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Znakomity automobolista Caracciola zdobYł na wyściga<:h samochodowych w Bru
kseli wielką nagrod~ Belgji. Na zdjęciu Caraciola w pierwszym wozie. 

Na dworcu towarowym w Halle w Niemrzech wybuchł groźny po:iar, potęgowany 
jeszcze wybuchem butli tlenu. Na zdj~ciu straż pożarna przy gaszeniu pożaru, 

który wyrządził olbrzymie straty . 

• • rcze 
PrzywileJe a' szańse' wyborcze' związkóW zawodowych Mor~(ze·wski te·ż przeciw 

Opozycja "Jego Cesarskiej Mości" - Wspomnienie o komisarzu wyborc~ym 
Wobee odmownet('o stosunku do wy- i20 tys. mieszkańe6w, samorząd miej- ok1rąglenia in pLus. można ustalić, że 

borów polskkh stronnictw p<>litycznych ski będzie delegował do zgromadzBnia iloŚĆ delegatów miejskich w zgroma
- jedynym czynnikiem. który - bodaj 30 przedstawicieli, związki prac'Owni- dzeniach będzie wynosiła 2.000 - 2.200 
części'OWO - mógłby odebrać wyborom ków fizycznych i5, a pracowników u- Według wyżej przedstawionej proporcji 
charakter dom'Owei wyłącznie sprawy mysIowych 8. . zwiąe.ki zaw'Odowe wyślą. z samych tyl
obozu .. s.anaevjne,go". są związki zawo- Ludność miejska w P'Olsce wynosi k'O miast i.5OO - i,600 delegatów, a licz
d'Owe. Jakie prawa daje sejmowa 'Ordv- 8,7 miljonów. P'Onieważ miast,! niewy- ba ta wzrośnie jeszcze przez (lopłvw dre
nacia \ ... vborcza związkom pracowni- dzielone wysyłaja i dele-~ata na 6.000 legatów z osad przemysłowych. 
czym. a iakie szanse wyboru na posł6w miesz.kańców. a wydzielone na 4.000, za- To uprzywilei'Owanie w ordynacji 
maja kandydaci zwiazkowi? I tem, przyjmujq.e zgodnie z ustawą za- z",iązk6w zawodowych daje ten prak-

Według pierwotnego pro.jektu ordy- __________ ------
nacii związki miały prawo. wysyłać do . 

~7~~::~raI:;:~~~i~~~g~:f.~T:!El 200 tys. ~sób ,zagrożonych przez, pow6dź 
urzędowa za rok 1933 podaje ilość pra
cowników, płacących składki. na rzecz 
związków. na 660 tysiecy. Od r. 1933 
iloŚĆ ta prawdoPOdobnie spadła Przyj
mują,e z tern zastrzeż.eniem P'Owyższą 
cyfrę, WIdzimy. że związki miałyby w 
zgromadzeniach około i300 przedstawi
cieli. czyli mniejwięcei iO proc. ogóln9j 
liczby. Faktycznie ilość delegatów 
związk'Owych byłaby nieco mniejsza. 
pOOleważ odpadłyby związki małe. Ii
czace poniżej 500 ezłonków W każdym 
razie w stosunku do ogół,u ludnośei. re
prezentowanej w zgoromactlzeniach przez' 
samorzady, pracownicy zrzeszeni w 
zwiazkach byli iuż w pierwotnym pro
iekcie ordynacji silnie uprzywilejowani. 

P'Od wplYVI'em niezadow'Olenia .. sa
nacYJneg-o" Zwią.zku Zwiazków Zawo
dowych, który zagroził nawet - I je
szcze g-rozi - boikotem wyborów. w to
ku Obrad se.imowych klub B. B· za po
średnictwem posła Madeiskiego zgło
sił pOPl'awkE? zwif.'kszają.ca ieszcze ilość 
de10!l'atów zwiuzl' owycb. Po wejśeiu tej 
oopt'U wki do usta wy :sprawa wygI ada 
obecnie w ten sposób, ż.e w ~minach 
mie'sl<icb i o",adach p'rzemy~łowych 
zw i:, zld pracowników fizycznych wysy
ła ia do zg-r'Omadzeń okrf,'gowych polo
wę. a prac'O\"nicy umysłowi czwarta 
czę~(\ il{)..~ei delegatów samorządu tery
torial nego. Przykładow'O rzeez wyglą
da tak, że w okręg,u miejskim. liozącym 

W Chinach niebe#pieczeństwG pOU'Jod#i nie minęło -120 tys. 
.. be#domnych U'J prowincji Hopei 

...,." 

p e kin. (PAT). Okolicom Tien- okręgu szantuńskim 500 ' miejscowości, 
Tsinu zagraża nowe niebezpieczeństwo licząCYCh 200 tys. miesz!{ańców. Po
powodzi wskutek podniesienia się po- wÓ<lźzagraża również Chian-Siango
ziornu wód w kanale cesarskim. - wi.' Fale Żółtej Rzeki niosą. liczne tru
Wskutek wylewu Żółtej Rzeki (Hoang- py. Liczba bezdomnYCh w prowincji 
Ho) zagrożonych przez powódź jest w Hopei wynosi około 120 tys. osób. 

Czv skarb państwa odpowiada 
za zobowiązania rządów carskich l 
War s z a w a. (Tel. w1.) W wy· 

dziale X są.du okręgoweg'O w Warsza
wie toczy się od 9' lat proces o odszko
dowanie za urządz,enie terenów dok~ 
ła posiadłości Patia Prezydenta w Spa
le. ·Prze.ciwko ,skarbowi państwa wy
stąpił z powództwem . Ąleksander 
Heinsz i domaga się wypłacenia 18.4 
tYs. żłotych . za uporządkowanie stawu 
na terenie Spały, meljorację łąk, ob
szaru sięgają.cego 400 mórg, lIein;;7, 
zawarł jeszcze w r, 1906 umpwę z za
rzą.dem księstwa łowickiego, do które
go wówczas , należała Spała. Za ure
gulowanie tych terenów wyznaczył on 
wówczas sumę 69363 rubli złotych. 

Skarb państwa. odmówił mu wypłace-

nia nal.eżności za zobowiązania rzą.
dów carskich, wobec czego Heinsz wy
stąpił z powództwem o niesłuszne 
wzbogacen Le ·się. . 

Sąd okręgowy po 9 latach zarzą.dził 
t;la teTenie rezydencji wizję sądową, 
ażeby przekónać się, . jaką. wartość 
przedstą,wiają. pr.ace Heinsza. Komi
sja rzęczoznawców badała te tereny i 
oszacowała wartość przeprowadzo
nyc.h przez , Heinsza prac na sumę 
16400 zł. Obecnie wydział cywilny 
sądu okręgowego na podstawie ,opin.ii 
biegłych ma wydać decyzję o odszko
dowaniu. Decyzja ta będzie miała za
sadnicze znaczenie w sporach o dawna 
zobowiązania rządów carskich. (w.) 

tyozny rezultat. że zwi/l;zki we WSZyst
kich bez Wyjątku okręgaoh miejskieh. 
a ta,kże w mieszanych o charakterze 
przemysłowym moga wystawić sw'Oieh 
kandydat6w. pOnieważ ordynacja za
bezpiecza tę możność jednej czwartej 
członk6w zgromadzenia. Daie zatem 
o.rdynacja zwiąlLkom to, czego pOzbawia 
stronnictwa polityczne: możność wy
stawianja własnych kandydatów. 

Czemuż mimo to zwią.zki sa nieza
dowolone i pesymistycznie USpOsobione 
do wynLku wyborów? Dlaczego p. Mo
raczewS'ki nadal podtrzymuje groźbę 
abStynencji .. sanacyjnego" Związ.ku 
Związków Zawodowyeh? 

Dlatego, ż.e od kandydatury d() posel
stwa 'droga prowadzi przez głowwanie . 
A ponieważ w każdym 'OkręgU ' ma się 
wybierać po dwóeh posł6w wit;>ksZ'Ością. 
gł'OSÓW bez proporejonalności, przeto 
kandydad związków zawodowych będa 
mieli bardzo małe szanse. Chyba.. że bę
da ofiejaJnymi kandydatami ob'OZU .. sa
nacyjnego". Ale na to nie trz,eba wcale 
delegatów zwiazkowych w z.gromadze
niach, bo wystarczy postawienie kandy
datury przez komisarza wyb'Orczego. 

Między stronnictwami a związkami 
sprawa stoi tak: stronnictwa maja glo
Sy wyboreów. ale nie moga na wię.ksz o
ści obszaru państwa z po\vod.u woli 
władz w tych wyborach wysunac swoich 
kandydatów, zwiazki zawod'Owe zaś mo
ga. przeprowadzić kandydatów, ale 
zbrakni.e im głosów, 

Jeszcze jeden paradoks n'Owei ordy-
nacji wyborczej,· M K. 

* \V ar s z a w a. (Tel. wł.) B poseł J, 
Moracze"'·ski. przywódca Z. Z, Z .. ogła
sza w .,Froncie 'Robotniczym" wyWiad, 
pieI'V\'>Otnie przeznacz'Ony dla ,Kur.icra 
P'Orannego". który 'Odmówił jednak 
o.dószenia\vywiadu. Moraczew,;,ki prze
ciwstawia się nowej ordynacji wyb'Or
czej, stwi~rdJza. że punkt ciężkości wal
ki leży w postawieniu 'kandydatów i do-



./ 

wodzi. że w głó\\'nychśrodo'wisl\aeh ' 
przem.Ysł~w.\'ch. z w.\'jątkiem Śląska, 
klasa ~rncuj.ąca nie będzie mogła Wy': 
znaczyc swolcb kandydatów Jego zda
niem zwią:r.ki zav.·odowe powinn" zre
zygnować z wysyłan ia swoich delega
tów do zgromadZeł) (}kl'W~'Ow\'cb. (w) 

* Si. Stupnicki porusza ("Moment" 
nr. 133") stanowisko żydostwa w Pol
sce wobec przyjQcia przez izby ustawo
da\Yc~e. n o\<" ej ordyna~.ii \\ ybol'czej. O
pozycJa polska wypowiedziała się za 
powstrzymaniem się od udziału w wy
l;>orach. Jakie stanowisko mają zają.ć 
Zydzi? 

,,~o, my mamy począć? Ma się ro
zunuec, mówi się o ogóle, a nie o-jed
nostkach, na nawet nie o określonych 
grupach." 

Aby określić stanowisko żydostwa' 
"'?bec nowej ordynacji wyborczej, na
lezy przypomnieć sobie, jaki był stosu
łl?k żydostwa do rządów "sanacji" wo
gole: 

N'unlcr 1M 

Zajścia w Kielcach 1 
\V śrocl~ ,,"cwrajsz(j. w godzi 11 ach 

wieczornych oficjalne Niemieckie Biu
ro Informacyjne podało komunikat o 

. zajściach, l-'tóre jakoby miały miejsce 
W Kielcach. 

, Doniesieni'e niemieckIe jest w tre-
ści swej tak bałamutne i robi wl'aie
n~e tak tendencyjne, że , treści jego 
n~e powtarzamy, ograniczaję.c się jedy
me do 2'Janotowania samego faktu. 

.. 

Zajścia mają - według powyzszebo 
doniesienia - mieć zwią.zek z ostat
nio prowadzoną nagtml,q. "sanacyj
ną" na ks. biskupa toshlskiego. 

Ile w tem prawdy i jak się Sprawa 
miała rzeczywiście, nie omieszkamy 
Czytelników poinfol'lllOWaĆ po zasią
gnięciu informacyj u źródeł miarodaj
nych. 

SenSaCyjna rozprawa 
prtleci", b. radnY'1n l6d.~kim odb~d:::ie si~ dnia 2-ga sierpnia 

Ł ód ź, 17. 7. Są.d grodzki wyznaczył dowskiego Urbach, Holenderski i 
termin rozprawy o zajścia w radzie \Vajeman, oraz Steinschneider i Go
miejskiej dnia. 28 maja r. b. na dzień lillSki z PPS. 
2 sierpnia r. b. 'Vszyscy są. oskarżeni z art. 128 

Powołanych zostało kilkudziesięciu K. K., który brzmi: "Kto podcza.s zajęć 
świadków. Oskarżeni są. z Klubu Na- urzędowych organów państwowych 
rOdowego adw. Kowalski, Czel'uik, lub samorzą.dowych w siedzibie lub 
Belka, Miłuch, Kożuehowski, Stolarek poza siedzibą. urzędu zachowuje się 
Kwiatkowski, Gonera, Sośnicki, Sied~ nieprzyzwoicie podlega karze aresztu 
lanowski, dr. Rostkowski. Z klubu r,y- do 6 miesięcy." 

Sprawy wyborcze 

s 

R\Olwiązanie sejmików 
poznańskiegn i p'Omor~kiego 

\V a r s z a w a. (P A T) . Zarządze-
niem Rady Ministrów z 12 b. m. roz
wię.zane zostały z dniem 1 G lipca HI35 
r. sejmiki wOjewódzldc w Poznani n 
i Toruniu. 

Komu ni k,at 
dotyczący zajść N. p" R . 
Warszawa. (Tel. wł.) W uzupeł

nieniu doniesienia o secesji w N. P. R. 
ogłaszamy nadesłany nam z kół zain
teresowanych komun ikat tej treści: 

Z powodu tarć wewnętrznych, ja
kie od szeregu lat panują w Narodowej 
Partji Robotniczej, a które ostatnio do
prowadziły do ostrego konfliktu mię
dzy klubem parlamentarnym N. P. R.., 
a władzami stronnictwa, tak, że klUb 
na pOSiedzeniu 8 maja b. r. uchwalił 
wotum nieufności kierownikom par
tji, zgłosili wczoraj. wystąpwnie trzej 
długoletni przywódC'y stronnictwa, by
li pOSłowie A. Chądzyński, J. J ar:kow
ski i b. senator E. Pepłowski. 

"Pl'zedews7:yslkiem musi być wzię
ty. po~ u,\V.a~tł;! fa~t. że Żydzi, jako ca·, 
IORc, ze zydowskle przedstawicielstwo 
ja~o :takie, nie n~leżało do opozycji ~ 
SejmIe poprzedmm, że posłowie ży
dowscy stanowili grupę niezależna, 
która p~si~dała własną taktYkę. róf
n.q. od tej, Jaką stosowała opozycja.. Ży
dzi znajdowali 'się IV opozycji tylko w 
poszcz~~ól~YCh wrpadka<;ll. O takiej 
oPOZ~:CJI MJlukow {posel ro~yjski ' w 
~umle, przyp . . , kiedyś wyraził się, że 
]efit, to opozycJa taktyczna, . nie zasad- W spralf'ie spisu J~yb6rc ów ~lo SejłJUf i Senatu 
nicza, opozycja ,.Je~o Cesarskiej Mo-

\V liście, wystosowanym do głów
nego komitetu wykonawczego. wy
mienieni działacze polityczni zarzuca· 
ją. v. ładzoID partji stosowanie niemo
ralnych metod w życiu organizacyj
nem i opanowanie \vładz partji przez 
klik~, złożonę, przeważnie z ludzi, }ję
dą.cych jennocześnie płatnymi funkcjo
narjuszami parW. 

ści". Jeżeli tak, to Żydzi i nadal mo- Wat' s z a wa (PAT). 'V dzienni- stwierdzajłcemi ich uprawnie.nia 00 
g.~ pozo~tac . przy swojej opozycji ku r7.~dowrm ruin. spraw. weWll. u- glosowania do Senatu do biur spisu 
takl~'CZ11ej i nie utożsamiać się z op 0- kazał się okólnik ministra spr:tw wyborców według miejsca swego za
zyzją zasadniczą." wewn. z 11. bm. do wojewodów, kom i- mieszkania. Obywatele, posiadający 

. Gdy panowie Chądzyń!'ki. Janko\v
ski i Pep}owski przekonali się, że nie 
~ą. w stanie zmienić stosunków, panu
jących w partji, nie chc:}c nadal 5\\'0-

jemi nazwiskami pokrywać w'zyst
kiego tego. co się dzieje w •. P. R, 
woleli ustąpić ze stronnictwa., którego 
byl i założydelami. 

Powstnymanie się żrdostwa od 8arza rządu na. ID. 'Varsza.wę, staro- prawo wybierania do Senatu ~ tytulu 
w~:bol'ó~,' nie. da ,kOl'zy~ci, bo rzą.d znaj- E>tów po\\,iatowyeh i gropzkieh. staro- zaufania obywateli, będą wciągni~cj 
dZlc wsród Zydow amatorów, czy to z sty morskiego, komisarza rządu w (10 spisów z urzędu. 
po':;r,'Hł "b(>zJlal'tyjn~ ch", czr z pośród Gdyni, oraz dyrektorów policji na ob-
.,kombatantów·', na man(!aty w Sej- szarze województwa śląskie~o, zawle- "-arsza.wa. (PAT). Biuro gene
mie: "Cóż w takim wypadku da nam rajl!c~' instrukcję o sporządzaniu ~pi- raluego komisal'za wybO1'czego mieści 
łl~sze powgŁrzymanie się od wyborów'! su wyborców do Sejmu. się w gmachu pl'ezydjum rudy mini
\\ygramy o tyłe, że zamiast doś,viad- 'V tym samym Dzienniku Urzędo- strów. ,,'re tam gorączkowa praca 
czonych, \\'YPl'óbowan:rch i ,karnych w,rm ukazuł się okólnik p. ministra pl'zygoto\\a\\czu cl0 wyboró\\. Obecnie 
działaczów wdrapią si~ lla "tolec ka- spraw \\'ewn., zawierający instrukcję oczekh\'ać najeży po\volania. pl'zez p. 
rjerowicze i inni będą przemawiali w o proWadZeJliu spisu ,yybOl'CÓW do Se- min. spraw weWll. okręgowyCh 'konti
naszem imieniu." natu. Illstrnkcja wymienia osoby, ma- ,arzy wyborczyrh, Czynność ta bQdzie 

'''.''pomniani przYwódcy narodo-
wych robotników należeli za czasów 
zaborC'zych do Towarz~rstwa Robotni
ków Narodowych. niektórzy do Z, 'iąz
ku Rohotniczeg'o, od iedzieli za dzia
łalność niepoclle~łościową. kary wię
zienne i długie lata spędzili na emi
gracji politycznej. (\v) 

Żydzi w Polące nie powinni kier()- jące prawo wybierania do Senatu, dokonana do dn. 25 bm. Generalny 
'vać się opinją 1. Grinbauma, która 0- mówi o zaprowadz-elliu spisu wybor- komisarz wyborcz)T powolal już prze
statnió wypowiedział w 'Yal'sza,vie: CÓ\\', podaje \\'skasó,,,ki techniczne, 0- wodnic-zących okręgOWYCh komisyj 
,~Sp;ra.,,~r,lil: fi ie )7,~t "ta,k~ J?ro"~ta..i,a~~Q' 11:~r , I ,,:sp0l1?-iil,a o pl?,~·9dacl~ , ". \D:b,o,!'~ \\Tbo.r.cz.r.PIl, .ora~. JC!l ~iLstępcó~v. . .'y 
m1') Hm~~Ją. ,naSI' Aata'Jąc~; . oyplomaei': : CZl·ch.. ' ' " ~~. '"' , . 11a:Jbl!zs'Z~'m Cz~ufle ': , wctJen·edoWlfr"'1ffi.;l 
~'lr nie. ()a, c1fatu}em~\-: a l)oz'osfajen:)~;',na : .':)Ob)".~yat~le: ma.ią~Y:.nl·ą,~,o gloSO\\ia": rt'ąc1zą.-:'~Y'bó'hl' · (lo,', zgromadzM:i oki>ę-' 
miejscu. 1\fu",rmy '. >ąi6k9Ji).1~· · ·r.astano- 'nlit der S'ellatu ż tyh{h.l·ztlsłw~i. osob"j::' l g:ćhvych',' które ~ 'jak ·,,·laclomó.' ~'po~' 
~\rić się na tl). S]1raw!;t. :\'mya ordynacja' stej j wyksztalreni.a. winni się zgłosić wolane są do ustalenia listy kandyda-

500 wsi pod Windą 
s z a n gha j, (P AT.) Liczba osób 

; w ," .ża:(ih6d.:njcj ,:, Gżęś('i~J5f·Ó.witi~j1 .Bzan~' 
Tttng,f,p.l>zliaw.ionych :dachu:::nad @ł:roVl'!
wskutekllowodzkspowodow.anej.1:Jl~t;ti)?'
wylew Żółtej Rzeki, wYno~j o-kolo 1 
miljona . . , 'Voda zalała 6500 ,mil kw. 
w jednym tylko okręgu C:ni-Jen W 

,lest rzeczY"'istością 'i musinw do niej najpóźniej do 25 bm. z dokumentUl1l1, tów na posłów. ' , 
przystosować si('." 

Innem'i słowr: Zydr,i fl'zymać się 
hęd.;t nadal ~o';t1szrr z .,sanacją". cle
mons,tru.i::.!c od czasu do czasu swoj']. 
opozycy jno~ć;kiedy tego b('dą ,vrnla: 
gały \Y7.g1ędy takt~·czne. . " 

* . 
.. "Tarszawski Dziennik ~arodowy" 

pisze, że mianowany obecnie głównym 
komisarzem wyborczym s~dzia Giżycki 
przepro\>'·adzo.ł wyboi'y również w r. 
1930 ra;;:em z teraźllieiszytn swym za
stępcą sędzią ChechliIi.skim. 

P. Giżyeki zapi"ał się ,w pamięci 
tem, ie gdy w ' r. 1030, . protestowano 
pi''żcciw jawnemu głosO"Ą'aniu i urzą
dzaniu pochodQw z orkiestrą do urn 
'yyborczych, stanąl na stanowisku, iż 
tajność g-łosO\yania nie j-est konieczna 
i zależr ona od "'oli w)·borców. 

