- Maryniu. To grzech, co Marynia
mówi!
- A niech będzie i grzech, C.zasem przyjemniej jest grzeszyć jak na
takie rzeczy patrzeć. Jabym tam na
pall ~ miejscu palcem nie ruszyła,
- Niech Marynia zaraz idzie po
-

ślu!';arza,

Służąca :-- ' ahała się i powiedziała:
- Jak pani koniecznie chce, to n:e
ma po co drzwi wyłamywać, Wystarczy przy gazomierzu tu w korytarzu
rą~zkę pl:zelm~cić, to się gaz na całe
mleszkame zamknie... Tylko ż e na.
czym ja będę obiad gotować?
Kate nie słuchała już jej,
- Że też nie Przyszło to mi do glowy! - myślała zamykają.c gaz.
Jeszcze raz zajrzała do łazienki.
Gogo spał.
Po kwadransie wywietrzały resztki
gazu i Kate znowu stanęła przed lustrem. Ślady uderzeń stały się jeszcze
wyraźniejsze.

a

Namyślała sIę 'długo i wres i
szła do przekonania że nic' ~c e 0sza do pośpiechu w' owzi ę ~~ n~e zml!.NaJ'ważnieJ'sze było Pjedno l~ eC Y
zł 1 •
l ezy
,
ze
na
za wszelką. cenę unikn"ć sk d l
~
an au.
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Wspomnienie
Zapadał zmrok. Szare mgły wieczoru otulały drzewa, wciskały się w każ
dą szczelinę i zwolna świat począ.ł si('
rozpływać, niknąć, na chwilę można
było zohaczyć tylko rozmazane, majacz.ące kontury drzew i budynków. Po
czubach drzew przeleciał wiatr i posypały się bezszelestnie ostatnie, złote
liście. Wieczór nocy zadusznej.

który piwo

radości

chętnie łyka,

cioci Ali, która sobie postęp chwali

Cmentarz tonął w bladym odbl.aslm
lampek i świec. Na grobach płonęły
czerwone, z,ielone i białe światła
chwiejqe ich płomyki pełzały po gr~
bach pełnych kwiecia, rzucając słabe
błyski na stojące drzewa, w konarach
których wiatr łkał żałośnie, przeciągle
Pomiędzy grobami snuły się sylwetki ludzi, którzy, jak dUChy, bezszelestnie przechodzili ścieżkami miasta umarłych. Zapełnił się cmentarz ludź
mi, stojącymi nad mogiłami swych najbliższych. W niejednym oku łza żalu
zabłysła, niejedne piersi
uniosły się
westchnieniem.
Było już ciemno, gdy Janusz Świe

żawSkl przekroczył bramę cmentarną.
Szedł przygarbiony nieco, rozglą.dając
się dokoła.

Wtem,

'

Gdy już człowiek ma posadę
Chce mieć również własne graty,
Zdzisio taką ma zasadę,
le nabywa je na raty.

- Co to, rower? - To na raty.
- Niech się Zdzisio ustatkuje
Bo za zbytki ciężkie baty
Los złośliwy ci zgotujel

Koszule, buty, kostiumy,
Szelki, podwiązki, krawaty.
Mydła, pasty, perfumy
Kupuje elegant na raty.

Codziennie coś nie coś kupi,
Gdyż system stosuje ratalny
(Tak czyni niebaczny i głupi)
A koniec bywa fatalny.

I dla swej lubej bukiety
Wonne brał co dnia na "kredę".
Niepomny na to (niestety)
W jaka, pakuje się biedę.

A poniewat dbał i o kuchnię
Z rzeźniczego żył także kredytu.
Ciotka z radości at puchnie:
- Nie ma w mięsach deficytu.

Że kocha! i w duszy miał wiosnę
Patefon nabyl na raty,
Co śpiewał pieśni miłosne.
Wuj napchał do uszów waty.

Ze oddany był i wdzięczny
Często dla wuja i druha
Fundował na kredyt miesięczny
:Moc beli piwa do brzucha.

A pierwszego przy wypłacie:
- Pan za dużo brał na raty
I z poborów figa bracie
Poszły bowiem na rat spłaty.

Zaś nazajutrz było gorzej.
Ach. przeklęte, podłe ratyl
Przyszli wściekli kredytorzy
Z rachunkami do wypłaty.

-

Wypłukane masz kieszenie
Miły kredyt był i raty,

Miły złego

zatrzymał się.

Grób był jak i inne: ozdobiony
kwieciem, słabe światło lampek z trudem pozwalało odczytać napis nagrQbkowy: "um,arł w kwiecie wieku" ...
Każdego roku
grób przyjaciela

przyjeżdżał Janusz na
młodości, on, uczony

światowej sławy.
O celu swej podróży nie mówił nikomo, bo i po co. Wielka wina ciążyła na jego sumieniu i pokutował za
życia.

nią

przez wszystkie dni

swego

Jerzy był jego najserdeczniejszym
przyjacielem. Zawsze razem, razem
przedsiębrali d,alekie wyprawy i ukła
dali projekty na przyszłość. BylI mło
dzi, lecz kiedy Janusz tryskał zdrowiem i si~ą, Jerzy z swą bladą cerą był
wątłym, słabym, chorowitym i gdy Janusz mężniał, .on gasł powoli. Świeca
jegQ życia dopalała się powoli. Wtedy'
Janusz zerwał z przyj.acielem. Roz-_
dzieliło ich małe nieporozumienie. Janusz zaciął się w gniewie, i choĆ braJ{
mu było przy ja ci e].a, fałszywa duma
nie dozv\'.al,ała mu pierwszemu wycią
gnąć ręki do zgody, a im dłużej trwała
rozłQlka, tym hardzi·ej umacniał się w
gniewie. Oszukiwał samego siebie, że
bez Jerzego też możn.a żyć i bez niego
jest mu dobrze.
Przed oczyma stojącego nad grobean przesuwały się tamte zdarzenia
sprzed lat. Pamięta je jak dziś.
Pewnego dnia, -

na to wspomnie-

łkanie wstrząsnęło stojącym męż
czyzną, pewnego dnia ktoś zapukał
do jego pokoiku. Weszła stara służą..