'~'yhory poprzednie wywołały, jak 
wiadomo, mnó, two protestów, z któ
ITch 9 pozostajo niezałatv,rionych do 
chwili obecnej. Teraz sytu~cja uległa 
zmi.anie, wybol'om wrześniowym nie 
grozi zbyt wiele protestów ,z p08zcze
g:ólnych okręgów, gdyż stronnictwa o
pozycyjne założyły najbardziej katego
ryczny sprzeciw,og,laszając bojkot wy
horów. 

R'olnicy chcą utrzymat 
ceny zbóż na poziomie 

War s z a w a (Tel. wł.) Organiza
cje ro111icze zwróciły się do ogółU rol
ników z apelem. ażeby po zbiorach 
nie rzucali na rynek zbyt wielldch 
iJośri żyta. Pierwsze omłoty z no
wych zbiorów nastąpią w połowie lip
ca. Zachodzi oba.wa, ażeby nadmier
na podaż żyta nie spowodwała poważ
nej zniżki cen. 

Obecn ie za 100 kilogramów żyta. 
pła.ci się w okolicach podwarszaw
skich około 11 zł. Rolnicy lic~ą się 
z-e spadkiem tej ceny do 10 zł, ale pra
gnęliby uniknąć obn~ki np. do 8 zł, 
co nastąpiłoby nie\vątpliwie przy zbyt 
wielkiej podaży zboża. 

W kołach rolniczych liczą się ze 
spadkiem cen pszenicy Przypuszcza
ją, że ceny tego zboża nie dadzą- się u
t.rzymać na poziomię wyżą?:ym, ani~li 
13· do 14 zł za kwi~t.al. '(W," 

. lJ1 ia,wlcau;e o/.-r-ęoowych "'omisUł~zy u'yborc~ych pro\vincji Szan-Tuhg 500 wsi stoipoq 
,,, a r s z a 'w a. (Tel. \\l) Główny !'ki; w. okr. Kraków - J ó>;ef Poc1obiń- wodą. : ' . ' 

komisarz wyborczy p. Gi'życki miauo- ski i Zclżislaw ' Tracze"'sld; w okl'-ęgu \ • . 
wał jq-ż~ wę \yszystkich, okręgach 1\0- , 81 -:- ~lIons Głowacz i,. Stan.j~law .?I.la-I Na~byw.are upały w Ameryce 
miSMZ)" bkl'ęgowych z po§ród s~ :lziów: cha]S'kł: w okrQg\.l 82 -'- rz~'dor Buła .. ' ", " , "", ' . ... 

\V.,93 . Dkręgu w Poznaniu pl'zewo{}- i B9Iesla\\' Freyp; w okr. Koń,:kie _ .Los. An2 .eles ,(PA~): \V polu-
ni~zącpn został mianowany Ado~f Bo- \Yiktor' Bernasowski i Walery Pietru-I dt1lo,:,eJ ~Zę::;~l Stano.w Z. Jednoczonych: 
hosiewicz, zastępcą l\li~zysła\V Japa; slewicz; w okI'. Sósnowiec _ Harol panują mez\\ .vkle sllne. upały. Do
w 94 Tadeusz CYPl'.ian, zast. Kazi- KuclHu'ski i '~-acław Stal'ostecki' w ~rcJ;czas zmarło 8 osób ws~u~ek_ p~ra
mierz Suchowiak; w H;'} ~larJan Kor- okI'. Zawiel'cie ~ Jerzy r\.fichalski i z?ma s!on.ec.znego. W: DolmIe Smler~ 
nicki, zast. Eugen jusz \\'al'cllałowski; ,~Iieczysław Mierzwa: 'W okr, Często- CI (KalIf Ol n]~) tempel.a tura dochodZI 
w okręgu LeS'zno przeWOdniczącym ~howa ~ ' Z)rglnunt Trzcinski i Stani- do 126 stopm FarenheIta. 
Oskar Kaniieński, zast.' Roruań Som- ,~ław Leszcz~:ński; '" okt, Kiel-ee ' -
ner; , \y okr. O'st1'ó,\, :WlJ<.p. - Jaro- , ,~ózef':Na\Yrocki . i Ludwik WotCik~ w Me~z p"lłkarsk"1 
sław C;;>;ar!i1'l.ski i Józef ' Białog'órski; ' ókr. Radomsko - Zyg-munt MIchałek I l.!" . . 

w okI'. Gntetno'~ Mieczysła\';'· Gtlrhfn-' i Antoni Mał,eck~: "'. okI'. ~iotl'kQw' - Niemcy - Is(andJ",a 
InO\\TOcłn"" , ~ Tadeusz Kułakowski L kiewicz; wolIT. Kalis?' -' ',"ojciech B e r l i n. lPAT). \V stolicy I::lan-
ski ': i AntolłI Osten-Sacken; w :· "okr. Henryk AngleW1C'z l Brol1lsław Jan-I . • 

Józef Czajlla: w 'Qkr. :Sydgoszcz Komar' i ',"Hold Trepka: w okI'. Koło dji Reykjllwik rozegrany zo~tał mi\'dz:\'
Leon Plejewski, i Stefan 'Yielicki; w - '\,lo(17;imie1'z Tarczyński i Edward l państwow,- mecz pHka1'f:ki Niemcy 
okr. Toru!l - Rudolf Radlowski i Ta- Paszko\\'ski; w okr. Płock - Oton Islandia 3:0 (1:0). . ' 
deus"L SzUrle\"ic~; 'w okr. 'Grudzią.dz \ \Vecsine. i . Zymnu nt 'Kaszyńsld: w okr. 
- Le(')n Raszeja i Jerzy RYlski; W' okr. 16 . -:- Stefan Świderski i 'Vitold SaJm; 
Chojnice przewo!in. Eugenjusz Balski; w okręgu 17 - Ludomir Lewandow
w okr. Gdynia .:..-. Józef Parczewski ski i Edward Piotrowski: w okr~~u 18 
i Jan Konwiński; w okr. BieJsko - - Jan Moskwa i Eugenjusz 'Yiśniew-

KaJ~kowcy p'olsCV 
W Czerniowcach 

SRtabni~kław AdaAmctzy~ Si tMdag]iekra; w okkr . ski. (w) C z e r n i o w e e. (PAT). Przybyła 
_ Y . Hl -. rc l o o ~ -.; w o r. tu pols.ka wycieczka kajako\yc,jw. 1,01'-
sn:~ętochłowlce - !ylewskl l ~a\,~rar- Informacje powyisze podajemy ganizowana p'rzez Ligę r..1orską i Kolo-

,s~~' whokr'k~~t1~wdlce -P Kł aZlIDk.lerz wyłącznie z obowiązku drlennikar- I njalną. Polaków witano ". Czerniow-
"Ierzc ows l l a eusz op aws l; w h b d l " K' l' 
okręgu 89 _ Adam Brzostyń.ski i Ka-/ Skiego. Stronnictwo Narodowe, jak ca<: .ar zo serc eCZl1le. a.la wwcy u-
roI Błachut; W okr. \Vadowice _ Mie- wiadomo, w wyborach u.d.z:iałn nie dają SIę Prutem dlo Morza Czarnego. 
czysław Pluciński i Roman Rosnow- bierze. 

Węgry odwnłuią tróimecz 
Nowy wojewoda krak,owski 

War s z a w a , (Tel. wł.) ,Wczoraj 
zosiała pod·pisana nomina.cja noweg'O 
w(>ojewody krakowskie.g-o. Jest nim b. 
ma.nszalek SenatJu, p. Władysław 
Ra.c·zkiewi cz. 

Zmiany w dyplomacji 
jugosłowiańskiej 

f Kasjerzy kolejowi 
oszustami 

lekk1JatlgtYClnv . 
W środę popołudniu Polski Zwią

zek Lekkoatletyczny otrzymał depeszę 
Wal' s z a w a. (Tel. \Vi.) W ostat- od Węgierskiego Związku ukkoatle

nich dniach zIikwidowałv \<\ ladze tycznego, w której ten ostatni od""ołu
śledcze wiellu! aferę na dworcu głów- je bez podania powodów wyznaczony 
nym w stolicy. na najbliższą niedzielę w Budapeszcie 

Po przeprowadzeniu szczegółowej trójmecz lekkoatletyczny Polska-\Vę
kentroli we wszystkich kasach bileto- gry-Austrja 
wycb aresztowano 6 kas.:erów. Jak \Vęgrzy proponują. aby tr6 'mecz 
stwierdzono, kasjerzy ci wydawali ja- rozegrać dopiero na jesieni. (P AT) 

War s z a w a. (TeJ. wł.) Obecny po- ko resztę fałszywe monety. ---
sel j.ugosłowiański minister Lazare- Dochodzenia wykazały, że głównym M d • 
wicz, ma opuścić swoje stanowisko i dostawcą fałszywych monet dla ka-' aes proW'fł\:lll 
objQ.ć placówkę dyplomatyczną. w Ber- sjerów był, Dawid Hofrichter, 7.amie· . P a ryż. (PAT\. 11 etap dOKoła 
linie w miejsce odwołanego do cen· I szkały przy ul. Złote.l 2·1 DO'ltarC7'1. 1 '-ran{'jl z Nkei do Cannes w,'gTal Bel-
trali pOsła ~aludzicz~. k~61-Y. uchodzi] ~n. t,e plon et y . k.a~jerom kolejo\'vYL' ~': jczyl, R Mat",. '" czasie 4:2'1':53 W 
za ~wól~n1llka Pt?me!~11,eC~I~gO, kur- ktorzykupo\v.a.l~ J2 ?a wagę.~, l klasvfi.kacji og'ólnej prowadzi MaE'lS ~ 
su w polItyce jugosłowIansklej. (w) I czasie 69:04:53. Drugi ·Carnusso. 



Numer 163 - ORĘDOWNIK, piątek. dnia 19 lipca 1935 = Strona' -
'JNlech żyje Francja! Niech · żyje armja!" 

. " " n [I I ~ a O[IIU~ a .... 
• 

Dwa pochody - jednll uczucie - Jak wyglądała ubiegła niedziela w Paryżu 

W imieniu kombatantów, inwalidów wo
jennych i patI-jotów francuskich rozpalił 
w dniu święta narodowego znicz na grobie 
Kieznanego Żołnierza Francji. spoczywają,
cego w cieniu monumentalnego Luku 
Triumfalne.go, p.rzywódca "Krzyża Ogni-

stego", płk. de la Roque. 

P a ry ż, i5 lipca. 

Od czasu wojny święto narodlowe 
francuskie nie przybrało równie pod
niosłego nastroju 00 wczoraj. Złożyły 
się na to różnego r<ldzalU przyczyny. a 
w pierwszej linii zaniepokoienie 
wskutek wzrostu ~brojeń Niemiec i nie
pokój z pOwodu coraz to widoczniejsze
go rozbicia się całego . kraju na dwa 
obozy: na front narodowy i front re
wolucY.in.v. Ten p<ld!ział zresztll tak si~ 
w ostatnich miesiacach zaostrzył, że oba
wiano się. aby w dniu H lipca nie przy
szło do starcia między dwoma, prz&
ciwnemi formacjami. 

Ale przed wspaniałym pochodem, 
zorganizowanym przez "Krzyż Ognisty" 
oraz prz-ed <lgromna manifestada. lewi
cowa, odbyła się () wczesnei godzinie .. , 
rewia wOjskowa. 

Wzdłuż przepięknych Pól Elizej
skich postęP<lwały jedne za drUJl,'iemi 
oddzi<ałY, reprez.entujące różne bronie. 
Od piechoty do kawalerji, od! maryna
rzy do lotników, a skończyw.!'zy na 
t. zw. formacjach motorowych - zespół 
był imponujący. Prawdziwą za~ apo
teozą ~tał się przelot aż 600 sarnQlotó\ 
wojskowych, - symbol s ily' i bezpie
czeństwa zarazem. 

Wyjątkowo licznie zebrana publicz
ność zrozumiała. to oo50konale Ten im
ponujący pokaz armji wzhudził w ser
cach tysiĘCY Francuzów e-ntuzjazm. 

~igdv od czasu wojny wojsko nie 
było równie oklaskiwane. Nigdy nie 
<llały się słyszeć równie entuzj1astvczne 
okrzvki .,Niech żyje armja". "Niech ży
je Francj,a". Jakiś pOdmuch P<ltrjotycz
n", da\.\"ał się odczuć, którego może bra
kowało w ostatnich latacll. 

Uroczystość tej rewji wojskowej nie 
została w niczem vakłócoua . Rewolu

Oprócz bowiem przedstaWicieli ko
m ut! izmu. integ-ra l n eg-o :>ocjalizmu i ra
dykalizmu. maszerowały wszelkie inne 
odłamy le\vicowe oraz: "Czerwona re
publika", .,~1ięclzynarocIow,a pOmoc 
czerwona". "Przyjaciele Rosji sowie
tów"."Przebuclz€llie si (' intell'ktuarne 
kobiet" (sic!), Federacje lol\atorÓ\\. u
rz!;'dników. :>por!mve, nracowników. li
stono,;z\', wolnycll m~rślicieli: ,.Między
narodowa lig-a przedwlw antysemity
zmowi". "Masoni rewolucyjni" .. Liga 
anty im pel'jalist.vczna··. .,Liga Ie.karzy 
przeciw wojnie". wre..~zcie .. .. pracowni
cy bezoożn icy"! 

Ale oto pocbód ten poprzedzoll.\ je"t 
dwoma samochodami: w ieclnvm mie· 
ści sie Ileneralnv sztab wcjali,;tyczno, 
komunistyczny. a powiewa nad nim k<l
k\:;,alna cboragiew czerwona \V drugim 
zajmują miejsce rad"kali z b. ministra
mi 6 lute,!l<l na czelc-. a mianowicie pp 
DaJadier i C<lt. a pOWiewu nad nim nie
mnie'; kolosalna cboraQ'iew trói'kolol'o
wa, Po raz ph'rw~zv. J1rZ~Znal; trz!'ba, 
zdarzył się podobny wvpade,k w mani
fpstac.iach tutejszych rewolucioni<.tÓw. 
Czyżby mial <lU być :5ygnałem .iakiejś 
przemiany, jakiejś ewolucji'? - Trucln<l 
na to pytanie odpowiedzieĆ' iuż dzisiaj 
konkretnie. 

Pochód rewolucyiny przedstawiał ::iip, 
imponująco pod \yz.2'I(d'em roa:>y. Nie 
przybyło nar1 jednak 500 000 ucz.e.stni
ków, jak to zapOwiadali or;ranizatoro
wie, P<ln:c-wai. ".kOllCZ.vl "iI' dwie godzi
ny. wcześniej nfż t{) I rtewidY"'ali Bra
kowało mu natomia:"t niezawodnie wia
ry. zapału i dyscypliny, iaką odznaczał 
sie- wieczorny pochód .. Krzyża Ogniste
gO" ku nl'acu Gwiazd\. ku gmbowi 
.. Nieznanpg-o ŻOłnierza· ·. · Zwarte szere
R'i postę,p<lwalyku niemu w przejmują
cej ciszy, czyniąc· jakby we ... \ nętrzną 
przySięgę. że norJrobnie jak w 1914 r. na
wała niemiecka nie zalała I<'rancii. tak I 
i oni, towarzysze broni poległych żoł
nierzy, nie P<lz\'iolą, by kraj został obec
nie zalany przez hordy rewolucyjne. 

Ruch • .Krzyża Ognistego", obok któ
rego istnieją t. zw .. ,\Volontariusze na
rodowi", stał sil~ rZ6CZ','wiScie taka po
tę,~ą. że z nią wszyscy liczyć się muszą · 
Spowodował on w szere.,I!"a.ch Fr3nclnów 

P<lwstanie może nawet nowej mistyki 
narodowej . Ma zaś ona przedewszyst
kiem na celu odrodzenie kraju przez 
nowe zgrupowanie się iego ~ił żywot
nych. ale nie <lparte, jak dotad. na oar
ba.ch i na kot.eriach wzaiemnie się 
zwalczaiacych. Pod tym wzgll;'dem zre
szta należy zaznaczyć. że do <lr~anizacji 
.. Krzyża Ognistego" przystępuja ludzie, 
przynależąc~' do wszvstldch wat'stw 
"poleczeil.stwa. POCzawszy oel prawicy. 
a t>1,oJlczywszy na ~krain€j lewicy 
Czy:/; puł:k. ue la Rocque nie oświadczył, 
iż liczy w swoich :szeregach i komuni
"tów? 

I oto drugi fakt dosyć dlaro,ktery
styczny. Leader k<lmunistyczny Vail
lant - Couturier. który zreszta dlzielnie 
bil ~ię w czasie o:'ta t niej WOilW . t a l,' sie
o~la tnio wHaził: 

,,~;e żywimy żadnej niecl1ęc: wzglę
dem nracov,:ni!,ów, tE'Chników. urzędni
kó·w. którzy zagubili "ie w ~zeregacb 
.. Kr:;:yi;a Ogni"'tE-g{)" i .. \\·olontarjuszy 
narodowvch". Pomit:,dz,\' nimi. pragną
!~yllli czcić w calei S",' ej cz\stości ideę 
Ojczyzny, \\. która wierzą, a nami. któ
rzv kochamy nasz krai i c!1(;(:mv zdobyć 
naszą ojczyznę jedynie dla pracowni
ków. - pomil;'dzv nimi. cIażącymi do po.
iednania Franeti7..\·)\\,. a nami. kt.órzy je 
przenrowadzam" w ::izereg-aclJ "Frontu 
popularnego" - i:ótnieje tylko niepor<l
zumienie. oodtrzymvwane .przez ka
pitał. " 

\V ,}bN' teg-<l OIO:tna rzocz\'wiScie po
:;tawic pytanie. czy istotnie p()[ni~elzy 
temi dwoma .. frontami" istnieje prze
paść nie do przeby<'ia? - Gzv \\ istocie 
J'z('cz~' nie ,::zl1ka ja - tak jedn i . ,ak dru
dz\, - owel w!a~t1ie misb-ki. t'lotrzeb
tle'; ludz,ko';~~i n:emal na r0wni l chle
bem. któreg-o br·aku.it teraz równie d<l
brze w jednych iak i drugich szeregach 
Gz\' wobec te~o ten podział Francji na 
d,,'a obozy niO wypływa raczei z dra
mat\'czne~o nieporozumienia. mOj];ące
~o mieć nieprz€wi(~ziane komekwen-
cje? . 

O ile też rzad zdolny będzie rozwia
lać kryzys ekonomiczn" i kwe:;tję bez
r<looci&i to prawd<lP<ldobnie zostanie u
czyniony wiel,ki kroI, naprzód do po-
je.clnania Francuzów. I. B. 

ej<lniśd bowiem zdawali sobie dosko- POCHOD FROl TU NAnODOWEGO W DNru FRANCUSKIEGO 

jest ,.brat'· Józef Paganan, członek l~ 
ży "Szkock!ego ptzymierza": W m~ 
nisterstwie finansów urzędUje "brat: 
Regn ier (b. ministor s'Praw wewnętr:z .. 
nych w gabinecie Flandin'a) z lozy 
"L'Eql.lerre". Ministerstwo pracy p~ 
wierzone zostało b socjaliśeie Ludwl
kowi Frossard, członkowi loży "L'In
ternationale". Do masonerji należą. 
również ministrowie robót p'uDIic~ 
nych. marynarki handlowej, handlu i 
przemysłu <lraz z;drowia publicznego. 

] 

(-) Stopa tyciow!l ogół u l1a.~ze~o jest 
I~ i;;ka. Teoretycy . · rkollomi:ści wywodzą" 
iż dzienny dochód spoleczny na glow~ 
wynosi \\' Polsce nie \\'i~cej. jak 75 groszy, 
Z lego przetiętne!!o dochod 11 obywatel 
kraju oddać musi około iO proc. na utrzy~ 
manie pallslwa i samorządu oraz na u~ 
ltezpieczenia, Pozostaje mu około 45 grO~ 
szy dzienni? Oel tej przeciętnej są oczy~ 
wiście skoki IV górę i IV dół. IV nędzę· 

Na szczęicic jstnieją IV kraju jeszcze 
ludzie. którzy się dorabiają i oszczędzają. 
Zestawienia departamentu obrotu pip.~ 
niężnego ministerstwa skarbu notują za; 
1'. 19:34. a więc ostatni. podlVy:tkę wkładów 
w kasflch o 320 milj. zl. I{wotę tę l,a'lY' 
i banki "podały dalej", a więr: pożyczyły 
potrzebującym kredytu, 

Dodajmy. że w r. 1931 spolcczeństwo. 
zloż~' ło jeszcze kilka o:tatnicll rat po
życzki t. Z\v. narodowej. Pożyczki pań ... 
stwowe: narodowa i inwestycyjna, wy~ 
ciągnęły ze społeczeństwa IV ciągu:! !at 
ra,zem blisko 600 milj. zł (narodowa 345 
miJj. zł. inwestycYJna 235 mili. zł). 

Doliczając do efektywnego przyrostu 
wkładek oszczędności w kasach i ban
kach to. co spoleczCllstwo pożyczyło bez 
pośrednictwa kas wprost rządowi, otrzy~ 
mamy i~tOtllY prZ)Tost oszczędności -na 
sumę ponad 500 milj. zł rocznie. 

Na nasze skromne, polskie, stosunki 
suma to bardzo znaczna. Należycie uży
ta, może stworzyć w Polsce coroku dzie
siątki tysięcy nowych warsztatów pracy, 
a stal'ym może dać środki do rozrostu 
i rozpędu. Ale - ieden warunek: pienią,
dze mU"zą być należycie użyte. 

* Lata osŁ:1tnie tem sie różnią od daw
niejszych, że dll.\\niej hanki pallstwowe 
i prywatne czel'pały znaczne sumy z 
budżetu paust wowego. a tCI'aZ jest ' od
wrotn-ie: !Okar1) pallstwa zabiera w Il'łów
Dej mierze t{l. co obywatele oszczędzą i 
zlożą do kas o:>zczędnościowych i banków .. 

Przy sposobności zmiany ustawy tS 
emisji państwowych biletów skarbowych 
i podnieSieniu sumy emitowanych bile
tów z 200 milj. zł na 300 mil.i. zł, referent 
projektu rządoweC'o poseł Hołyński od
czytał listę tych im;tytucyj. które ~otówkę 
!;wą ulokowały w owych bilet.ach !!'.kar
bowych. 

Okazało się, że Pocztowa Kasa Oszczęd' 
Bości ma Ich na 80 milj. zł. Bank Gospo
darstwa Krajowl>go na 20 mil.l. zł. Ube'/:'" 
pieczl;1Inia Społeczna na :20 milj. zł, Bomu'" 
naJno Kasy Oszcz~dnośei na. 26 milj. zł, 
ha, nawet koopcratyw~' rolnicze na 6 milj, 
zł. Komunalne l'n,,~· ()"7('z~dności sub
!'krybowa!~' okolI) ?:l pl'Or. pożyczki ,'mi
syjnej, \\zi~ly pr" n::l ilo:;'f honów inwe
s!~·n·jn~· rh. zaKllpih· znflrznc ilości obli .. 
f!ao·j. 

Słowem. dorohl'k fJ~zl'z~dno :;ciowv spo
łcczel'lstwa 8kon611mO\\ any został różne
rlli kanałami przez Nkarh państwa. Na. 
za "i!cnie kredyte.m pr~ ,,<1 tn('S!n życia !Zo
f'podarczogo pieniędzy zabrakło. 

Póki 1'ię to calkipm nil' zmieni. nie 1'11 -
szymy gospodarczo z mi('jiic[I. Dot.yczy t.o 
E'pOlecz('llstwa jako ('n!o~ei. dotycz\' t.o ie, 
go ob~·wal('li. . 

Nadehodzące wybory Sejmu i Senatu 
nie cieszą sie zbytnią 6) mpatją na ... "et 
wśród Bfer .. "aollCyjnych·' W~·bitnie pro
rządowe łódzkie pismo "Kurjer ł,ódzki" 
pozwoliło sobie na zamieszczenie w n-rze 
191 takiej oto anegdotki: 

nale sprawę z tego. że przepłaciliby <lro- WEGO POD LUIUEl\l TRIUMFALNYM. 
go wszelkie wykroczenia. Słowo .. za- Ck-i) Jak wiadomo, biuro spisu ludno-
chowanie dyscypliny" stało się hasłem, ściowego Łodzi robi rejestrację wyborców 

ł do Senatu, Wyborca taki musi mieć wy-
pOdawanem z ust dlo u~t. gdy popo u- magane ustawą uprawnienia, albo z tytu-
<ln~.u rozpocza.ł się "pochód rewolucyj- Zy'dz'l "wy~hnwaW'Cam'I"" błagał rodziców, aby go zabrano, co też ł~ odznaczelI albo z t.ytułu wykształce-
ny . &# U uczynili!" ma. 

Proszę sobie wyobrazić nies'kończo- pol s k"l,eJ" dZI"atwy Kierownikiem kolonji na Dynasach Na tern tle zrodziła się następująca a-
ne kohorty "pracowników", których w Warszawie był też z p<lC'zą.tku Żyd, negdota: 
czapki k<lmunistyczne sąsiadowały z lecz na skutek ogólnego żą.dania wstał P? biura rejestracyjnego zgłasza si~ 
kapeluszami socjalistycznemi i tużur- 'V a r s z a w a. (TeJ. wł.) Magistrat usunięty. KosclUszko. który zeszedł z pomnika na 

h warszawEki zorganizował przy" )~v. Placu WOI110ŚCI' PytaJ'., g . . k' karni radykałów. Ida te masy młodyc Nictylko Warszawa "cieszy się" Ży- .... o Się .la le ma 
W "zer"·on'·"h koszula"h. kobl'et w pur- ubezpieczalni sp<lłcc?nej kilka Kulonij d " k h . d . l uprawni mia. 

" H .'v " ' ć h anu, Ja o wyc owawcamJ zleci po - K . V· t t· ~f . 
puro\vY"h s·ukr11·a"h. dZI'ecI' z WV"I''','''11l',,- letnich dla ubogiej dziatwy Częs tyc l h P d 1 to k" rzyz Ir u I ilitari - odpowiada. 

..." .... 4,., , dzieci wysłano do Relonowa koło Ani- s ClC. o o ne s sun l mozna zaob- Badają papiery i zwracaj, mu z uwa-
temi rękoma. Raz po raz wznosi się serwować w wielu miejsc<lwościach w gą: nieważny. 
śpiew "Międzynarodówki" Ida mar- na. b. Kongresówce, a również na Wileli- Dlaczego pyta Kościuszko. 
szem po 20.000 ludzi na 30 minilt. Nit?- O stosunkach na tej kolonji nad)- szczyźnie niemało jest skarg rodziców Krzyż wydany na podstawie Btarego 
watpliwie ciekawe twarze: na jednych słano do "Warszawskiego Dziennika pod tym względem. statutu kapituły, więc teraz nieważnv. 
czyta się rzeczywiśde fanatyZm, na in- Namdowego" (dawn. "Gaz. Warsz." _ Ale mam wykształcenie. orlpowiada bo-
nych zawiść. Red.) karespondencJ'ę, w któreJ' infor- bater narodowy, jestem inżynierem. 

M " b"· l I Dyplom, proszę pokaza~ . . :\~a;:;a ta maszeruie względnie Sp<l- matorka skarży się, że rtzi~ci polsk.ie s~ asom w ga mecie ava a Pokazuje. 
kO!nJe: Od czas.u do cz~s~ tyl~<l rozle- wychowyw.ane raz~m. z zydowsklemI. Przecież to amer) kańcki , u na" nie 110. 
gala SIę okrzvkl .. SzubIenIca dla de la I Ponadto pIsze: "Jezdul tam synek na- Gabinet Lavala według "Revue " ll' ~ fikowany. Nie ważny . 
Rocque'·. "Dymisja Lavala" itp .. za- szego bardzo zacnego st~óża Kierowni- Internationale des Societes Secretes" Odszedł przeto speszon~ l wrócił na 
W:5ze okrzyki nienawiści. Jakie zaś or-l kłem i kierowniczką. jest Żyd i Żydów- liczy conajmniej 7 wolnomularzy ,.,1\ oje miejsce, ale obrażony udwrócił s i ę 
ganizacie wzieJ-; udział w tym POCho- kal Żadnego pacierza niema, a gdy ten Wszystkie ważnipi!"zp nod względE'\m l yłem .do ulicy P0Il!-0rskiej. 
dzie r6woluc~jnvm . .front.~. oolJUlarn~ IU~ły klękał na. 8\\ oim sjer:niczku do }1!'lityeznym mir~h;~~n,l\\'a znajdują się 1 ~rozna .,pl', WUt IC. 

gO"? - Tak, lIczne l,ta~ roznorodne. ze WIeczornego pacierza. w~smleWan() się 1 w rę~a:ch masonerJL JeE>t to tak zwa..l'!y ś~eh J)rz6lf tq 
ich wsz;~-t:fllueh W1N1Mit J'ł~!IIOIi6J). . ,. m..so i i&.\ dOkucJaaO. H ' po a dD.i&ch MiDiatrem. · ,pn,\l - ~dl Wsp6łClUj..,. &14 Dit ~.wa.m.r" .' 
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StreszczenIe 

W roku 1955 na pola(,b bitwy pod 
Sewru>topolem umiera c ~ ęi:ko ranny 
pułkownik de Maldr~e. Na krótko 
przed śmiercią poleca on kapitanowi 
armjj francuskiej Malory. aby zaopi 
kował się Zofją SterOWI!'.Ką, kobietą, 
którą kochał oraz ' dzlat"ięcioletnim 
synkiem pułkownika, poz"Alającym we 
Francji. Dla materjalnego ubezpiecze· 
nia przyszłości drogich mil Oć3ób. puł
kownik Maldree powieru. kapitanowi 
tajemnicę , depozytu. kt6ry znajduje 
się w posiadaniu pani SterowskieJ. 

Po śmierci pulkown;ka kapitan 
Malory, ' oga:rnięty :iądzą posiadania 
tak znacznego majątku, ci )puszcza się 
potwornej zbrodni. Ukra.:1łc;,zy potrzeb· 
ne dokumenty :podpala w QOcy dwOI', W 

, którym mieszka Zofja S/'{'rowsk'a. Po 
powrocie do Francji zbrodniarz usuwa 
z tego świata notarjusz& Rub~nta)a 
oraz marynarza BucailJe!l, k~6rzy byli 
bezpośrednio ,zainteresowani w calej 
sprawie. Po wielu l~tach Malory. te· 
rują.c na tak potwornie zje bytym ma· 

' jątku, dorobił ·i;ię ogromnej fortuny i 
zmienił 'nazwtśko. Odtąd nazywa się 
Dęronetn d~ Brucour!.. Zatywając bO
gaetw, nigdzie: jednak nie ma. spukoju. 
Wszędzie śGigają go krwawe widma 
pomordowanych ofiar. Tymcluem 
córka. barona, piękna Renl1ta zakocbu
je się w Danielu de MaldreE', który jest 
synem pu łkoWnika, zm \/ lego przed 
laty' pod Sewa.stopo)em. Br.lcourt knu
je nową zbrodnię. 

Będę. szukać, ale nie znajdę. w zam
ku nikogo, na kogoby padało jakiekol
wiek podejrzenie. 

. Ja zaś tem mniej jeszcze, niż kto. 
kolwiek inny, mogę być podejrzewany. 

Poznałem go zaledwie przed kilko
ma godzinami; nie okradłem go, a 
nikt nawet nie przypuści, żeby do tego 
czynu skłoniła mię zemsta. osobista. 

Otóż jeden tylko człowiek mógłby 
być oskariony, a jest nim Daniel MaI· 
dr.ee, który razem z sierżantem spał w 
tym samym apartamencie. ' 
, : :.... .Mł,~d~iaIl Wyp~z~ się zapewne. 
\'(', .1ezell -Ole ou,,'jerzI}J' jego: zapi"zećże-7 

nl()m; ttlUsi e byc 'tlkai'any i' wytok taki 
dtliazuuwo1bi mię ód jego 'osoby; ' 'le~ 
żeli zaś uwierzę. złożonym objaśniG
niom, niepodobna, żeby wszyscy jed
nako byli usposobieni, żeby ktoś nie 
p-owziął jakicb wątpliwości; w tym 
Więc raZie pla.ma. na honorze mojego 
przyjaciela będzie wybornym pozorem 
do zerwania małżeństwa, którego so· 
bie wcal~ nie życzę. - Co się tyczy 
pr'zypuszczenia. samobójstwa, takowo 
byłoby mi jeszcze bardziej na rękę. 

, Rozumując w podobny sposób z pie
kielną. logiką., baron nagle zadrżał, 
krew ścięła się w jego żyłaCh. , 

. Zdawało mu się, że mó"ił za glo-' 
śno, że mógł być słyszany. 

- Jestem śmies'znie dziecinny -
szepnął - przecież nie mówię, a my
ślę i myśli moich nikt odgadnąć nie 
potrafi. 

;Poczem znowu zaczął chodzić po 
pQlkoju. " 

. - Za.bjjać? -:; zawołał w głębi jego 
duszy tajemniCZY głos. - Nie dosyć ci 
jeszcze ofiar? Musisz koniecznie po
,viększyć strugę krwi, przez ciebie wy
toczoną od lat dziesięciu? 

- Musisz odpowiedział inny 
głos. - ,J.est to jedyny środek rozpro
szenia obawY, jalr,ę. WYWOłuje obecność 
tego cZlowie~a. Wprawdzie nic nie 
wie, nie po(lejr~e,wa nawet. Ale niech 
pochwyci . niesp,!;f~zianie jeden mój 
ruch, niecb na twarzy mojej jak nocy 
zeszłej odmaluje się przestrach, wy
starczy mu to do wykrycia wszystkie
go. Nie, on musi umrzeć. 

Brucourt, ulegając coraz bardziej 
wpływowi tych myśli, zbliżył się do 
małego sprzętu, który otworzył sposo
bem tajemniczym, jemu tylko wiado
mym. 

W nim właśnie chował zloto, pa
piery publiczne, dokumenty rodzinne 
i wiele drogocennych przedmiotów. 

Kiedy otworzył szufladkę, widać 
było broń, a między ni!J, sztylet, jaki 
niegdyś miał z sobą w Krymie, które-
goclrugi eg-zemplarz zupełnie podob. 
nv do obecnego leży bezpiecznie w 
przystani Hawro, utopiony po samą 
rękojeść w piersiach majtka Bucail
le'a. 

- Od chwili popełnionej zbrodni 
nikt u mnie nie widział tego sztyleŁll 

W~iąłgo do ręki. 
Na~.~ dziwna myśl przyszła mu do 

głowy. 
. - Umre, jeźeli mi ~~tQ..~a

niela. 
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. - O, dlaczegoż pokOChała mlO:- w oczach dziecIęela nIewInnego, Wobec 
dzieńca, którego nienawidzę, którego c6rki, majQ.cej dla niego szacunek i po
obecność przypomina mi nieustannie ważanie. 
dokonaną zbrodnię? Na szczęście ona sama wydobyła 

Stał tak nieporuszony, z okiem o- go z tego przykrego stanu. 
słupiałem, z twarzą zachmurzoną, Pomimo zmieszania si~ pomłmo 
szukają.e nadaremnie wyjŚCia z labi- rozdzierają,cej serce boleści, przypom
ryntu wypadków, iakie coraz bardziej niała sobie wzruszenie, jakiego do-
gromadziły się nad jego głową. świadczył jej ojciec poprzedniego dnia. 
~ Zgoda! Zaślubiła go, przystaj~ - - Nieszczęśliwy - szepnęła. Rena.-

rzekł po chwili. - Zabiję sierżanta. ta. - on cierpi na. pomieszanie zmy
ł tak wszystko urzą,dzę, ż~ pomyślą, iż słów. 
popełnił samobójstwo. Zadałem jedne- Słowa te były jego zbawieniem, 
mu i drugiemu sporą. dozę opium Bę~ąc zbrodniarzem z profesji, z 
i obaj niepowinni się do rana. obudzić. potrzeby zostal komedjantem i umiał 

Wybiła godzina druga. tak nastroić swoje ruchy, użyć takicl1 
Zdję,ł trzewiki, zapalił małą srebr- wyrazów j tyle okazał zimnej krwi, że 

nę. lampkę, prawdziwe arcYdzieło sztu- mógł śmiało rachować na to, że prz(!
ki jubilerskiej, zdobią,ce ~zyms komin· kona córkę, jakoby poolegał zboeze
ka, otworzył drzwi i znalazł się w ko- niom umysłowym. 
rytarzu, przez który wszyscy przeeho- Naprzód tedy pnesunqł rękł po 0-
dziU. czach. ' 

Żaden odgłos nie doszedł jego uszu. ' - Gdzie ja. jestem' - szepnął, 0-
DIa większej ' pewności, przesunę,ł glądając się. , 

się aż na drugi koniec korytarza, zbli- A potem, nagle wydawszy stłumfo-
żył się naprzód do drzwi pokoju córki" ne łkanie, zaczął jęczeć, mówiąc: 
potem do Lisbety. Panowała tu cisza - Biada mi! Bia4a nieszczę~liwe-
zupełna.. mu. StrJlciłem rozum. Mogłem zabić 

Slużba spala na dole. człowieka.. 
Nie obawiał się więc niczego. Renata w głęb! serca błogosławiła 
Wszedł tedy na owe osamptnione Opatrzność. 

schOdY, prowadzące do apartamentów, Powrót do przytomności przekony-
gdzie spali goście. wał ją, że ojciec, jakkolwiek ulegał 

Przystawał na każdym kroku., po- obłę,kanil,1, mógł być uleczony. 
wstrzymuję.c oddech. Zbliżyła się do Bru~ourta, wzięła go 

Kiedy nareszcie stanę.ł przed nł· łagodnie za ramię i pOCiągnęła. za sobą 
skiemi drzwiami, wiOdącemi do 8Y· z pokoju, obawiając się przebudzenia 
pialni Żabina, zaczęło mu bić serce Żabina. 
i zdawało mu się, że rozlega się - Chodź, mój ojcze! Chodt - rze-
straszny hałas. kła czule. 

Pot zimny oblał go całego; miał Zeszli ze schodów. Cór1>a prowadzi. 
wzrok prawie obłąkany. la go z ostrożnością" jakby się obawia· 

, Otworzył cicho drzwi, i nie zdają.c la, aby coś znowu , nie rozbudziło jego 
sobie sprawy z tego, co się dalej stało, szaleństwa.. 
znalazł się już przy łożu sierżanta. Dał się prowadzić jak dziecię. 

Żabin spał tym snem twardym, głę- Kiedy weszli do sypialni barona, 
bokim, gorą.czkowym, jaki następuje Renata zamknęła drzwi. ' 
zwykle po upiciu się. Brucow-t padł na fotel i zaczQ.fpła~ 

Nawet wystrzał armat,ni nie byłby kać, .', ' 
W stanie go obudzić. ," .', _, _ " ,..;:;. To 'okrdpner , - ",' 'WYszeptał., ,~~ 

Brucourt zaświecił mu w oczy la- Mie.łem strMZUwr Ben i podwplyweru" 
' tarką, dla przekonania. się, czy- śię nie owej--mary, --którejnawet przebUdzenie 
poruszy, się nie usunęło z pned oczów moich, 

Potem wzią.wszy w lewą rękę, w byłem posłuszny rozgorQ.Czkowanej 
której trzymał latarkę, puginał, prawą wyobraźni i, o niebal o mało nie za.bi· 
odwiną.ł kołdrę, tak, że całkowicie ob- łem człowieka I 
nażył piersi. - Uspokój si~, m6j ojeze! - prze· 

Drugą ręką. pochwycił broń. rwała mu Renata, rzucaję.c się na. gzy· 
Uwiedziony szaleństwem, które ośle- ję. 

piało go, podniÓSł w górę rami~ Odsunłł ją. delikatnym ruehem, 
Jednak nie opadłO. mówiQ.c: ' 
Ktoś silnie pochwYcił go za. rękę - Niech B6g zmiłuje stę nad namI! 

i prawie w tej chwili wyrwano mu moja córko. Kiedyś mnie pochwyciła, 
sztylet z dłoni. mój rozum był w stanie zupełnego 0-

Głuchy krzyk, krzyk przestrachU słupienia, choć obecnie Już jestem 
i wściekło,ści, wydoDył się z ust zbrod- przytomny. Ale to mnie przeraża.. Już 
ni.a.rza. ' poprzedniej nocy miałem podobny na

Odwrócił się gotów zabić, lub zgi- pad. Jednakże nie uzbroiłem mej ręki, 
ną.ć I nie wyszedłem z :pokoju, nie czułem 

Skamieniał ze z(l~iwienia... potrzeby Uderzenia sztyletem hlitnie-
Przed nim stała. .•. własna jego cór- go. Skoro podobny atak powtórzy się 

ka. jeszcze raz. o • 

Stała ·Renata. przerażona., wylękła, - Będę czuwa!! nad tobą, mój oj-
z okiem szeroko rozwartem, z za.- czel A p<,tem trzeba pocadzić się , dok-
mar:ym oddechem. tora, speCJalisty. , 

Przygotowują.c się do wykonania - Niel - nie! - zawolał tywo 
krwawej egzekucji, Brueourt wszystko BrucoUTt - nie zaniedbałby on pUŚCić 
obliczył, wszystko wyrozumował, wieści, że dostałem pomieszania zmy
wszystko, oprócz przypuszczenia, że słów. Czuwa.j nademną w nocy, za.
może być podsłuchanym i wyśledzo· mknij w pokoju, jeżeli zajdzie potrze
nym, i że osobą., która, go pOdsłucha., ba, a wszystko powoli minie. 
wyśledzi i pójdZie za nim trop w trop, - Jakież to uczucie popy,chało cię, 
będzie własną. jego córką. ojcze, do morderstwa tego obcego czł()o 

Od pięciu minut szła ona za nim wieka? - zapytała Renata, - widząc, 
po schodach, widziała go w chwili, że się Brucourt uspokoił. 
gdy słuchał pod jej. drzwiami, przeko- - Alboż ja wiem. Nic sobie nie 
nany, że śpi oddawna. p1'zypominam, ani tego, co miałem u-

Widziała go, jak szedł krokiem czynić, ani tego, co uczyniłem. Nic nie 
pewnym, trzymając w jednej ręce la. widziałem, nic nie słyszałem, może 
tarkę. w drugiej sztylet. nawet spałem, działając pod wpływem 

Drżą.c z obawy i trwogi, wiedziona obłąkania. Wróciłem do przytomności 
nadto okropnem przeczuciem, pobiegła dopiero, kiedy wydarłaś mi z ręki szty
za ojcem, ukryta w cieniu, szła za nim let. 
aż do pokoju Żabina, gdzie właśnie - A teraz? 
zjawiła się w chwili, gdy BrucoUl't - Teraz uspokoiłem się zupełnłe 
podniósł ramię, gotów spełnić nowe i aż do nocy niczego się nie lękam. 
morderstwo. Kryzys minął. Możesz pójść spać. 