nie

ca od Jerzego.
- Jerzy chciałby się jeszcze zobaczyć z paniczem - stara służąca z trudnością. powstrzymywała łzy, - bo pewnie dziś już umrze.
Na tę wiadomość twarz Janusza
stała się zaci ętą, \'Ją·
- Nie pójdę! Nic tam po mnie!
Niech i umiera! - l nie poszedł. Jerzy
umarł tej s,amej nocy.
Nawet i po
śmierci nie przebaczył mu. Kiedy inni
z współczuciem i żalem wspominali
Jerzego, on jeden miał uśmiech szydc'r czy. To było trzydzieści lat temu, gdy
Janusz Świeżawski miał czternaście
lat. vYiatr ustał i w ciszy cmentarnej
słychać było jego sz,ept.
Przehacz, Jurku... przebacz. GdyPrawdziwe
szczęście było z tobą tylko. O, jak cierpiałem wtedy, jak i dziś cierpię!
-

byś

widział moją mękę.

jest początek
I{redyt dobry, dobre raty.
(Przykład Zdzisia nie
Z nadużycia płyną straty.

Oddaj teraz swoje mienie,
Nie masz groszy - dawaj graty.

wyjątek)
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Ka:mienie

Od tej chwili, kiedy trumnę z cia- liriilIllI!lll!EIiII_._ _ _. .
lem spuszczano do grobu, zrozumiał Janusz, kogo utraci'!, i w jednej chwili
prysnęł jegQ gniew, łzy gorące trysnę
Powstają st()pniowo wskutek złego funkcjooO'
rość. Racjonalną zgodną z naturą !tUra('ją jeEt
ły mu z ócz. Świadomość, że rozstali
",ania wątroby. Wątr()ba jest filtrem dla krwi.
norm()wanie czynności wątr()by i nerek. DWllsię jak wrogQwie, doprowadz,ała go do
Zanieczyszczona krew może powodować StZereg dziestQletnie doświadczenie wykazal, •. że weborozmaitych dolegliwości. (b61e a.rtretyc!me, lamarobach na tle zlej przemiany materiL chroniczrozpaczy.
nego zaparcia. kamieniach ż6łciowych. żółtaczce.
nie w kościach, b6le glowy. wooęcia odbijania
To było trzydzieści lat temu, ale pa- b6le w wf\tmbie, nie.-;ma,k w ustad. brak ape- otyłości. a'rtretyzm'e - roają zastosowanie zi()ła
tytu. swędzenie &k6ry. s·klonność d, ()bst'I"ukcji.
.. Cholekinaza" H. Niero()jewsk:ego.
Broszury
mięć o przyj,acielu nie z,atarla się w joplamy i wyrv.uty na sk6rze, skłonność do tycia. bezpłatne wysyła labor. fiz.-chem. "Cholekinaza"
go sercu, przeciwnie, to serce, które od- mdłości.
język ()blożonyl. Chomby zlej prozem;aH. Niemojewskiego. Warszawa. Nowy Świat 5
dał Jurkowi za życia, naleiało do nieny m aterLi niszczą orgwZ.lIl i przyspie6'Zsją eta- ora/L apteki i składy apteczne.
go i po śmierci. Janusz pozostał wiern 21445
ny przyj8lcielowi młodości.
Pogasły już lampki na grobach, gdy
Janusz opuszczał bramę cmentarną..
Ostatnie liście szeleśc1ły u jego stóp.
. Z okrzy~iem: ~ęce do góry I weszli d~ kach. r~~olwery dużego kalibr'.l' W chwilę
BDWARD NOWACKI.
mstytutu PIęknOŚCI w Nowym Jorku trzej późmeJ Jeden z bandytów pIlnował, by
zamaskowani banr1~rci, trz;'maiąe w rę- ktoś nie flrz<'!"7Kodził .. w robncie". 8 dWR_i

żółciowe

Piekności

nowojorskiel wal(zą zbandytami

pozostali dobrali się z narzędziami do ka·
sy. Słysząc co się dzieje, piękności nowo'
jarskie nie dały się zbić z tropu i porywa·
jąc słoje z kremami zaczęły nimi rzucać
w bandytów. Słoje pękały na głowach bandytów, zaklejając im twarze kremami kos'
metycznymi. Bombardowanie nie ustawa·
ło, a bandyci zaskoczeni tą niebywałe, energią, zrezygnowali z obrony iwytapetO'
wani cennymi kosmetykami szybko ulot·
nili się. Jedyny przedstawiciel rodzaju IDę
skieg?, ~łaściciel instytutu. skrył się za
kasę l me wychylał zza niej głowy w czasie toczącej się batalii. Kasa została uratowana, ucierpiało tylko urządzenie insty-

~~~~~~~~;o:~y~ t;v~C~y~~a"r;~~.o~~:~r~
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pIęknOŚCI

szybko rozeszła się po Nowym
Jorku, a nawet dwa dzienniki wydały
nadzwyezajne wydania. Trzeba przymat.
t.e hył .powńn no !>I'n";] c,ii.