Obecnie stała przed nim, przejęta Jakiś głos tajemniczy doradzał Re-
obawą, kurczowo ŚCiskając w ręku nacie, aby go nie zostawiała samego. 
sztylet, do wyrwania którego znalazła - Nie, mój ojcze, - odpowiedziała 
dość siły i odwagi. - nie opuszczę cię. Udaj się na spo-

Brucourt, nagle powrócony do rz('- czynek. Ja położę się na kanapie, aby 
czywistości. rozgniewany i przerażony, być blisko ciebie. 
zapytywał sam siebie, jakim spOSObem - Wcale tego nie trzeba. moje 
iVydobyć się z tak okropnego położe- dziecko. Znam siebie doskonale. Już 
nia, czem przekonać córkę, że nie był wszystko się Sltollczylo. 
wcale mordercą? Renata chciała koniecznie zostać 

Cała ta scena trwała zaledwie mi· I p'!'Zy ojcu. 
nutę. Ten zaś nastawał, aby się oddaliła. 

Musiał 8ł~ 'konłeemłe wYtłumaczyć Musiała .wJtoAcu wypełnić woh~ oj-
po.cl grożbi olrrycia !1~ wieczno. hatUJą. ca . .. ." , , ' 

DOUGLAS FAIRBANKS WYPROS~ONY 
Z KASYNA GRY 

Douglae Fairbanks, syn słynnego arlYaity 
filmowego i Laura. la Plante, bawi!\c na 
Rivie.roze, wr>1ąpili w Monte Call'lo do kasy
na.. Tu Doug przysiadł się do rule<tki w ~
mlarze wypr6bo,wania slZa.nsy. \V tej chWl
H podSlZedł jednak doń inspektOll' kasyna., 
ktÓ!l"Y wŚJród wielu przeprosin oilnajmił 
aktorowi, :ie regulamin kasyna nie pozwa
la. na .. branie mu udzialu w grze. Zaltaoz um. 
opilłra się na p.rzepiJSie, który mówi, te 0-
soby pracujące zawod,owo na. terytorjum 
ks. MOIDaco nie moga, grać w kasynie. Fair
banke zaś i Laura }'a Plante istotnie kręcą. 
film na. tle L8IZ.u'l'owego Wybrzet·a,. 

"KRÓLOWA PARY!A" !EBRACZKĄ 
Wi-adooność, zaoze.rpnfęta. IZ galZet pary

skich, brzmi, j-ak staa-v me<llQdramrut. Ale 
brukowa pra.sa. paryska. ręczy za auten ... 
tyoz,no,ść. Notaiłka. brzmi: Rrlzed ~wiert 
wiekiem cały Pary! rozbrzmiewaJ 'lachwy
tem nad piękną J08JDną Vautrier. pq-zybY~ 
miaJ·a. z MruN!Y'lji, mając lrut 18, była na.j
pierw modelką, później t. zw. "midi'Ilette". 
at wypłynęła., jako wielka. kokota, parysk~ 
Miała piękną willę w Newilily, czw6rkę si
wych koni, wSpariiałątoaletę, A Jej maj~ 
tek oblicmano na m iljoo y. - iltd; Oba,cnie 
aresztow8lFIo' -jakąś lJlarl\ tebraozkę, m<lcno 
podej'N.a:ną o kURCzenie 'zah!roniOlIlemł nar
kotykami. Zeznanie, uozyniooe przez nią w 
UJrzędzie policyjnym, miaJ;o 'być k!rótkle, ale 
wielce cba.rakt.erystyczne. Bhmial'O tak: 
Straciłam wszystkO pl"UlZ nies7JOZęśllwe 
spekulacje na giełd,złe. dziś teb.I'!zę. Taki 
108 jest udlZia,łem prawie wsozystkicb, 
"wielkich dam". Staczają ł!iQ rorwzniteJ, 
w l&upeJ.nem z.apomnieniu '1 nędz1_ . ~', 

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

NAJDRO!SZY KATALOG NA ŚWIECIE 
W Londynie wys:zedt z druku kmtaJog 

dzieł sztuki spo'1"Za,drony pod kierownic
twem znan~ estety l historyka Sl'Ltuki dr. 
Williamsona.. Kruta.log ten ' jest unikaltem w 
sW()im rod,zaju. ZawierA on spi~ ł opis zbio
rów aJrcymi1jonera amerykaflSkieglO, bllJll
kiEllt'& J. P. Morgan'&. KrutM>Og ' ukazał się 
ty'lko w 30 egzemplal"Lach, ale koszty dru
ku wynoozl'\ at 650.000 fJrrunlt6w. Jest to 
więc najd-ro:iazy katllilog na świecie. Tak 
wy.solde kOS'lJty katallogu pGwst!llly stąd. Ii 
wszystkie reprodukcje dozieł ez,tukl 'są wla.
snoręcznemi ' a.kwa.reJami znakomitych rur~ 
tystów, k,tórym ),iQrgSlD p<l!Wi6l"Zyl wykO'lla.-
nla Jwpjj~;J~~~ .. :t -'. ,'. ~. ~ ~ --.;" -

~ : .- ' .. ' . _~. ~ . '""!: • • • '. ~ ... -~ ~ .. -. '. • 

,ZE~AR'EK~~ -Wl;GU .. 
', InwalHl& WOjenny, Bdl'ussalt, mle
szkały w Heidetlbergu,-Z z/!,wodu mechanik. 
wykonał zegarek, którego wsz}'l3tkie cz~
ści sldad'O·\\'e są z węgla. Zega.rek funkcjo
nuje precyzy j'nie rbez usakod.zeń tak, J1l.k~ 
gdyby był " wykonany z metalu. OsobliWQŚć 
ta ' bud,zi ~umiał8 lZai'nteresowa.nie 
wśród facbowców I laików, którzy poJ:zi
wla.ją benedYkLyńską Pl'aeę inwaJldy. 

ROZDAWAL BANKNOTY NA ULICY 
. .oslo, stolica Nl?rwogji, była w tycli 

dmacb teatrem mczwykłego zdarzenia. 
Z gmachu pewnego banIw wybiegi na 
ulicę człowiek z plik" banknotów w ręce. 
Wszystkim napotkanym ' przechodniom 
wtykał do ręki po kilka banknotów i 
biegł dalej. Gdy rozdał . jut wszystkie 
pieniądze, rzucił się pod przejeM:iający 
autobus, którego kola zadały mu śmier
.telne obratenia. Policja stwierdziła, it 
!'!amob6jcą b~ł kasjer banku. dotknięty 
naglem pomIeszaniem ' zmys1ów. Jak 
uczciwi są jednak mieszltańcy Oslo" 
s~wierdza fakt, i1 następnego dniGl zglo-. 
sIli slę do banku wszyscy obdarowani 
prz.ez ,,:arj.ata_ i zwrócili do kasy wetkni.ę
te !m plemądze. Bank nie stracił ani jed. 
nCJ korony z rozdanej przez kalij era 
sumy. I", 1,..I,~I., .. _i 1.1 ~1 ... .'J_I J..;....I I .. ,,' 

....... ~~ .. "'.~_. 

Niedźw!elli morSki 
Nabows~y nabytek ZoollQgu pO'Znań.. 

61<lr~o. 
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NA ZDJĘCIU FRAGMENT POCHODU OKOJJO 2.000 CZŁO~KOW STRO~~ICTWA NARODOWEGO W I{ATOWICACJJ. W DNIU 14 LIPCA B. R. ORAZ MOMENT ZŁO
ŻENIA WIErilCA PRZED POMNIKIEM NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA. , , • 

• 
Imponująca manifestacja narodnwa w Katowicach - W pochodzie wzięło udział dwa 

tysiące członków Str. Nar. 

lą k I t Je Z r 
li a t o w i c e, 16 lipca. 

Rozwój polskich organizacyj spo
łecznych na ŚI~.sku został w ostatnich 
latach wybitnie przytłumiony. Istnie
.iące od wielu lat organizacje o jasno 
sl\l'ystalizowanym programie ideowym 
j samodzielnej podstawie społecznej 
odsunięto od żrcia społeczne3'o ko
sztem niewielu organizacyj uprzywile
jowanych o wyraźnem obliczu partyj
nem, które otoczono troskliwą i bardzo 
dalekoidącą opieką·. Atrakcyjność ha
seł i pracy t.ych ostatnich organizacyj 
jest bardzo mała, niemal żadna ze 
względu na kompletny brak jakiejś 
wielkiej idei, któraby skupiła pod 
swoim sz1andal'em masv. Stad też u
dział szerokich mas spoieczel'l.stwa ślą
skiego w organizacjach uprzywilejo
wanych jest prawie żaden. 

14 bm. Katowice, wojewódzkie miasto, 
nie widziało dotychczas tak licznego 
pochOdu organizacji polskiej, w da
nym wypadku Stronnictwa • Taro-
dowego. 

samemi uczuciami. ~astępnle przema
wiał b. poseł :Milik, gospodarz z Pod
[asia, któr:' omówił ogólną sytuację 
politycznę. w Polsce, Mówców przyjęto 
b'G.cznemi oklaskami. 

Po uroczystej dekoracji 86 kandy
datów na członków Stronnictwa Naro
dowego, hymnem ~1łodycb zakończono 
uroczystą akademję. 

Groczystości, odbyte w Katowicach, 
sę. dowodem wzr~stającej siły Obozu 
Narodowego na Sląsku i gwarancjlł
obrony polskich 'nteresów przed za
chłannością zarówno zacb01niego są
siada, jak i r:oraz to głębiej i szerzej 
PO~tęplljąC<JlDH z.aż.vdzeniu $Ią'ska. 

T G. 

* 

U czestnicy uroczystości wzięli o g. 
11.30 udział w uroczystem na.bożeń
stwie, poczem w pochodzie wraz z za
proszonymi gośćmi, wśród których wy
róźniał się oddział Związku Hallerczy
ków, udali się o\vacyjnile witani przez 
ludność, na pl. Wolności. gdzie krótkie 
przemówienie \vygłosił kierownik wo
jewódzki Młodych S. N. p. mgr. Sojka, 
poczem przed pomnikiem. 'ieznanego 
Powstal'icD. złożono wieniec o barwach 
narodowych. Na ul. 3 Maja odbyła się 
następnie defilada, odebrana pl'zez 
~vladz{) Stronnictwa ::\arodowego na 
Sląsku, poczem w Domu Związkowym W 197 nr. "sanacyjnego" "Ilustro-
odbyła się uroczysta akademja. wanego Kurjera. Codziennego" na 

Na program akademji złożyły się stronie 9-tej zamieszczono dwułamo
deklamacje, wYe' v~zone przez pp. Ku- wą fotogra.fję z uroczystości poświęca
kułó\Vnę, Czechakównę i Heyduck iego nia proporca Stronnictwa 1\al'odowe
oraz przemó\vienie łódzkiego działa- go I\oła Kato\,ice. Czujący zawsze pi
cza narodowe'5o. rohotnika Antoniego smo nosem "Ikac" uważa widocznie, 
Czernika. Entuzjastycznie witany że lepiej nie przemilczać l'of'nącego, 
mówca podkreślił, ż~. Śląsk i Łódź w I jak la wina, ruchu narodowpgo. B ar
pI;aCy narodowej ze.spolone są temi dz.o znamienny objaw .. , -

I 
Przy braku apetytu. kwaśnem 00,.. 

bijaniu się, zepsutym żołądku, waAlU ... 
wem trawieniu obstrukcji, wzdęciu ki
szek, zaburzeniach przemiany ma~ 
terji, pokrzywce i swędzeniu skóry 
naturalna woda gorzka Franciszka· 
Józefa usuwa z organizmu substancje 
gnilne, zatruwające 'Organizm. 

Tg 1348 

UpadłOŚĆ 
wielkiej garbarni 

War s z a wa. (Tel. wł.). W uh . 
tygodniu ogłoszono upadłość zakładow 
garbarskich Blumka w Warszawie przy 
ul. Towolipie 44-46. Jest to największa 
upadłość. jaka ogłoswno w bieżacym 
roku. 

Syndyk masy upadłości zaczaJ ?-?ko~ 
nywać spisu inwentarza. Wartosc fa.
bryki wynosi 2 mili. 500 tys., podczas 
godv dł~i przekraczają cyfrę 6 milj. zŁ 
Wśród! wierzycieli znajduje się wiele 
firm zagranicznych. Dlatego tez kon .. 
cernv przemysłowe, banki holenders~i~ 
i ang-ielslde wysłały iuż przedst.aw!clel1 
do zgłoszenia swoich pretensYJ, slęga~ 
jącyCh wysokich sum. (w) 

Siostra utonęła, 
ratując braciszka 

C h o j n i c e (Pomorze). (Tel. wł.) W 
miejs-cowości Wdydze Tucholskie (po
wiat chojnJ(:ki) zdarzył się tragiczny 
wypadok. U-letnia Bronisława Mię~ 
kówna wraz z 6-letnim bratem udała. 

Sytuacja na tym terenie jest tem 
bardziej przykra, a nawet grożna,' że 
ostatnie dni przyniosły niezwykle 
wzmożoną, działalność organizacyj nie
mieckich. Porastają one coraz to bar
dziej w siłę i liczebność, skupiając w 
swych szeregach - coraz częściej nie
ste'ty - także ludność polską. Społecz
ny ruch niemiecki na Śląsku ostatnio 
góruje niestety wyraźnie nad ruchem 
polskim tak pod względem organiza
cyjnym jak i pod względem spoistości 
wewnętrznej i pracy. 

Do zde,cydowanej walki z tym sta
nem rzeczy wystąpiło na Śląsku Stron
nictwo Narodowe. Stara piastowska 
ziemia śląska pokryła się siecią kół 
Obozu Narodo\\'ego, zdających sobie 
sprawę z wielkich zadań, jakie stają 
do spełnienia, i postępuj~cych mocnym 
krokiem naprzód. 

S t · K'· ł' N· h się nad jezioro, przyczem w czasie za-V UaCla 05(10 a w lemczec ~fr\~Yrz~~łi~~c:fękwrfca~! ~~n:C~~'tr~~t 

Dokumentem jednym z wielu prac 
Stronnictwa Narodowego na Śląsku są 
ostatnie uroczystości, związane z po
święceniem proporca Stronnictwa Na
rodowego Koła Katowice, odbyte w dn. 

W organie Watykanu, ,.Osservatol'c 
Romano", ogłoszono druji artykuł re
dakcyjny o stosunku władz niemiec
kich do konkordatu. 

Organ watykallski stwierdza, że-. ka
tolików Rzeszy nier:lieckiej czekają 
ciężkie chwile, ponie,yaż wytworzyła 
się przykra i nie dająca siQ usprawie
dliwić sytuacja z powodu faktów uie
tylko niezgodnych z publicznemi za
pewnieniami kanclerza Hitlera o chęci 
respektowania Kościoła katoI ickiego i 
dotrzymania zawartych umów lecz 
wyraźnie sprzecznych z konkordatem, 

Nowa rola Polsk"lego RadJ"a zawartym 20 lipca 1933 r .. którv za
, 'pewnia katolikom niemieckim s,,'obo-
\V a r s z a w a (Tel. wI.) W obozie 

pr()rz~dorwym O'piI'acowano JUZ plan 
kampa.nji wybOil'czej, która wobec boj
kotu ()'Pozycji, pójdzie przedews<zyst· 
kiem w kierunku zachęcenia ludno
:§.ci, aby jak najliC'zniej odda.wała swe 
głosy. 

Dokonywana w tej chwili rejestra
cja wyborców do Senatu idzie opiesza
le, stąd wezwania, aby nie czekać do 
osiatniej chwili 1 wyodrębnienie pe'W
nej kategocji wyborców, którzy otrzy
mają. prawo głosowania bez potrzeby 
zgłaszania się od komisyj spis-owych. 
Wszystkie lokalne organizacje B. B. 
dostał)' polecenia wszczęcia intensyw
ncj agitacji za gł'Oso·waniem. 

Organem propagandy wyborczej ma 
być również Polskie Radjo, któremu 
polec.ono, aby uwzgiędniono w progra
mie audycji P),zJrpominanic o tenni
nach \YJborczych i nawoływanie oby
wateli do glosowania. 

Ciągnienie loterji 

dę \vyznawal'lia i publicznego ~prawo
wania religji katolickiej. 

Liczne, nieustanne i coraz cięższe 
wykroczenia, których ofiarą są kato
licy, mogłyby być uważane za czyny 
elementów niespokojnych i wyłamują.
cych się z pod dyrektyw rządu a pr"e
dewszystkiem za rezultaty tej skraj
nej tendencji, kierowanej przez Alfre
da Rosenberga, który nie czyni tajem
nicy z tego, źe chce, usunąć z Xiemiec 
chrześcijaństwo i razem z kultem rasy 
wprowadzić na je-so miejsce autentycz
ne pogaństwo. 

~10gło się w",dawać, że rząd obcy 
jest tym sprawom, albo zbyt tol~l'an
cyjJlY, alę nie zgadza ..,iQ z niemi, a tem 
bardziej nie jest ich inspiratorem. O
statnio jednak za:-;ze.dł no\vy fakt, któ
ry nasU\va obawy. że odtf,td atakom 
religijnym nadawany będzie charal,ter 
\\'rogich \\ystą.piel1 .cficjalnych. Fak
tcm tym jest puhliC7':tla d<Jl\laracja mi
nistra spra\\ wC\\l1QtJ'znych Fł'iCka o 
konieczności respektowania pI'zez 
\nzystkich ob~'\Yatcli pańsh'Hl, a więc 

". a l' s z a\\' a. (Tel. wł.). V\' dl'ugim l'óv"niC'ż j)J·Z€"r. katoTików i Łal'if'!l J)1 fnV, 

dniu ciągnienia w II klasie 33 loterji jak u~ta'ya o ochronie rasr. wprowa
pal'lslwowej wiQksze wygrane paclly na rlzająca sterylizac.ir., któl'a, jak wia-
nastQpujące numery: domo, jest niezgoc1na z nauk:;!, i mOl'al-

20 tys. zł na nory: 123 705 i 181794. llością chrześcijańsk~. 
5 tys. zł na n-ry: 131 025. 13~ ::M; "Osservatol'e Romano" przypomina 

i lGG 0:31. te artykuły konkordatu, które zapcw-
2 tys, zł na n-ry: 45555, '124 212, niają wolność religji katolickiej i opie-

132 (l09. ! kę państwa nad działalnością instytu-
Po 1.0eo zł na nory: 37245, 44 029, cyj katolickich, i cytuje tekst oficja]-

72 003, 156 866 i 166362 (bez' zo.bow~~a,.. nego komunikatu, ogłoszonego przez 
nia). (w: obu knntr3b:entów .z QkazJi ~ymiany 

dokumentów raiyfikacJ'jnych Konko!'- s~kiem. N.ie ,umiejąc pływać, dostała. 
datu z .Rzeszą w. dn, 10 września 1933, I SI .. ę, na głębIę l.ut~nęła, .zaś chł1)~~zy~a 
komurukatu, ktory aprobuje ducha i ,:Fatował znalduJ~cy SIę w I?o~hzu Je
literQ tego układu i jest wyrazem for- zl?ra p., ~uszko~skl. Po godZInIe wył-o
mainego zobowiązania ze, strony rządu WlOno Jej zwłokI. 
niemieckiego. (KAP.) ---

~h~ 
Dwa kurczęt.a 

Wiejska droga jest bardzo szeroka. 
Bardzo szeroka i .r;ełna dziwów. Żyto 
pobok jest jak ból' gęsty, tajemniczy, 
zakręt przy łące wygląda bardzo ma
lowniczo, a topole i lipy sQ. ogromne •• i 

przeogromne i szumią tak poważnie ••• 
Topole i lipy są. ogromne i szumią. 

poważnie, a kurczę jest takie maleń
kie i piszczy tak śmiesznie: 

,,- Pit, piŁ.,. pit, pit, pit, •• 
Trochę się boi, a trochę jest deka,.. 

we, Zabłądziło z opłotków podwórza w' 
szeroki świat pola i drepce wiejskI) 
drogą. Małe. maciupkie i żółciuteń.kie 
Jak kaczeniec, osypane drobnym, de
likatnym puszkiem, śmiesznie roz1aa
czyło cienkie jak czerwone druciki 
nóżki, przechyliło łebek na lewe skrzY4 
delko i patrzy. Czarnemi jak robaczki 
wieczorem, dużemi jak główka szpil
ki ślepkami patrzy i dziwi się. 

.,- Pit, pit ... pit ... - dziwi się 
i przechyla łebek na prawe skrzydełko 
i znowu patrzy i znowu eię dziwi. 

Pod łanem zboża złotawym, w tra
wie, rozgrzanej słońcem, siedzi dzie
ciak i \vali piętami o sypki piasek 
drogi, aż niesie się tuman kurzu, Dzie
ciak wali nożyskami i klaszcze w rącz
ki. Wygląda jak kurczę. Dwuletni, ja,.. 
SIlO\\ łosy i niehieskooki bobasek. Po
:-tY"lzal jakiś pLk i podniósł głowp. 
Patl'r.y i słucha. • 
... - P!~, 'pl t - pis?:czy kUl'czę i por!

blcga hllzcJ. Jrst luż. 
0gromnc oczy dziecka rozwarte sa 

~ .zf\:"hvi?ne, ale już śmieją. się cIo tego 
zolclut~k:ego pt}czka, który przydreptał 
1ak hllZlutko: Patrzy dzieciak. patt-zy, 
a potem \\Tcląga pulChną. łapkp. chwy-
la kul'cz~ i podnOSi w górę. -

, ,.- Pito pit .... pit, pito pit ... pit, 
pl L • - kurczę Jest trochę pl'zestra-
szone. 

."--:- Cipuchna! Cipuchna! - pieśei 
dZIeCIak kurc7aka i tuli do buzi i cie
szy się 

Dzieciak się cieszy, a kurczę się Już 
nie boi. Dobrze im razem ze ',obą 
dwom maleńkim kurczętom, na t~ 
wielkim świecie drogi, pod łanem zło-
tawego zboża... (e-mQc) 



33 loterja Państwowa 
(~ieul"Zędowa f bez gW!\trancji). 

W ple.rwszym dniu ci",gnienia 2 klasy, 
wygra.ne padły na numery następujące: 

50.000 zł na nr.: 11&'373. ro to.eOO zł na nr. nr.: 67709 71H92 109595 
174909. 

Po 1.000 zl na n.r. nr.: 70438 137877 137961 
lł6iu. 

Po 500 zł na nr. nr.: 92088 150007 156629. 
Po łOO zł na n:r. nr.: 2060 53906 65929 

67024 7a9i2 103197 13.5237 153030 157299. 
Po 250 zł nR. nr. nr.: 13128 15661 16543 

166&1 23268 2;~843 40831 ł1920 53341 54706 
61505 6.)04-9 78513 89278 94608 99227 101188 
11Oł35- 120108 121726 1219U 125566 137984 
140724 Hll11 141513 145004 146692 147589 
1:)16Z:3 160::!41 161349 169236 1745'25 175303 
183602 18~036 184612. 

Po 200 zł na nr. nlr.: 8093 21838 21925 
2&~90 41322 42758 48105 58321 60461 65Q61 
12177 79665 8:3058 115136 11550:; W:i2fl8 1'22673 
127530 129621 134755 135550 W083 150915 
153979 160171 1620i6 176499 18137~ 

Po 150 złotych na numery; 
1846 929 2163 4~Z 3040 119 ł97 631 4093 

5208 576 6236 668 8180 555 782 &~ 9280 640 
10511 11767 12135 92 250 13431 896 14101 530 
81 15134 16053 17015 176 1839-1 Hl 1976420093 
546 21335 631 234M 580 611 768 82 V~79 653 
2;YD50 531 679 7BO 976 86 26239 816 27680 720 
990 280i3 3575322906330311 49531 !:}4 91 609 
711 806 32228 430 534 980 332B~ 681 91034118 
4~ 33008 251 36250 437 512 600 920 76 37030 
680 822. 

38503 786 393f~ 506 7 747 40025 219 72 342 
510 701 001 541037 384 401 42089636435.'35 85 
870 44018 4599t 46~72 856 47959 48023 266 
49W' &H fI!}5 50805 51009 197 595 72. 52381 
460 889 5~H5() 508 741 881 903 54098 250 83 
553ł 1 638 5(1)17 966 :)ifr27 58024 253 900 51H55 
227 70 795 908 60010 50 6201~ 140 3&3 ~11 68 
\li'0 63:)9\ &i216 li n,,():)o 89 319 757 8GO 66078 
67167 412 C.'WC,f) Hm :):).') 677 7:)0 ~/i 8GS 69138 
4l.1 G63 tó8 TG n:~6 JOH9 5:19 71:ł7;; 749 73006 
5:~9 8(n .\7 74208 3~O 444 SI 858 70048 181 205 
20 50:, 16 802, 

76181 612 {6 i7~ SQi ;7166 839 497 604 
78519 79ł91 ,72 :-0033 14;3 691 8, WI- ;.1)4 82'221 
78 774 8:31;:':; 22. 8:'>583 638 8GIl,)!, 87016 805 
&O~):i .18 90008 3~3 915łl 73j 9~~3 n2096 191 
891 {l3007 9ł~):: 4:i 797 fJ31!)8 502 1){10::'2 975 
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Numer l6! 

Wzrost importu niemieckiego 
do Polski 

Rzą.d egip"ki ""S dał zaka~ wp.VQzu 
wieJbł&,dów egipskich d1l Ery trel. \V osta.t
nich OUl.sach agenci Włoscy zna~~n.lI~ 
zwiększyli zakupy wielbłądów w EgI!JCI6. 

* Wrocła.wska "ScbTesische Z~itung" z 8. 
b. m. w artykule pod powyu;zym nagłów
kiem. pis:z:e: 

"Gdy ogólna suma 135 milj. zł. l~portu 
polskiego w pierWli!:z:ych tnech mlefnącach 
r. b. hyla tylko o 1 miljt-n wylsza, nit w 
I-ym kwartale 1934 r., to import z ~ie
miec w tych samych OkrtlS8Cn wymósł 
28,3 mi lj. wobec 21,1 miij. zł. Przy nie
zmienionej zatem cyfrze ogólnego impor
tu pol6kiego, import z NiemIec był ° 33,5% 
wyższy czyli, te udział Ni .. m,ec w ogól
nym imporcie polskim wzrósl z 10,9 do 
14,4%. 

"Ten wzr08t nIe nast!\IPił iednak by
najmniej dopiero w r, b. Jest on bowiem 
wynikiem rozwoju, jaki dokoMł się jut 
lątem i jesienią 1934 r. Przyp'sać to zaś 
należy przeważnie zmianie w strt.kturze 
ogólnego importu polskiego W szczegól· 
ności import niemieckich m8bzvn apara
tów, sprzętu elektrycznego i instrumen
tów wszelkiego rodzaju pra ;vie eię podwoił 
i w I-szym kwartale r. b, wyni·'lI3ł w przy· 
bliżeniu 30% całego importu oolBkiego z 
Niemiec. Wzrósł równiet irr..port niemiec· 
kich minerałów i papieru, a w pewnej 

mlerze takte ceramiki t wyrobów szkla
nych. Dotkliwy spad .. }r natom'a.st zazna
czył się w grupie włókienmczeJ j by;llęcej. 

Nie ulega wątpliwości, t.e r&znaczają· 
cemu się od wiosny 1934 r. W'l 1 08towi im
portu polskiego z "'iemiec uto"(lwały dro
gę niemiecko - polSki układ ~;.apodarczy 
z marca 1931 r. oraz układ kompenc>acyj· 
ny z patdziernika 1934 r. W lnytyco:! tego 
ootatnio wymienionego układu nie wolno 
przeto wskazywać Jedynie na to. w jakiej 
mierze interesy faktyczne pozostały w tyle 
za preliminowanemi, lecz nale~y też pod
kreślić, jakie umożliwił dostllwy mlljo· 
nowe produktów niemieckich, ló'tóre daw
niej w Polsce ",ogćle nie zna1hZły lbytu. 
Udział 40%-wy Niemiec w zaOI,atrywanlu 
Polski w nowe maszyny, iru;[rumenty i 
sprzęt elektryczny jest barj~o ważnym 
sukce~em, który i w przyszło~cj wywrze 
pomyślny wpływ na eksport n:f.:mie.!ki do 
Polski. Uwatać wogóle należ\' za dobrą 
zapowiedź dla przyszłego rozw,.' u niemiec
ko • polskiej wymiany towaró..v że punkt 
ciętkości eksportu niemiecki~o do Pol
ski stanowią dziś bezpośrednill i p->śred
nie środki produkcyjne oraz środki po
mocnicze," 

PGwódi w dolinie Rzeki Zółtej pr'Zybi~ 
l'8 cora.z większe rOtmia.i·Y. Obec~ie 1';11: i 
południowa część plXlwincii Hopal znaJdu. 
je się pod wodą. Zalan 'ch jest przeszło 300 
wsi. 400.000 Chińczyków pozbawionych to-. 
Sltało dachu nad gtow~. 

* Wcwraj wiec'lOl'em zmrur~a w r-zpitallu 
w D~rtmund jeszcze jedną ofiara kata,~tro
f y w kopalni "Adolf von Haru;e~aThll W 
tsn sposób liczba zabitych wynosI 11 MSÓ!>. 
Stan zdrowia 23 rannych w tej katMtrufl8 
.leę;t w da'lszym ciągu powatny, nie z;agr~ 
ża. jednak ich życiu. 

* Sterowiec .. Hr. Zeppelin" wyatarlowal 
w pO'niedzialek WieeZG1'em do ósmej w.tym 
roku podróży do południowej AmerykI. 

* Do l\Iassa.ua odpły~ął z Neapolu .pa~ 
wiec "Argentina", mając na. pokł~,dzle ,?OO 
wykwalifikowanych robotników. Paro:vl~l? 
.. Caflaro" wiezie do Afryki znaczną llGSC 
materjału wojennego. 

* W środę minister maJrynarki pietri 0'" 
da się do St. Nazaire, gdlZie ros~nie spu", 
6zo~ony na wodę nowy llirążowmk fraJlcU'" 
ski "Marseillai:;e'" 

* \V Pa,ryżu 2mla:rł w 103 roku życi~ prot. 
Aleksander Gue.niot, przew{)dmczący 
francuskiej Akademji !\I edYCZ:ll ej. 

* Amerykańsld komitet do spra~ AbiBy" 
nji prz)rstąpił do zbierania pod I? liSÓW IiOd 
petycję, która domaga~ SIę będz~~ od pre
zydenta Roosevelta, mlet\\:encJI w celu 
zapobletenia dziala·niom wOjennym w A .. 
bi"yn ji. J edn1lcześn ie stO'wa.rzysa:e~ie. Pa:I?-
afrYkańskie, kt61'ego siedziba znajdUJe SIę 
w dzielnICY mUl-zyl1s1dej N. Jorku, Har1e
roie. opl'acowuje plan mobiliu.cji oCh,otni .. 
ków pod haslern "Afr\'ka dla Afrykanczy .. 
ków". 

* Manewry "ojskowe, ktÓTe nle~wE'm. 
rozpot7.lną się we< Włoszech bf;dą nSJwlęk
~zemi z dotychcza urządzanych. 

* W Londvnle zmst'l w wieku lat 67, lord 
Dalziel o( KirkcaIdy, właściciel kilku 
dzienników. 

Flota brytyjska w Splthead gotowa dl!. dZisie.iflzeJ wielkiej defilady kr61ew8kiej. 
Zdjęcie d-ok()nane z samolotu. 
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735 800 sportowców w Polsce 
Rocznik Statystyczny Głównego U· 

rzę :lu Statystycznego ogłasza na pod. 
stawie danych Państwowego Urzędu 
\Vychowania Fizycznego szereg cieka· 
wych cyfr, ilustrujących rozwój spor
tu \V Polsce w latach o!!tatnich. Liczba 
sportowców zrzeszonych w związku 
i stowarzyszeniach sportowych wyno
sila dnia 1 stycznia br. 735 800. Z tego 
mężczyzn - 600000, 9. kobiet 135800. 
W r. 1933 Polska liczyła 662600 spor
towców (550000 mężczyzn i 112600 ko· 
biet) W r. 1932 - 615700. w roku 1931 
- 508500, wreszcie w r. 1930 _ . 
352000 sportowców. W ciągu S-ciu lat. 
zatem liczba. . zrzeszonych sportowców 
wzrosła z 352 000 na 735 800 (przeszło 
100 proc.). 

Wzrosła również znacznie liczba u· 
rZQ.dzeń sportowych. W r. 1931 liczba 
hal gimnastycznych wynosiła 238. a 0-
becnie 1046. Boisk piłkal'skiCh było w 
r. 1931 380. obecnie 976. Liczba boisk 
do gier sportowych wzrosła z 570 do 

4415. liczba pływalń otwartych z 51 
do 203, liczba pływalń krytych z 7 do 
14. Liczba przystani wioślarskich z 40 
do 192, liczba ogródków jordanowskich 
z 46 do 110. wreszcie boisk lekkoatle
tycznych z bieżnią okólną mamy obec· 
nic 496 wobec 302 w r. 1931. 

Liczba osób, które zdobyły Pań
stowową Odznakę Sportow~, wzrosła 
(nie licząc wojskowych) z 17600 w 
1931 r. do 225300 w 1934 r. 

Ciekawe są również dane odnosząca 
się do obozów letnich i kursów wy
szkoleniowych. W roku Ubiegłym zor
ganizowano 516 męskich kursów wy
chowania fizycznego, które zgroma
dziły 18000 uczestników. Na męskich 
obozach letnich w liczbie 97. znalazło 
się 18500 sportowców. N li 65 żeilskich 
kursach wyszkoleniowych. liczba u
czestniczek wynosiła 1 300. zato żeń
skie obozy letnie zgromadziły 24: 600 
uczestniczek w 556 obozach. (P AT). 

Polska - N~em'cy l Francuz Cbiron na "Alfa· Rameo", czwar-
, , _ tym Marinoni na "Alfa . Romeo", piątym 

Prowizoryczny skład Iekkontletycz- Benait n~ "Bugatti", s2:óstym LebaUJ[ na 
. '. . • . "Maserattl". 

n~] repre~enta~Ji pa~ PoI.ski na meez. z Znany angielski aułomobUlsta John 
Nle~oom.l, któr~ .Slę odbędl1e dOla Cobb usta,nowił ostatnio w Ameryce w Salt 
25 Slerpllla w Drezme rostał przez PZLA Lake City 6 nowycb rekordów autolTIobilo
ustalony w następujący sposób: wycb na maszynie "Napier - Railion". 5 

100 m.: Walasiewiczówna i Ksi<\ż,kie- rekordów pobił Jobn Cobb ze st.artu za
wiczówna; 200 m .: Walasiewielówna i t.rzyma.nego, a SZÓ&'ty w jeździe godzinnej. 
Orłowska - Kalużowa; 80 m. przez płoŁ- Wszy.stkie te rekordy nale~a.ly d{)tych~zas 
ki: Freiwaldówna i Bialasówna lub da NIemca H a.n sa. Stucka l ':lst~.noWlone 
HofCmanówna' sztafeta 200xlMx75x60: zost~ły na maszyme "Auto UnIon.. . 

l . . ' . LIsta nowycb rekordów p'rzed.stawla SIę 
Wa aSl~~l~zó~na, Orł~wsk~ - ~ałuz()- następująco: 50 km.: 248.578 km. godz. (do
wa, KSlqzkleWlez6wTha l Frelwa.dówna; tychczasowy rekord 241,73 km) 50 mil: 
skok wdal: Duninówna i Walasiewi- 247:195 l,m: (243,88 km.), 100 k~.: 246.438 
czówna; skok wwyż: Krajewska i Orze- km. (244.91 km.), 100 mil: 246,148 km 
łówna; kula: Wajs6wna i Cejzik-owa; (216,875 km.), 200 km. 246615 km (217,089 
dy~k: WajsównIl i Gackowska; ()Szczep: km.). Ja~da godz.: 246,694 (217,110 km.). 

S.OłlO zł Jeden start amerykaAskich lek. 
koatletów. W na ibliti'\zym czasie p-rzy jeż
dia do Europy ekspedycja lekkaatletów a
merykańskich. Amerykanie mieli również 
wystąpić w Pradze czeskiej. Czeska fede
racja lel{koatletyczna musiała jednak zre
zygnować z tych występów, gdyż szwedz
ki me·na!!,er Ameryka,nów zażądał za start 
okof.o 40.000 kor. (ok. 8.000 zł). (P AT) 

Doskonałe wyniki w Niemczech. W róż
nych mias·tacb Rzeszy odbyły się dalsze 
przedolimpijskie zaw{)dy lekkoatletyczne, 
na których niemieccy lekkoatleci osiągnę-
li sz~eg doskooah'cb wyników. t 

W H a m b u r g u, l\'Jauermayer -rzuciła 1 
dysldem 43.48 m. Wśród panów 400 m wy
grał Hamann w czasie 48.9 przed Klup
schem 49.2 i Ploetzem 49.6. Na 800 m Koe
nig minł czas 1:54,8. 110 m przez plotki 
wygrał Wegener w czasie 14.7. Na 400 · m 
przez plotki Wegener uzyskał czas 53.9 
przed Scheel., 5404· i Macel 55.5. W skoku 
wwyź Weinkoe-tz osiągnął 193 cm. W skolm 
o tyczce Scbul·z i MUlIer uzyskali po 4 m. 
Joch osiąp;nął w !;róiskoku 14.38 m, a 
Woellke rzucił kulą 15.5C m. 

W D a r ID S t a d t na 100 m Bo,rchmeyer, 
Hornberger i Leichum uzyskali po 10.5. 
Dziewięciu dalszycb biegaczy uzyskało po
niżej 11 sek. 200 m wygrał Hornbe'rger w 
21.3 przed Neckerma,nem 21.5 I Pontowem 
21.6. Na 400 m Helm1e miał czas 49.1. 800 
m przebiegł Lang w 1:54.3. Sztafetę 4X100 
m wygrała reprezenłac,ia państwowa w 
składzie Hornberger. Borchmey.er. Necl{er
man i Leichum w czasie 41.6 przed drugą 
reprezentacją 42.4. W rzucie os·zczepem 
Stoeck osiąflnąl 68.15m. Seeger rzucił 
młotem 48.92. wTeszcie Leichum skoczył 
wdal 7.69 m, bijąc r-ekord niemiecki. usta
nowiony niedawno przez Longa o 4 cm 

(PAT) 

o puhar Davisa 
Nlemleccv tennlsigcl Cramm. Henkel i 

Lund opuścili Pragę. ud'ljąc się wprost do 
Londynu. gdzie. jak wiadomo, Niemcy 
stoczą walkę z Ameryką (mistrzem strefy 
amerykańskieJ). Se,nsacyinv ten mecz ro
zegrany zo-stanle 20, 22 i 23 lipca w Wlm
bled{)n!e. Cha~'altte, ystyczne, te zawody te 

Kwaśniews,ka i Srnętkówna. W skłlłdzi~ 
t~ moga zajśćz.mianv, zależnie od for.
my poszczególnych zawooniezek. lPat) 

Lekka atletyka nie zostaną roz Vtr _,e na głównym ,korcie, 
. ty-Iko na placu nr. 1. Główn " kort -JeM za-

Automohilizm 
WIelką automobilową nagrodę Belgji 

ZdObył Niemiec CaracciQola na niemieckiej 
maszynie "Mercedes - Benz", przebY'l"ając 
dyst8.J1s 506,6 km. w 3 g. 12:31. Przeciętna 
8zybkoi!t zwycJlJIZcy wynosiła 157.5 km. na 
~dzinę. Drugie miejsce zajął Brauchitsch 
(Niemcy) .na "Meorcedes . - B6n~·. Prze
oj~tna szybkOŚĆ 156.1 km. Trzecim był 

N~. ~3trzostwach lekkcatletrcznych I rezerwowa.ny dla spotlwnla Anglji ze z, 
AnglII bIeg na 800 y wygrał AnglIk Stot- c1ęoZCą me~u Niemcy - Ameryka. (PAT) 
hn.rd w czasie 1:53.3 przed Powellem o 1 
męt,r. W tym biegu. jak wiadomo, starto-
wał Kucha,rski i został wyeliminowany ! S rt t ,d • 
w przedbiegu. Czas Polal{a wynosił 1:57,2. ~ pO W Oull 
W rzucie dyskiem Ander.son (Szwecja) o
siągnął 51 .81 m. Poza tem Warngard 
(SzwecJa) rzucił mIotem 44.57 m, Alterwall 
(Szwecja miAl w rzucie oR'lczepem 65.7.0 m, 
a Holehder De Bruyn rzucił kula. 14 S~ In. 

(PAT) 

Wacker wiedeAsJd w LodzL 
Dl:iś, w c~'wartek, dnia 18. b. In., czeka 

zwalenników pilki uoinej w Łodzi nielada 
uczta w pO(5ta,ci meczu towarzYc3kiego, jaki 
rozegra ligowy zesPół "ŁKS" z wiedeń,ską 

... 5 

dru,tym\ "Wackeru", Ze6p6ł wiedeAeI~" 
ków w składzie, w jakim zjeMia do l.odzlo 
reprezentuje jedną z najlepszycb drutyn 
austrjackLh. Zaszczytne miejace "Wacke
ru" w tabeli mistrzostw ligi wiedeńskiej 
najlepiej świadczy o poziomie i ·klasie gry 
tej drużyny. Wyniki, jakie drużyna ta o
sią,gnęla w bieżącym sezonie w spotka.
niacb mistrzowskicb. dają. najlepsze świ~~ 
dectwo o formie, w jakiej się obecnie znaJ" 
duje. ,,'Vacker" maże pochwaliĆ się nast~ 
pującemi wynikami: z "Rapidem" 4:3 l 
3:3; "Sportclub" 2:1 i 1:1; .,Wac." 2:2 i 3:0: 
,.Florisdorf" 8:4 i 3'3; "Favoritner" 3:0 l 
2:2; "Vienna" 2:2 i U:1; "Austria" 2:1 i 2:2; 
wiedeński "Hakoah" przegrał z "Wacke
rem" dwukrotnie w stosunku 0:4 i 3:ł. 
Wiedeńczycy w swoim składzie posiadają, 
szereg jednostek. które już niejednokrot
nie reprezentowały barwy Austrji na me .. 
czacb !D:iędzynarQdowych , Na pierwszy 
p}an wysuwa się świetny Karol Capek, za
wodnik, który już grał w barwacb Austrji 
35 razy. Dalsi znani gracze to Braun, Weis· 
hoff i in. "ŁKS" do tych zawodów wystąpi' 
w najsilniejszym skla.dzie. 

Piłka noina 
nLKS" w Gdyni. Zespól ligawy Lódz" 

kiego Klubu Spartowego. korzystając .. 
przerwy w spotkaniach ligowych, wy j et.<· 
dża nad polskie morze, gdzie w nadcho
dzącą sobotę rozegra spotkanie towarzy". 
skie z reprezentacją Gdyni. W niedr,ielę 
łod'zianie ~rają z drużyną. piłkarską Ma,... 
rynarki vVojennej. Przyjazd łódzkich li .. 
gowców do Gdyni wywołał wśród sportow .. 
ców polskieg-o portu wielkie zainteresowa
nie. Pobyt czerwonycb nad merzem obU
czony jest na 10 dni. 

Kolarstwo 
Echa wyścigu im. ś. Po Sierplńskiege. 

Sprawa dyskwalifikacji Kołodziejczyka, 
zwycięzcy wyścigu o puhar przechadni ś. 
p; Sierpińskiego, znalazła na ostatnlell1 
pasiedzeniu komiSji sędziawsk1ej swój 
epilag. Ł. O. Z. postanowił Q<statecznie za
anulować dyskwalifikaCję nałażoną, przez 
komisję .sędziowską, "1. Kołodziejczyka. i 
przyznać mu pierwsze miejsce ''''l'az z na
grodami, które Bober zabrał z sobą do 
Warszawy. Jednocześnie zarząd L. O. Z. I{. 
ukarał Kołodziejczyka grzywną, pieniężną, 
w wY80kości 25 złotycb, a kierownika sek
cji kolarskiej Wimy p. Ulrich;sa grzywni\ 
50 złotych oraz p. Thalera grzywną 1DO 
złotych. Dwócb ostatnich zarząd ukarał za 
niewłaściwe zachowanie się, a Kołodz·iej
czyka za przekroczenie regulaminu. \V ten 
sposób Kałodzlejczyk został zrehabilito
wany. lecz i kasa L. O. Z. K. wzbogaciła. 
się o ładną sumkę. 

Kwaśniewska pozostaJe w obozie. 
Mistrzostwa kobiece skończyły się w Kra..- . 
kowie dla łodzianek wcale niepomyślnie. 
Jedyna Kwaśniewska wykazała daść do
brą. formę. Inne zawodniczki w Krakowie 
nie odegrały powa~niejszej roli. To tat do 
obozu trcningQwego w Warszawie powró
ciła po u~Yskaniu przedłużenia urlopu tyl
ko Kwaśniewska. W ten sposób z pośród 
pań w ')bazle pozostały tylko: Walaeiewi
czównll., WajsóJVna, Kwaśniewska i Cejz,i· 
kowa. 

• L. ~ _ , • ~ _.... \_ I , • I ,,' ~ • ," , ,...... •• l _, ~ , • 
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Zimne poiegnani'e "Cz,asu" i ciepł,e przywi'tanle "Robotnika" -Intrygi i pIlotki dokoła 

foteli wiceprezyd:enckich 
Ł ó d i, 17 lipca. 

Mamy pisać o nastrojach wśród 
nieżydowskiej ludności Łodzi w związ
ku z ostatniemi wypadkami na tere
nie . zarządu miejskiego, zaczniemy 
jednak od Żydów. Jest bowiem nie
zmiernie charakterystyczna postawa 
żydowskiej prasy łódzkiej po rozwią
zaniu rady miejskiej. 

Wybuchy radości bardzo szybko 
przygasły. Tu i tam próbowano je
szcze "wyjaśnić", że to "endecy" uczy
nili radę miejską. niezdolną. do speł
nienia najważnieiszego obowiązku, t. j. 
uchwalenia budżetu i że "endecy" 
"prowokowa1i" awantury" na posiedze
niach - pisano o tern jednak bez zwy
kłego żydowskiego tupetu i rychło 
przestano temat ten poruszać. Żydzi 
musieli połapać się, że jest to temat 
niewdzięczny i zgoła niehezpie'czny. 
Opinia Łodzi nieżydowskiej jest bo
wIem jednomyślna co do teJo, że ra
dę mie,;ską. utrącili Żydzi. Ta opinja 
łączy absolutnie wszystkie war~twy 
społeczeństwa łódzkiego nieżydow
skiego, poczynając od bezrobotnego 
proletarjusza a kończąc na właścicie
lach wi<elkicb przedsiębiorstw przemy
słowych. Łączy ona również przed
stawicieli wszystkich kierunków poli
tycznych. Wypowiada się jA, głośno w 
zwiQ.zkach . lawodowycb robotniczych. 

w biuracb, w kolach byłych wojsko
wych, w klubach i stowarzyszeniach. 

Jednomyślność ta jest tak uderza
jąca i to nawet dla bardzo pobieżnego 
obserwatora, ż,e Żydzi musieli ją do
strzec. Stąd usiłowania z ich strony, 
alry nad tem wszystkiem, co się stało, 
jak najrychle,j opuściły się zasłony 
z.apomnienia. Ale to są daremne u
siłowania. O tern, co się działo w sali 
rady miejskiej w ostatnich kilku mie
siącach nieżydowska Łódź nie zapom
ni. Nigdy. Żydzi zwyciężyli to 
prawda - ale zwycięstwo ich jest z 
rodzaju tych, które stawiają. przeciw
nika na nogi, gdyż otwierają. mu oczy 
na zasób sił własnych, o ldórych nie 
wiedział i których · zużytkować nie u
miał, 

Po takiej klęsce pokonany na drugi 
dzieli jest już silniejszy od swego 
przeciwnika. Taka klęska dodaje po
konanemu otuchy a u "zwycięzcy" 
wywołuje upadek ducha j głuchy nie
pokój. 

Bardzo ciekawe są komentarze po
szczególnych war,stw ludności łódzkiej 
do nominacji płk. Glazka na stanowi
sko prezydenta miasta. 

Zaeznijmy od sfer przemysłowych. 
Jak wiadomo, sfery te sympatyzują z 
obozem konserwatywnym księcia Ja
nusza Radziwiłła. Organem praso 

wyro teJ grupy jest "Czas''. Pismo to, 
qytane przez przemysłowców łódz
~ich, zamieściło w przeddzień nomi
nacji płk. Głazka na prezydenta m. 
Łodzi dłuższy artykuł, zawierają.cy 
bardzo krytyczne uwagi o gospodarce 
w zarządzie tramwajów miejskich 
Warszawy. 

Na czele przedsiębiorstwa tramwa
jowego miasta Warszawy stał, jak 
wiadomo. płk. Głazek. Trudno powie
dzieć, by artykuł ten był dobrą reko
mendacją nowego pre,zydenta łódzkie
go wobec tutejszych sympatyków 
stronnictwa konserwatywnego. Łódź 
- mówią sobie przemysłowcy łódzcy 
- jest w każdym razie "interesem" 
znacznie większym niż warszawskie 
tramwaje. 

Dobrze zarekomendował płk. GIa
zka tylko warszawski "Robotnik", or
gan socjalistów. Z okazji je-ro nomi
nacji na prezypentn Łodzi, .. Robotnik" 
zamieścił niezwykle depłę. wzmiankę, 
poświęconą swemu byłemu towarzy
szowi, w której wydał mu zaświadcze
nie, że nigdy nie okazał się nielo 'tl
nym wobec swoje; dawnei partji. Czy 
rekomendacja ta ułatwi nowemu pre
zydentowi pracę w Łodzi, zobaczymy 
w P!'ZyszłoEci. Narazie uchroni ona 
7.apewne !"ocjaI'l'tów. 7a'ml1;pcych sta
n:)wi sl:a w magistracie Jódzkim prze d 

I 
niebezpieczeństwem redukcji . 

Wśród szerokich warstw ludności 
robotniczej nominacja płk. Gł~zka 
przeszła bez 'echa. Nikt tam od mego 
niczego nie oczekuje. Rzędy jego ts 
góry uważa się za epizod, który prę
dzej czy później się skończy. ByłOby 
pożądane, aby płk. Głazek poświęcił 
się możliwie jak najgorliwiej tech
nicznym zadaniom swego stanowiska, 
n. p. brukom łódzkim i zagadnieniom 
komunikacyjnym. Gorzej będzie, j&o 
śli płk. Głazek pójdzie śladami swego 
poprzednika kom. Wojewódzkiego i 
zajmie się - zamiast brukami - spra.
wami, które nurtują Łódź społeczną.. 
Tu mogę. go spotkać niespodzianki i 
przykrości, jakich nie i'.aznał w tram
wajach warszawskich ... 

Niewielkie również zainteresowa.
nie wzbudza spra"va obsadzenia sta.
nowisk wiceprezydentów. Tylko na 
terenie magistratu roi się od plotek 
i intryg w związku z tą sprawą. O te 
stanowiska toczy się walka wśród 
wyższych urzędników miejskich. Raź
dy z chętnych na tytuł i pensję wice
prezydenta dygnitarz magistracki szu
ka, gdzie może, poparcia dla swojej 
kandydatury. W lokalach POW., Fe
deracji i podobnych instytucyj o ni
czem się nie m6wi od pewnego czasu, 
jak tylko? te m, kogo należy prote:;-o
wać na wlcepr€zydenta, a kogo po ci. 
chu zwalczać. Jest to, jak widzimy, 
czysto domowa. a raczej kuchenna. 
spra,;,;a łódzkich organizacyj "sanacyj
nych. Byłaby sensacja, gdyby góra 
naznaczyła jakichŚ zupełnie 'innych 
kandydatów. 

Nowy prezydent otrzymać ma radę 
przybocznę.. Jak słychać, pierwszeń. 
stwo miee będą różni przepadli przy 
wyborach w ma iu ub. 1". kandYdaci z 
li :::: t "sanllcrjnych " 
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CZWARTEK 

• 

Kalenda" rzym.·kat. 
Czwartek: Szymona z 

Lignicy Kamila w. w. 
Piątek: Wincentego z 

Pat:' :\laksyny 
Kalendan slowiań:.:ki 

Czwartek: Unisła \\ a 
Piątek: Wodzisława 

Słońca: wschód 3.50 
zachód 20.06 

Dlu gotić dnia 16 g 16 min. 
Księżyca: wschod 21.01 zachód 6,47 

Faza 2 dz ieIl po pełni. 

Mre~ rMak[ji i a~mini~tra[ii " LUdzi 
łe1efoD redakcji i administracji 173-5-' 

Piotrkowska 91 
Godziny przyjęe dla intereMlłtchr 

od jO-12 

Nocne dyźury aptek 
~ocy dzisi ej.szcj dyżurują apteki: S-ców 

Leinwcbra, plac Wolności 2. S-ców Hart· 
mana, :\Iłynal'ska 1 Danielcekiego, Piotr· 
kow"ka 12,. Perelmana, Cegielniana 32 
( żydo\Vl';ka) . Cymera, WólczalU5ka 37. 
S-c6\v Wójcickiego, :\!aplór!ww6kiego 27. 

Pogotowie: Tel. lO:? 90. 
Straż Ogniowa: TeJ. 8. 

Teatry łódzkie 
Teatr Miejski Letni (Piotrko\".-ska 94) 

f:odz. 9 wiecz . .. Muzyka na ulicy". 
Teatr Letni w parku StaSdp.8 '.l.'odz 9 

"Otello przyszłości". 

Kina łódzkie 
Adria - Metro - .,Porwana" 
Bratnia Strzecha - .. Ilr. Ylabuze~ 
Casino - ~~ilf;i chłopcy marynarze". 
Corso - "Czarny kot·,. 
Czary - "Pie{;nial'z ""ar.szawy". 
Grand Ki'no - .. ' 'a fali wspomnien". 
Mewa - ,.Dzielny cbłopiec" 
Miraż - "Ziemia pragnie". 
Ludowy - .,POC'I łunek przed lUISt!' cm" 
Oświatowy - "Uwodzicielka" . 
Pałace .- "Torreador i kobiety". 
Przedwiośnie - "Karjera Anny Ca· 

rop 1''' . 

Stylowy - .. Rewolucj<J śmif'chu". 
. Rakieta - "Moskiewekie noc&". 

Komunikaty 
Teatr Letni w parku Staszica. Dziś i 

codziennie o godz. 21 komed,ia Sachy Gui
try "Otello przy.szlo,ści". Teatr jest oszalo
wany i zabezpieczony przed de.szczem i 
c.hlodem. Powrót tramwajami zapew
Iliony. 

JubJleuuowy występ Stefana Jar,cza 
w Teatrze Miejskim. :\ajlllllkomit-zy ar-
ysta .. ceny pol6kiej Stefan Jaracz {lo od

bytym w \Var.szawie jubileu.szu, zaproszo
.ny został przez dyrekcj~ Teatru Miejskie
go, aby publiczność łódzka równ:eż mogła 
uczcić zasługi Jaracza, który na naszej 
IScenie rozpoczynał swą karjerę. 

Na przedstawieniu jllbilellBzowem da
ny będzie Moljerowc,ki "Chory z urojenia" 
z Jaraczem w roli głównej, oraz całym ze
<"połem warsza\vskieg·o "Teatru Aktora". 

Podziękowanie. Z~rząd Kola Stronnic
twa Karoclowego w TU8zynie składa ta.. 
drogą lSerc!p,cwe podziękowanie wszyst
kim uczPB tnikom uroczystości poświęce
nia standaru, .które odbyło się dnia ił br., 
w szcze;ólno:ki dzi ękując prezeso\, i L. 
Zajączkowskiemu , czlonkom Zarządu Okr. 
mec. Kowal.skiemu, Szczę.snemu i Beke o
raz wszystkim delegatom zaprzyJaźnio
nych organiza.cYF Halerczykom, Dowbor
r.zykom i innym. 

Zarząd Kola Stronnictwa Karorlowego 
w Tuszyni p. 

Ostatnie dni "Muzyki na ulicy". Mimo 
rekordo\'>e,go powodzenia, jakiem cie.szy 
się .,:VIuzyka na ulicy", doskonała ta ko
medja grana będzie tylko do niedzieli 
włącznie z powodu wyjazdu Michała Zni
cza. Jako następna sztuka wejdzie na a
fi6Z Teatru Let.niego dawno Bagateli we
soła komedja Arnolda i Bacha "Bobasek" 
w pierwszoJ'z~dnej obsadzie. 

Kronika policyjna 
Ofiary krzysyu. W bramie domu przy 

ul. I\o'pPl'llika 10 ulSilowal pOZbawić się t.y
cia Hl-lelni Willi Leublich, który zażył ja
kiejś trucizny. - Równiet. w bramie, do
mu przy ul. GdalU5kiej nr. 31, targnął się 
na życie 80-letni Zygmunt Harman, bez 
środków do życia. - Na ulicy Włodzi
micrskiej usiłowała pozbawić się życia 
przcz wypicie trucizny 27-letnia Marjanna 
Garczak, niewiadomego miejsca zamie
o>zkania. Przyczyną rozpaczliwego kroku 
brak Śl'Odków do życia. 

Krwawe zakouczenie wyprawy złodziej. 
skiej. Wr \\~i Piecyki, pod Łodzią., do za
grau} Frall ci.szka Chęcillskiego dostali się 
tncj zl aclzicj (" i zamierzali uprowadzić ze 
stajni konic. Chęcil1Sld, zbudzony ze snu 
wyszcdl z duheltówką. Na jego widok zło
clzieje poczęli ocltrzcliwać sif) z rewolwe
rów, lecz na szczp':3cie chybU. Chęciński 
.,lrzelil równ:eż z dubeltówki i zranił jed
nego z napa.stników, który- padl. Pozosta
li dwaj podjęli rannego i rzucili się do u
cieczki Zaalarmowani strzałami wieśnia
cy zorganizowali pościg za złodziejami, 
lecz ci zdołali wymknąć się w ciemno
ściacb nocnych. Nad ranem dopiero. pod
czas poszukiwań w lasku znaleziono zim
ne już zwłoki postrzelonego rabusia, któ· 
regl,) , I 1",1 I· z~·tize porzuci li. Zabitym okazał 
Bi~ tU'H:tlll \r!am ,Kt';,pa . notoryczny zło-
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Niesłychany wyzysk ro ołników 
Robotnicy zakładów gumowych "Gentleman" walczą o swoje prawa 

Ł ód ź, 17. 7. W bież. tygodniU po odbyli walne zgromadzenie, na którem 
odrobieniu przez r9botników jednego delegaci przedstawili rozpaczliwe polo
dnia, zamknięte zostają. zakłady prze- żeni e robotnikó\v. Zakłady "Gentle
mysłu gumowego "Gentleman" przy man" należą, do łotewskich Żydów. 
ul. Limanowskiego 156 na okres 8 t y- Płace robotnikó\y ostatnio uległy re
godni, wobec czego pozostanie bez pra-' dukcji o 50 proc., a wobec tego, że w 
cy '2.500 robotników. ciągu ostatnich kilku tygodni fabryka 

\V sprawie tej zagrożeni redukcją I czynna była tylko jeden dzien. w ł.y-

Kobieta zmienna jest •.. 
Zdrad~ony nar.~eczouy ~ast"::ielil .łiewierną d::iiewc~ynę 

Ł ód Ź, 17. 7. W kolonji Mosty pod rezultacie Czakówna postanowiła zer
Łodzią. rozegrała ~i{~ krwawa tragedja wać z Kici.ewiczem. 
miłosna, tern więce,l charakterysLycz- Przypadek zrządził, że Kiciewicz 
na, że zdarzyła się w przeddzień ślubu spostrzegł, że narzeczona chodzi z in
bohaterów. nym, i palają.c zazdrością., uzbrojony 

34-letni Edmund Kiciewicz zru'ęczo- w rewolwer, czekał na niewierną, Gdy 
ny był od pół roku z 18-letnią, Janiną Czakówlla przy spotkaniu ~wiadczy
C~ak6wną, i w dniu 17 b. m. odbyć się ła mu wręcz, że wyjdZie za mąż, lecz 
miał ich ślub. Przypadkiem przed kil- nie za niego, Kiciewicz w przystępie 
ku dniami przybył z woiska 2.'3-letni gniewu oddał trzy strzały. ranią.c na
Józef Dereń, z którym Czak6wna znała I rzeczoną. w głowę i klatkę piersio\vą,. 
się przed zaręczynamI. Między młody- Czakówna padła trupem ńa miej
mi zawiązala się wkrótce miłość i w scu. Zabójcę osadzono w więzieniu .(k) 

Żydówka nie wierzy Żydom 
"Katolik nie postąpiłby tak niepr~y~woicie"."" 

Ł ód Ź, 17. 7. W są.dzie okręgowym umknęli następnie, a.zbierają.c rńwnież 
w Łodzi odbyła siQ wielce charaktery- pel·ły. 
styczna rozprawa. Poszkodowana w albumie przestęp-

Dnia 16 maja 1934 r. na ul. Piłsud- ców rozpoznała oszustów. PodaiąiCym 
!o\kiego jakiś osobnik zatrzymał Chaję się za Rosjanina okazał się 37-1etni 
Kra.jsbergową. z ul. 1 ~faja 16, a jakiŚ Pejsa Baumder z Łodzi. Drugim był 
inny przechodzien Żyd wyjaśnił jej, Szaja Rosiński. Baumdera ujęto w 
że ten pierwszy to jest chrześcijanin, marcu r. b. Ro;;iński ukrywa się w 
przybyły z Rosji i ma na sprzedaż nie- dalszym ciągu. 
zwykle cenne perły, za które żąda <I: Na rozprawie Charakterystyczne 
tys. złotych, a które sa warte 40 tys. było oświadczenie poszkOdowanej Ży
Złotych. Zatrzymali obaj oddalające.- dówki I{rajsbergowe.i, która w czasie 
go się rzekomo Rosjanina i ,,,. bramie swych zeznań wyjaśniła, że zaraz po
domu przy ul. Piłsudskiego rozpoczę- dejrzewała, że Baumder nie jest kato
ła się transakcja, podczas której rze- likiem, lecz Żyrem, gdyż katolik nie 
komy Rosjanin ? otwartej sakiewki postą.pfłby tak nieprzyzwoicie z kobie
zabrał Krajsbergowe,i 200 dolarów. 41 tą.. Sąd skazał Baumdera na 2 Jata 
obligacje dolarowe i 15 złotych. Obaj więzienia. 

Szopa słała się wvwabialnią 
Tło nie8~c~ęśli-wego -wypadku, któt·etJtu ulegto 5 robotnic 

L ó d t, 17. 7. W wykończalni "Wa- zwykłe metody postępowania właści
wel" pracowało w szopie murowanej cieli firmy. 
kiIĘanańcie robotnic. Szopa służyła Stwiel'dzone zostało, że wypadek 
jako pakownia kołnierzyków. Z cza- szczęśli""-ym zbiegiem okoliczności je
s~m współwłaściciele firmy samowol- dynie nie pociągnął za sobą. poważ
~lIe przeznaczenie lokalu zmienili, co niejsz~Tch następstw, a to wskutek te
Jest sprzeczne z przepisami i urzą.dzi1i go, że drzwi lokalu były uchylone 
wywa~ialnję, przechowują.c tam na.j- i trujący gaz ulatniał się częściowo na 
rozmaItsze środki chemiczne. zewnątrz. Obydwaj współwłaśCiciele 

\V kwietniu b. r. 6 robotnic z po- firmy ukarani zoEtali po 500 zł grzyw
śród zatrudnionych w szopie nagle 11y każdy z zamianą, w razie nie8cią.
zachorowało podczas pracy. Zawezwa- galności na li dni aresztu. 
na. karetka pogotowia udzieliła wszyst- Niezależnie od kary, wymierzonej 
k!m pomocy. przyczem jedna z robot- przez st.arostwo grod,;kie, sprawa. za. 
mc, kt6rej stan był poważmr, odwie- stanie skierowana do sądu przemy
ziona została. do szpitala, gdzie pozo- słowego I instancji, gdzie oba.i wspól
stała na dłuż.szej kuracji. \V sprawie T niry raz jeszcze odpowiadać będą. za 
tej wszczQte zostało przez inspektora I przekroczenie prawa przemysłowego o 
pracy dochodzenie. które ujawniło nie- zmianie urządzeń lokalu. 

godniu, robotnice zarabiałY dosłownie 
po potrąceniach l zł i 05 groszy na 
cały tydzień. 

Na zebraniu podniesiono zarzuty, 
iż z robotnikami na terenie fabryki ob
chodzą. się brutalnie, żo mimo przyję
tych zobowiązań, nie uiszczono jeszcze 
należności za urlopy, oraz że zydow
sey przemysłowcy przez zamkuięcit' 
fabryki dążą, do rozbicia solidarności 
robotniczej. W wyniku obrad postano
wiono zwrócić się do inspektora pra.
cy, by podjął zabiegi w kierunku prze
ciwdziałania zamknięciu fabryki, gdyŻl 
w tym wypadku los 2500 robotników 
z rodzil1ami będzie zagrożony, tem 
bardziej, że zaledwie 500 robotników 
posiada prawa do zasiłku z Funduszu 
Bezrobocia. 

Dodać należy, że firma w obawie 
przed okupacją. fabl'yki przez zrozpa
czonych robotników poczyniła odpo
wiednie przygotowania, by nie pozwo-. 
lić robotnikom zają·ć terenów fabrycz
nych. (k) 

1'0 Pośrednictwa Pracy roze.słało swych 
kontrolerów, któny ustal'ają, po ilu człon
ków z rodziny pracuje. 

Znów redukcji w iydowsklej tkalni. Do
nosiliśmy przed kilku dniami o redukcji 
robotn:ków w źydowskiej tkalni zarobko
wej 2:yda Fausta Hermana (św. Rocha). Z 
dniem 20 bm. pozostanie bez pracy znów 
kilkuna.Btu tkaczy, którzy nie pOSiadają, 
prawa c<.:erpania zasiłków zapomogowych 
z Funduszu Pracy. Żyd tłumaczy robotni
kom, t.e z powodu braku pracy zmuszony 
jeBt przepr wadzić rcdul .. cję. Tymczasem 
jak f:!i~ przekonaliśmy, w tkalni tej !a
trudnionycb jest m. in. kilku robotników 
po 12 a. nawet więcej godzin. Niektóre ro
botnice (trajbarki) pracuja.. nawet po 16 
godzin dziennie. gdy w tym samym czasie 
inne kobiety przesiadUją w fabryce po 
dwa lub trzy dni bez pracy. Prócz tej 
dziwnej metody zatrudnienia, robotnicy 
nie otrzymuj a, urlopów, które im się słu
sznie należą, a 2:yd· ani myśli ich wypła
cać. Jedna z robotnic pracuje w tkalni 
tej już kilka lat j nie otrzymała urlopu ja
szcze ani razu. 

rc""oJ1ika Łasku 
Piętnujemy! P. WOjtacka. w dniu 16. b. 

m. o godz. 11 udała się na stację kolejową, 
dorotka, żydowską. mimo, iż na rynku sta
ło 5 polski ch dorożek. 

Priar. W dniu 12 lipca we wsi Salome
jów ,gm. Dąbrowa Rusierka, na ISzkodę Kę-
dziersklego Antoniego i Gaidy Jana spali
ły się 2 zagrody gospodarskie. Przyczyną, 
pożaru bylo z-apalenie się sadzy w komi
nie. 

Bójka na weselu. \V dniu 14. b. m. we 
wsi Sobiepany, gm. Sędziejewice, w czasie 
bójki wynikłej na weselu został ciężko po
bity Krata Stefan ,kórcgo umie.szczono w 
szpitalu powiat.owym w Łasku. 

W kilku SłOWi(h 
Na. przejeŹdzie przy ul. Tuszyń.skiej 

rzuciła się pod pociąg osobo\\. y 22-1etnia. 
Leokadja Chojnacka., zamieszkała przy ul. 
Lelewela 2;;. Desperat.ka. została. pocięta 
przez kola pociągu na kilka części. Powo
dem samobój;:;twa była n~dza. . .. .. 

dziej, bez stałego miejsca zamie.szkania. 
~Tskutek poBtrzalu w brzuch i znacznego 
upływu krwi zmarł. Za pozostałymi ban
dytami prowadzone są poszukiwania. (k) 

Pojedynek na noźe. Na polach przy ul. 
Jaskowskiej doszło do zaciekłej bójki na 
noże między znanymi złodziejami Józe
fem Mizerskim i Antonim Kuczyńskim, o
baj bez stałego miejsca zamieszkania. -
Złodzieje powaśnili się o lup przy podzia
le i spór rozstrzygnęli z nożami w ręku. 
Kuczyilski przebił przeciwnikowi klatkę 
piersiową, /lam jednak doznał również 
rozprucia brzucha, tak, że wypłynęły je
lita. Rannycl: znaleźli przechodnie. Mi
zerski wskutek doznanycb ran zmarł 
wkrótce. KUCzYIU5kiego w stanie bardzo 
ciężkim odwieziono do szpitala. (k) 

Pollcja ujęła sprawcę ciężkiego pora~ 
wczoraj.szym are.sztowano I zatrzymano nienia posterunkowego Leona Mackiewi
na po.; tct'UIlku chłopca kOlportującego cza przy zbiegu ul. Wspólnej i Zgierskiej_ 
"Orędownika". :\ie pom(fgła interwencja Zatrzymanym jest Sta.nisław Adamiak z 
p. Chęcińskiego, który tłumaczył, że poda- ul. Mura:skiej 26. Adamiaka osadzono w 
nie o udzielenie pozwohmia. na. kolportaż więzieniu. Odpowiadać on będzie za bójkę 
na terenie powiatu laskiego .iest w staro- uliczną razem z innymi ujętymi sprawca
stwie laskiem i dotychczM nie zostało za- mi. Stan r'\nnego Mackiewicza, przebywa-
łatwione. jącego w szpitalu, jest nadal ciężki. 

Kosztowna przejaźdżka. Na torze z Ko
luszek do Łodzi wpadł pod koła pociągu 
robotnjk Henryk Silkiewicz z Gałkówka. 
Silkiewicz jechał na ~apę w pociągu to
warowym i wyskakując z pędzącego po
ciągu wpadł pod koła, które (fbcięły mu 
górną część tułowi-a. (k) 

Kronika Pab janie 

Kradziez mieszkaniowa. W dniu one- .. '" .. 
gdajszym przy ul. Kościelne.i 1."i t;lieznani Zako·ńczono wczoraj reje.strację wybor-
sprawcy ' dokonali zuchwałej kradzieży có..y do Senatu. Nieścis!e jeszcze obliczenia. 
mieszkaniowej i skradli garderobę warto- wykazuią. że zarejestrowano około 5.000 0-
ści 80 zł. sób, rł.imo, że w ostatnich dniach reje.stro-

Krwawa bójka. W dniu 15 bm. w go- wano nietylko zgłaszających się osobiście, 
dzinach wieczorcwych doszło do krwawej ale zarządy szeregu insytucyj i kierownJ· 
bójki przy zbiegu Ulicy Zamkowej i Kilill. cy wielu urzędów nad,wlali burtem spisy 
skiego pomiędzy Sztrajchem Józefem (ul. wszystkicb uprawnionych do glosowania 
Sienkiewicza 7) a Witkowskim Janem (ul. urzędników _względnie czl:on:(ów. W t~n 
Kilinskiego 7). W bójce udział wzięła rów- spOtS~b na 1:) tys. uprawJ~lOnvch zaledWIe 
niei żona Sztrajcha, Marja Sztrajch i trzeCIa czę·śe .. została zarejestrowana.. 
szwagier ich Latuszkiewicz (SpÓłdzielcza). >.. * . ~ . 
Po kilku minutach zacieklej walki został I 18 b. !D' odbędą ~lI~ w ~nspe~tora.cle 
pokon.any Sztrajch z żoną, doznając kilku pracy. dWie kon.feren~je: Na ~e~~eJ ~ mch 
ran CIętych. Sprawa została skierowana umÓWIona będz.le Spl awa ~akonczema za-
na drogę sądowa. tar~u w łódzklm przcmysle metalowym, 

. gdZie metalowcy zażądali podwyżki pll\c 
Kto ulegnie redukcJI? Robotnicy mład- o 40 proc. i zawarcia nowej umowy zbio

si wiekiem, zatrudnieni na robotach miej- rowej, przyczem zagrozili, że W razie nie
skicl?- ~ 1iczbi~ 100 ot;ób otrzymali powia- dojścia do porozumienia rozpoczną c3trajk. 

Adres "Orędownika" Pabjanice, Garn- domlellla z blUra Pośredn. Pracy o ma- Druga konferencja tyczyć się będzie zatar-
carska 5, telefon 220. jącej nastąpić redukcji. Robutnicy ci mo· gu w betoniarni mlejskie~o zakładu ka-

Aresztowanie .tolportera "Orędown.lka""I gą po przepracowaniu 14 dni otrzymać nalizacy jnego na Polesiu KOlli3tantynow
P!zed kilku· dnia~1 na. skutek zarza.dz~- pr.a~ę na robotach SZ~s?wł'ch, gdy t na ich 6kie~, gdzie od kilku dni robotnicy kont y
n~a starostwa. powlatowe~o w Lasku poh- ! mlC!"Ce na ro~ot~ ml~Jskl~ zos.ta.na.. przy· nuuJą strajk okupaCYjny. Robotnicy za
L]H P. zabrOniła na terem~ ż.el o \\"3 ~·laI5z.e. F:'" ia pr<Jey n~hlet~r I m~ll~';yZUJ .w st1;lr. trud.nieni w betoniarni kanalizacji miej. 
go kolporta.żu "Or~dowll1ka '. W dnIU I bzym \ Jeku. Woboc tych przesulllęć BIU' skiej t.ąda.ia.. również podwyżki płac. 
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Dnia 14 lipca 
szego, ś. p. 

Jan Dopierała 
Pogrzeb. odbędzie si~ w czwartek. dnia 18. b. 

m" o godz. ;),30 z kostnicy szpitala miejskiego na 
cm en tarz archikatedralny. d 3200 

'. O li eZ ',IY udział członków w pogrzebie pr06i 
Zarząd Tow. Przem. Sobieski w Poznaniu. . 

Z " kl il d ]logl'zebowy St .• Jaśk,iewicz, Klasztorna U, 

Nagłówkowe słowo (tlus~) 15 ' groszy, kaMe 
~alsze slowo 10 groszy, l; hezh = jedno słowo, 
l· w'.Z' 8:.= każde stanowi 1 slowo. Jedno oglo
szeme nIe . może przekraczać 100 słów. wtem 

5 nag1ówkowych, . 

Dnia 1.3 lipca 1935 r. zmarł członek Towarzy' 
stwa naszego, ś. p. 

Marceli Bielawski. 
PogI'Zeb odbędzie si~ w cZWartek, 'dn. 18 lipca ' 

r. b., o godz. 17,3D z k06tnicy przy ul. Wały Jana 
Ul. na cmentarz par. tal'neJ przy ul. Bukow&~iej. · 

Tow. "Pielgrzym" pod wezw, Matki Boskiej . 
&g 11 493/4 " POQaniu. ... 

GŁOSZENIA' 
Ogłoszenia wśród drobnych: 1-I.moWJ mlUm.tr 30 arony. 

Strona. Q 

Roma a Dmowskiego 
portrety 

są do nabycia w cenie 50 gl'Oszy 
w adminis.tracji "WIELKIEJ POLSKI" 
(foznań, św, Marcin 65). Na prze

syłkę załączyć 15 gr. 

Żnak oferty naprzykład: z 189"..J, n 27i5, d 1790 
t l d. -= 1 słowo. 

Drobne ogłoszenia w dni powsz.ednie przyjmuje 
st~ do 'godz. 10,30 . .. w $oboty j dni . p.rzedświą

teczne przyjmuje się do ,!rodz. 10,15. 

dobrze. zBpro~ad'Zol1ł1. 2 pokoje wADIe materł ...... budowI 
Kolon)alk, Interes zbołowy l 

D 
kuchma. magiel r.; powodu choro- .... . Jaa~ • om hy tanio sprzedam. Teresia.k, _ dużeJ. l;lezkonkurencfjnej wsi od 

ze !.!'I&d .. rn ! p.ekamin na dogod- Poznań. Mateckiego "9 wlaśclclela. ".>,Tunel Wnrseaw. 
ny= v. arunk:-.:h It~ raz .la spr;!;e- . zd 216.)3.- • ski", Aleje MlI1'cinkowskiegO 20. 
da~' ~3(tDw Kierblewski. Ksiaż Poznań. zd 21400 
R.nna~l$k · . vi !9 1;3.'; . Dom, zabudowalliami . Gospodarstwa 
\Villępięciopokojową ~"abrylra Tkanin (llltodl:eó dru· masywnemi 00 do 60 m6rg dobrej ziemi. po-
ŚU.Cznyul oltrodem ciany~h ładnym ~adelll. 9 mórg roli bez wiat lIowotorn;v~ki ~Ilio Slł;'iillOtU!-

Po~nnlliu przy trarllwa..in ce,na MATEUSZ MiKOŁAICZYK dlugu 4.000. S~awski, Poznań. - "ki, cęJem : dZl.erż.~~y pOS2uk\Jj~. 
18 OUO ' 'SI'rz~ua Dom Zleceil Po, L6dź, ul. KiUń"kle.o 167 Pl. ,Sameżyńskl 10 b. zd 21646 Oferly Ag!<llc~a . Kur';era Pozn. 
znań, Wrocla\Yskl1 22.' TeL 191,~u. . . Nowy T()m~! ' ng 12 7~7 ng .'2 54.2 
_____ . ~L 21...415 Dostarczam ' kompllnne ogrodze, Gospodarze! nabędziecie ' l' 000 2000 El 

. . D, om nieltarnią !lI1I. wchodzące w z .. krojl w~zel, dobre gOSpodarstwo . Dziedawy, . . :: dół' k ' .. ' , '-- ." I ewa .. 
-l" KIch sIatek dru.ClanFch, QOJlIzd Illh r'~I·~r".m~. r~htelnl'e l' k"- SZlIJtaln clolllu. lilki, ' torfu. k\Ik.4. " e 13U~p J!L1>o Pp.dIÓZU.l~CY .na la·t 18. z leps~em. wyk",ztalc~ifl.l1 

duzeJ wsi. zabudowania T kI tJ'lllllwaJaJui 4 17 () 'L'N" ,I. c V~ ,, '< .~ " m6rg roli . Zgłosz . Qręd()wll.ik ~.Imoc 1ó'I, .ZgoIO/l~enla BraTIlewlcz, do wteres'u zhozQ.wego · prZYJmie 
bez kOrt~urcneji. Cena . 6 500.-': ~ISl{1 K ' . . Cnor, rZYRtnie ··tylkb: ·Stawski: Poznm'. P.lZ113'ń · :r:<i ~ll~o- ··~ . • S &\Voszew, P.OWlat. JlI.t'Ocin. ..Roln ik" w Gostyniu. PtseIllhe 
JaJlodaJl1la. POZllllll, Grobla 1. :n l? 020 pl. SapieJ!;Ylillki 10. b. z-d 2164,) z.d 2() 7&1 zgloszp.nia ' z odpisem świadectw, 
____ zd 21413 Domek 2 Folwark sZeś~8t. . Gorzelnik d 3·Z19 

, <. rl' D~m _ . L~~t)~jeełe:ii·~~~~~. °'bU~:~· p-;;: lóżkI!. ~toliki Illlil'Ulllrowe. szafli. morgowy żYWYlD, touty, bezdzietny w si.le wieku, POdróżującego ' 
TDJ!,SC\\, na ~) 0 ~ I e IW. stlarl gll/w- 7.nama na smrzedaż, Adres wska. lu~tl·o. hiurkoi'Jlrzed:tm zar~z. - t In t dlugl!. prakty k'l .• 'ol' .. "ml 8,1v.ad.'{:- chrz('ścijanina. "'jadającego nie-
yDo,eJ UIZICJ',Y ' 4:.00.;;- w].J;at~' ,2 ~OO.- że Oredownik. Pozn3.l1 zd ')ll17' Anri's w"knt.e Orędownik. Po- mar wym wen anem, tw\lml, znaJący ~lektrowmę, pra- j mieckim wprowadżonego dobrze 

Ol • \' c(O n, J. ozllan,,, 1'0,' , aW- - .. ZJlnrt 2d 21 644 żniwtl.ntih.dwUl~a""l" lat. ob~ie cUJ"cy I.I<'Z Z.,lIJ1.ÓW. po.sz IklljelW woj.' Poznańskiem. . Po mor-
' b 22. zd 21416 165q1l ... Tunel :Wą!'szaws~". po(! I,)"OSlidy ,(\(j 1 10. )oh później. -: s kiem i ślaskicm w branty sjJo-
-- -----~--- Drzewo budowlane Reeml'granc' F n "I znano AlcJe l\f~rr- l nkowsl{\ego 20. Łąsk. der!;\' F. NowakowskI. B~- Żywczo - delikatesowej .poszQkuje 

Willa Jarocinie stolarskie l z ra CJI zd 21 602 dZI!<szyn. p B 'm ew zdg 21 5t2 znana fabryka spożywcza. Gwa-
:r:>i~tro\\'" . n owll . WykOlicy'Ol1R. au- poleca Mniejsze gospodarstwa .. ]I' I: pwcja wYllJai~a. .Zgloszenia 
ZYID og ro<101l1. ,f'Cna 14.000. \\"platv' 'G' . • i1 91ll1.;i ~f(rodami. kupicIe rzetel-23. ROZMAITE 2?WOl.NE MIEJSCA ~ I<;u,~Jer P~~3.ń. sk~ pod "Gwaran-
Jl.."OO, \Jtn:ba.. Jarocin. Kiliti . '. ' KowalkieWlcz II1C ,. l311Jn tyl.ky . S h wski. }'OZtl;lll _ _ ___ Cla dg 3~3_ .. 
~~ 2. zd 21 ;J42 ~ klarJllica drzewa. Pozna.l'i. ::ltrze, pl. Snpi CŻyt'iRl>r 10 b. zd 21 :,l9? Szklenl'e' . . . '. Panienka 

. --- - '---,--, Jecka 14 a, telefoll 14-95. Chl'"'ak .. WiU d 3194 . EIILiIi-'iJ "]I . -~ do stałej i s IDm-odzielnej pracy p()., 
ę UJ' KUPNA . budowli I szkło okienne poleca P,ZoJyzęl]Jn[ Y'pdo ·k~m l ogrodu, W. tr7.ebnll zaraz kaucja 100 I/lt. -:. 

komfor-tow ll " 'a·nl fl SIO[lokoj-owa D J ' 'p ........... ' __ mistrz szklarski Jan Canilryk. I )'!rllrl' t· oman . .Rataje. ul. Po- Adre·s Orędownik Poznań. 
d\\'Ul!ast()J'lr,l·.~"' \\"Yln ogrocl t'!ll za- om arocinie Łódź; Główna 11. telefon 159-03 ~n a ,). zd a 6:r.l zd 21539 
IDlell! E) iłO~ lJl o rgn\Y e g og;Jo,i a r- mU SF\\ II,. I , i1lbrclU położemu. - Kupię n 1] 118 
stwo. rl opI3{'e )t (, t<lwką. PaluC'h. s klanem . ,w!onJ:1Inym. to warem. 
Poznań. Kantak't SI!!. zd 21 ;)51 Aurządze.nlplll" OFodem. 15 COO. _ ap a l'at anoduwy p rąrlu ~ta!eg<l. Nl·kIowaQ:l'e 

g entu K P Ofert:!' Oręd ' ,,"n'k, Poznali 
D . ra urJel'a oz.n..J aro- zd 2t 4()."\ różnych czescI oraz srebrze"'le om Ctn. ng 12 733 I . " 

nierlalfko P Lzn a nia "lipie, wp/a- p atC'l·ów . t:andryk.Łódt Ulów· 
t a 6;--I (}OU, O fe rty Ol'ędownik. Po- Domek Domek n8 11. n 11 U7 
znan zd 21 GO,l ~ ogrOd"ill t ,'zy Pozl:3niu ' btoz z o!::l·ó<.lkiem przy tramwujn za Dzielny handlarz 

W OlI 'oHfllgU spr~e(l 'lm .Z 3 gotowkę :lOOlL I gotówkę kupię. Zl\]oszp-nia (kę- ~ 
l ę erty Or<;u(l\\,l1,k. P-oznaii c.Jownik Poznali zd ')1 ~O(j l'ro.d\lk~ów :-vi ej~k ' ch I rolnych 

dw;maśeiep,okojową. komfort. _ _ . 2d 21 474 . ' w llloze I;lę o~lI·"hć przy mle-czarni. 
rhne morgI ogrodu przy wplat'ie • . B". :::. li IV Pwwlowie Żat'igkiem. :'IIa odpo-
Ja 00.0..- sprzeda T eresiak, )'fa, . 68 buraczaneJ ,18. 1!~!ERtAWY wiedź znaczek. Ig. \ViU. Lopien-
łe<:kJeg{) 29. PI1Zna11, zd ~1 li5J gospodal'Shyo . I klasy, pl'ywatne . _dMW no. z.J ·n 506 

(bez wyml3 1'v) '26 (){,() ",'piat Ski d ' II: :a Domek !~ .. (}oo. Otl'ęba. -J:aroei . Id'ii: . . . . a .. 2G. SZUK.~ POSADY 
f}łpję 2,poko.ie kuchlJh. og~ód- .kle!:" 2. "id !!td4!l w 'p~lJ)iecu w rynku II r>t:zy1eg!ylX1 , . . 

. FABRYKA TEKTURY SMOŁOWCOWEJ 

B~' KOWALSKI 
ŁÓDŹ, UL. RZGOWSKA 60a TEL. 150.911 

poleca' 

'..'Jem .. blisko Poznalli3 3 ()OO. ""·p~~ . , __ , ~ . • , .; _J • • .. . pok.qJ!'J,Il .• .!.flr!J,~ ,!io wynlU.ę(!lll. "-:- '. .,., . . . 
sredmcy wykluczeni.' Uferty . . , '-- ' nOUlek ~pTo!li~nui I· ra n<,rsze~. ~:o!J.l[iTtK . . ~lo,.~'ń.ta' ~:'80';'~~c, .ile. POI'.u: : .... . .. 
?1'fllj.O~Jli~, . .f,o~ml1.\":W,2JJH~ .:., . 1c. ;I.-cl)fó"i'ęi~~~rnl"z)· j\lPTZl'dam, :-.tllr,\uostyn. " ~il~049 ~ft:ftr:9 ~ill' ~~n~!l' -t'~~'~i ~I.· '. ..";-' 

papę dacho\V21 • smolę 
p .. eparowanł\, • pak wę

,'i~ ",: : •. ,~ " . - ,glop' ,_. ,JIlasę.:.~sklejną 

','.--:'~~ .. : k.a~oii~ę~Al::~}~~ent~, • . . ,. , .• ~ ił<- , .• -aWt'.va.- awwy ~tok ' Tl "iJ h b' ~v ~-,. 
Willa pięciopOkil]CWa ~OWY .- '1'OJlly';1. • 'rtd '~l'Hi! Dziedawv 1'0 nvc . 
ślicznym ogrodem ----::-30' .. ----- ~ '. -- ił'.O mMg 440.- 92 - 85 - -tS - Jnkiejkolwlek 

. v rozebranych 42 - 30 - 11l pole-<':l Dom Zleceli .,' . . Po'znaniu h Ó Pozn~Ul \\'1'0<, aW'<RIl '1'" prill~ <.tllJ;a. kat,olik. lat ~:? (ku, 
tr. - ' samoc od W zt'! 2f Hol ~~. )lleCI w rrzykre-J sytuad,l. DłI 

~;~:eda 'ifw aJ~i . c~n\> 18 ·900,- ~a.kup. ;,p " ZI'('lli używany'h CZJ>- ('went UI11111e gwal'~ nCJę . hlp()tccz-
"-roclawskoaOl 9,)' ęcen, , o.~n3J1t,,:-O ŚCI samoGbO<,lOWFCh, -'" ~6.1wo~i" . Piekarni,'. . . n<1,. L6,lź, Suw1aJS

8
kQ 11 - 5., 

__ o z ~ u·) 1111 ml~CZMk;. _ A uToskJlld Po- . •.. . . n. 11 ; .. " -

. ng 119M 

Humor zagr~niczny 

I[ -- tli .znań, DąbrOWSkip",oj 89,. tel 46,iJ wyd f1 QrhWI\" wz~I~,jnjfl kUJilili!, 
.. 6. O'lENKI. i · d 3228 . . . . Wplll.~~ S- 4 ty.'. OfE\TlY do Orli!' . Bbu'owy 

p~ _ .. j . - . . . dawni -li. Pozna.rt zd2!- f50 ' , kill\ClI.~tnh _ . ·' Il.:lłlll}:K;ł; dobT&ml . 

Dl . : ' POOwoz' ie ' .. , '. ' . ' ~o '-k j ' .... ŚWilld~.(;·W.MP "., ni'r;Ykre';" ' ''Qjń''._ 
a :~3moebo)do\P przer01l10 . ó· r .· r ~ .. " 1\, .. nill ; ,pri'!~l o j9kĄk.ol~j~~"fl.rlN. 

kUl!Ynki lat 30 .. milej PI'~Ylitojnej: konny . ta lij(~ "przedad{1! na- "r ze /ll ~n4 gO-<POU31":Z(fIl,<i ą~eni dtier· Ż,)naty . . 80 hit . ~c>lski . . ftl.'t1l.1CCkJ. 
z ma,ta gotówką sznka.m męża do ! Oredcwnik. ·P,)7.na.ll zd "i 61~Certy tewy. Oferty j()'~1<l ' ln~\· n'k. PoulIlll Oferty Or~rJ "w" 1<., PQotnatl 
lat ~il, : WrtoWCY t jPdneom ' Iub' - Z< - .19" . ' ,d '21 501 
dW101gieJ'!f .dzieci. nie w;ti{]JJczeni./' 
Zg oszema Orędownik. roznań 
____ --'zd 21 "~1 ' , 

Kawaler 
Il!t f9.. kupi ec. posiada. 2 tys.,1 . . 
<:ze~l SIę lZ ,pa!1llą .. 'która d01){lm~1 . tl\Ohn ioane. !:Z.10 ~krllyl'"tka frąn'l z: \\'lIr"z/lwr !CI ~krtYnką- rMl-
O
ze dO za.kozepnJa Int eresu. Oferty cUi>ka. %!.łO ~T>i(!wy lO płyt. U.OS en. ZO 10 tr ·i:"Wąr;.za,,·y 

rę o ,,-n I . ozn:111 7.d 21 5&7 • JUIa 'k1 lekka. i taneczna; i) !}. tr . •. ... ...• .. 
. Piątek, 19 Dpt.a. . . . Plllłtk• 19 lIpea. l 

_Krawcowa. 6.30 ' ll'Udyda p()ranlla. U,OIi . _ ' 9 ~~Iłltek, 18 ~pea. . Toruń 13.~~ mu:&yka 1~kkn.. ?!y-
zap9.zn. ka"'lJ1ers. na, posadzle oli dzie.l1.!lli<k potudl1. 12.15 Jtol1('~rt dla Krik6w l_ •• a k,nącert orko .kaJU. t.r. 16.15 1l!;ldn. 17 •. 211. ut'\\ory 
la. 28. cel mH~rrl'!lonJaln:v, Ofelt)- llMuch .. 1ł"1.nis-k i u~drb\\i~k :t. Il!Uerl"\lllna. 17 ".1I.fU1JBt.UfY <k\\1Jlrte- G rio.l: !I ~p. łyt~). 18.30 NZI .. O!,,> i::IJ'
Orędowruk. Pozmul zd ~1581 clnyi1ka · dla kobiet. 111.05 pfo8~nkl I,Q\\" '.' _w wyko)l.. kra:k. k-:va.r,tl'tu nOWI!';~':E\. ml(>j;;c~ ,ll~l~hąlolń ;Ge-

w wl'k. T. Shipa. N. ODRhetz i R. s~:~,czk. 18.1~ ,'.?a!a P"als.ka. ~tjJ",- romsiJnego. 18.45 ph{~. . 
. ~ PIhllCell1.' tli.SO .koneert otk 'detei \\,1 . · 18.30 s,klz~nkn o .. ~ólna, 1 ~':ł45 
~ 8trad;y \Vi!lzJennej .. 16 .. W~1i ja' ;;;;~~~~a. ~i~i~1stfjf-itlf(i~~~~~1W .::' -ZAGR.i\PICz"Nm .,.: 

iko Śr<ldÓi\vl s.k,o źy lU·· - odczyt " ' ·1 . - ,. 
10 placo'w 1611i ·kOJ1Cert ol'k T SeredYliskie~ 20, .. poga.clan'ka rego], 22. O. muzyka n'tek 19 li 

• c L " '163' • " k ]!<kka. 23.05- lllIUzyka Łanewull. z .o; lą , . PCA. 
chce sprzedać z powodu cmo!'Oby ,go ze wowa. . a lw,...adan a {llyt. - , ' I<oen.ii:swusterhausen 6.15 i 8.20 
wyjątkowo tanio byle prndzeJ' In' !lIa cqorv1 ('h. 16:ół! .. Wedrowka .Ta- Pią~ek 19 lipca IJllużyka poranna. 12 Dl1Uy'ka l~"-
f - d' I d ó '< • aJllny·. 7 •. MI.matury kWaJ'teto- ". . .1, '14 't ' ' . ""'16 ormacYJ u zle a "! r -we". 17.40 redtaJ. fortepianowy. Lw6w n.05 tartcę sty!izl)wa.ne z ~a. ro:;;mal O~Cl m'llzjC:74Je. . 

. Stoki. . . 18 prillez kamieniołoJllY ZagnaMka plrt. 16.15 ~onc/lrt orko SeredYli- kOJl-cert o~r~(JI\\ Y. 1~.40 mutyka 
P9jazd tramwajem 4 i 10. Ko- do kieleokich ,m!l-rm~ró\V. 18.15 ,ki~!{o. 1~.3a au<!ycja dla chorych. ~j;~e~ ~o~4l~~'z:~z:aesa~~~y~j~y~ 
smól, szkola elektryc~ność. .,C~1l Polska 5'pH~wa. ::- 18.40 llil~ f.rą,~m. z oper. (osII'!:y). 18.30, mont\. 22.30 ko.nee.rt !Orte.l): ' 'Lt;ltl-

ng 12814 ch,wl.bka spo1ec~na. _ ~8.4a s·bre st~ l. p~lI'gr'pamy.]~ •. 1> kTra:'i,rrt. dyn 20 muzyka lekka. 22. koncert 
walce. 19.~O recltaJ. sp.lewaczy H. apel 0'\\ P. ~" , aTOl Je I a.ry",a- 231- . '.k n d ' Domek w Jaroclnłe Zhoitlskiej - Ruszkow"kie.j - !!() ·tun", 22.10 mu,zy·kca lt>kka z pjyt. ." IllllZS !l . taI!~cZilla: \l . a-

. SI' "~90' "3 0- ~. Job " ( l t) , peszt 18.35 PIO'Sen.k1 Włj'.rw~~rs.kle ' z 
murownny . . ł ubikacje. z ogra- .. 'krzynka. ro .mcz!l. !' .10 kon; ~ . \I .. - a ranO<! P y Y • ,t<lw. orko cygaI'!skiej. 21.4li kC)ll-
dem. sprzedam za li 500. Otręba. ceOrbt . !Ok\45 f1ll.1ę~i.k WI~. 20tlll Piątek, 19 lipca. cert. 28 mu,zykll. tlhlleezna. Stut-
Jarocin, Ki1ińskie!!o 2. .. ra~ - l z Y~.Jll" n.ow.neJ l WSi]) - gart 19.16 muzyka ta.nec~a. 21.45 

zd 19343 c!esn.eJ .Poh~k~ .• 1 lkomeel't Bym!. Ł6jłź 13.31i zaiproszoo.ie d·o tańca p!y·ty. Z2.30 sł.UChoWi.srkO .r"gjon:a,l----------.------122 wlad<)~ośCl sport. 22.10 lIIiW1Y- (plyty). 11i.U grie-łda. 18.30 sokrz:vn- na. 6 _ 2 ikonc.ert 1Jl0Clly. WledeA 
Farby - lakiery - po- ka lekka .l tameczna . . 23.05. mu~Y- ka <l,góma. 1<>.45 d'uety QPeI'<lwe. 20 audy('ja 111dO'wa z ulhialOOl so-
k t . k b lin ka tanecanlt w wykonanIU roź- 20 pios(!Jlki z p!y,t. listów. ~raga 11.05 p.rogoram r~· 

OS ar O eum - .nl'cb zesp.olów. Piątek. 19!ipea. maitotici. 12.80 koncert. 15 m1m:Y-
tran .ka ~aneczna. 17 muzy.ka lekka. 

I 
• . Pomat 6.30 auc!ycja TJ{)l"tlJ1Jla ll. 19.2Ii k().ncert, .kwart~u. 20.30 

po oca nSJtanleJ f. G . Fru.!!. Warszll'wy. 8.20 program.. 8.30 ':;'pic .... 21.30 koncert symf. RzYm 
N~st~J>C8 \VI. Ka.user, Poznań . .. w~kazówkj Pl"rokt. 11.57 do 13.31i 20.40 ko.ncert ,,'oka1no-.ka,meralny. 
WIelka 14. d 2790 PJątek, 19 lipca. tr. /l; WaMZaWy i Kl'l1k().wa. 16.15 Mediolan 20.40 kwnedja. 22.30 

... S Katowice 13.35 melodje w~!H}(l- ,giełda. 15.25 transm. z Warszawy. lPiO'Senk.i. 'Vroclaw 5, 6.15 i 8.20 . "u.a zyn, nie z płyt. 15.15 gielda. 16 .. Woda 17.20 Bandrowska-Turska. wopr!Ln lll!u'Zylka ,pora.n.na. 9 i U koncert. 

&1. .. ~ . ,- . 
,.' 

- .~ .. 

- Pan się na mnie nie' poznnł, I\'C mnie są dwie kObiety . 
- Jaka szkoda. Gdybym był o tem wiedział, pl'2lypro-

wadziłbym przyjaciela. Singera jak nO\"\"8 sprzedam. kc- jako ś.rodo ... vis~m życia" . . ' 18.30 (z płyt). 18.30 reportaż. 18.45 naj- 15.50 fOl'te-pinn. 11 rozmaitości 
I'lZfstnie. Ratajczak, Pozn1ń. JI!- • .Jan Krzyża". · 18.45 l'eci·tal ten<l-In(}wsze nagranie na ptYta-ch. 19.01i mllzyczne. 19 koncert porpularny. 
zUlcka 12, II p. zd 21555. ra Bevala. 20.10 poradl' radjo- program !!la dzień nasi. 19.30 tr. 20.45 m1Uy·ka. . (RiTe - Pary t). S, F. 

I 
Co futro - to Edmund Ryehter - co palto - to Edmund Rychter - co ubranie - to Edmund Rychter. Poznań, Ostrów Wielkop. 

Pr 1. e d P ł at a nI mleslac sl-el'llleń 10011 rOIku w/ąeznie książkowegO dodatlro powie
ściowell'0. w Pomaniu w ekspedycji al 1.95. w agencjach zł 2.20, z 00' 
I1OS~e1l1em do domu zł 2.20. na prowincji na poe%! ach jut I odnosze

nit'm do domu k.wartalnie 1.01 . m:esi~cznie 2.34. pod opask\ miesięcznie · w Polsce zł 5.00 
IV IIlnych krajach III 5.00. Prz)' l·miu wydaniach tygodniowoosztuje .. Ol"ędownik" miesięcll.· 
nie 2.:ł5 zl bez oo1noszeni/l do domu. W razie wypadków spowodowan,ch !lila wyższa. przeslk6d 
w zakI8,I~ie. I!ItraJk6w i L Po w,.dawnictwo nie odpowiada p dostarczenie' pisma. a &bo:leuci 
nie maje prawa dQmawan1a ale niedoeta.rczonych numerów lub ods2lkodow8.nia. 

OtrłoSzenloa na litl'onle Mamowej 15 gr, na .tronle .~a.moweJ przy końcu tekwtu 
6 redakcyjnego 30 /fr. na stronie clIwartej 611 rr, na Hl toniE' drugiej 6tI rf 

-,-- Przed wiadomościami potocanemi 100 Jrr od l-Iatlluwl'lro luiluIIetrL 
Ogłoszenia !kompllkowa.ne z zlU1trzeten:em miejSca od POOZCzl'llólnel1'o wyp~,iku 20'\ n8 :iw,'tk' 
Drobne ogloszenia (najwyżej 100. sl6w w tem li nagł6\\'lowJcbl ~Iowo nSll16wkowe ,tłusle; 
15 gr. kaźde dalsze sl0>1!0 ~O rr. Olf/onema do bietąl'ego w,.ds.nil 'prr, jrnąjem1 do !todzln, 
10.30.. I do wydn.ń hiedzlelnycb ł dWlątecznl'eb do 1fO!1z. 10. Iii tano. Za r6źmCl! mię !zy lIlQ,Oia. 
wem a wySoko~c14 o~łOllzenIa. POWItalą wakotek matr,cowan!a. wydawnict\llfO nie odpowiada 

Redaktor odpowiedzlaln, Hi_Im Pawlicktl • Poznania. - Za wszystkie wiadomości i utyku'" • 1Il. ŁodzI odpowiada Leon Trena. ł.6dł. Piotrkowska 81. Za oc!oezenta I I'l!klaal, 
odpowiada administracja w osobie p. Antoniego Le~niewicza .. Poznllm.'u_ Niezam6wionl'cb rękopisÓw redakc~a nie zwraca. 

Wychodzi codziennie I .,.Jatklem 1liedsi.e1 I ~t Ql"OCSl'st,.cb I data nI dzień nll8u,PIlT. W,.~.wnlctwo Orukarnia Poliki S. A ... PoRwda. .... Ma.rcID TO. 

Tel&fcny: łł-8ft U·N, 33-07, 35~~ 35-25, łO~72. w niedziele, święta i p6tnym wieczorem tylko 40-72. p, K, O.Poznl'.ń nr. 200149. 



Strona 11) = ORĘ'OOWNIK, piątek, iłnfa 19 Ilpea: 1935 = Numer tSS 

mdo 
Wystawa budowlano-mieszkani,owa w Warszawie - Pokaz gotowych ~omków mieszkalnych - ścisła 
współpraca architekta z ogrodnikie,m - Walka z gruźUcą - Domek ciasny, ale własny ..• 

W Warszawie otwarta została w ma
ju i trwać będzie do sier:pnia r. b. wy
stawa budowlano-mieszkaniowa, urzą.
dzona przez Bank Gospodarstwa Kra
j0wego. 

W dzielnicy "Kolo" .•• 
\Vystawa obecna W stolicy, w dziel

nicy ,.Kolo" nie j6tst pierwszą wystawą. 
mieszkaniową.. Poprzednio już dwie 
wystawy zorganizowało Polskie T<JIW. 
Reformy Mieszl(aniowej, które w cią.gu 
niespełna 6-ciu lat swego istnienia mo
że wykazać się pokaźnym bilansem 
swej pracy. Wystawa na "Kole" ma 
jednakże inny, niż dotychczas 'cl1arak
ter P{Jdczas gdy poprzednie wystawy 
!lrłJ- pokazem raczej eksperymental
nym, mającym znaczenie głównie dla 
fachowców, obecna wystawa budowla
no-mieszkaniowa B. G. K. przeznaczona 
jest ula !"zerokicb mas publiczności, a. 
mają.c charakter dydaktyczny podkre
śla ~tronę praktyczną, użytkową. mie
szkail. To 1 eż na tę specjalnie stronę 
pra.gn~ I.wrócić uwagę czytelników, 

.. wy!uszczy~vszy wpierw cel wystawy i 
wymieniwszy jej poszczególne działy. 

Celem w~'s-tawy na .,Kole" jest -
według oświadczena dr. Taieusza Gar
busińskiego, dyr. Banku GOlSIPodarstwa 
Krajowego - uświad()mienie drogą. 
populai'no-clydaktycznego pokazu 
szerokich sl'el' społeczeństwa. budują.
cyeh małe domki mieszkalne na wła
sny użytek - o tych wszystkich zagad
nieniach, jakie są. zwią.zane z budową. 
małego domu, w szczególności zaś 
wsl(azanie na konieczność wyboru przy 
budowie - zarówno racjonalnych, 
ekonomicznych i estetycznych projek
tów typów mieszkalnych, jak i celo
weg<) użycia materjałów i konstrukcyj 
budowlanych. 

Który dział ładniejszy "l 
Cała wystawa podzielona jest na 

!tilka działów: m. in. dział ogródków 
działkowych, urządzony przez Zw. 
Tow. Ogródków działkowych, Małych 
Osiedli i Hodowli Drobnf1go Inwenta
rza w PDiznaniu i najcie.kawszy dla nas 
dział: gotowe domy mic.s.zkalne i 
ogródki. Ohok tego wspomnieć należy, 
że zorganizowano na wystawie prze
gl~d wszystkiCh branż przemysłu bu
dowlanego z pokazem ,vytWOl'ÓW i 
materjałów wyłę . .czni.e pOChodzenia 
krajowego, dająC szczegółowy i wy
czerpują.cy przegl~d postępu z lat o-
statnich w tej dziedzinie. , 

Najistotniejszą częścią wystawy ze 
względu na swój charakte.r użytkowy, 
jest, - jak już wspomniałem - pokaz 
gotowych domów mieszkalnych z urzą
dzeniem mieszkań i z ogródkami rów
nież urządzo·nemi. \V tym dziale po
kazano wszystkie trzy typy drobnego 
budownictwa mieszkaniowego t. zn. 
domy szeregowe, bliźniacze i wolno
stoją.ce. 

I między da·mami 
są bliźniaki ••• 

Domy b-1iźniacze i szeregowe zawie
rają.ce przeważnie mieszkania dwu i 

(l"'" . 

w podziemia.h ko~ti,Jla. farnegv 
'tV Poznaniu 

Od własnego korespon denła "Orędownika" 

Dom jednorodzinny wolno stoJący. 

półtorapokoj()we - budowane były z 
myślą o częściowem cho,ciaż zas-pokoje
niu głodu małomieszkaniowego. 

Rożkład wewnętrzny mieszkań jest 
prawe bez zarzutu. Jedno jest tylko 
niedOCiągnięcie: zamiast pokoiku dla 
służącej są tylko alkowy-nisze w kuch
ni, nawet przy mieszkaniach większych 
i nawet tam, gdzie można było z dość 
obszernej alkowy zrobić bez specjalne
go nakładu kosztów i trudu pokoik. 
Ten sposób rozwiązania pomieszczeń 
dla ~służIJ-cej w alkowie-niszy kuchen
nej Jest niewskazany zarówno z punktu 
widzenia higjeny jak i estetYki wnę
trza. Jest to jednak niestety bDlączl<a 

bardzo wielu mieszkań w \Vars'zawie 
zarówno w domach starych jak i no
wych. 

Polwje w domach na wystaWie nie 
są. zbyt obszerne, wydają się jednak 
przestrzenne dzięki szerokim oknom, 
szerokim drzwiom oszklonym, prowa
dzą.cym na taras, czy też dzięki pil"O

wadzą.cym z pokoju-hallu na piętro 
schodom, czy też wreszcie dzięki ściśle 
wymierzonym i dostosowanym do prze-
strzeni meblDm. . 

Okna szerokie, nieprzysłonięte 
zbytnio firankami, z widokiem na do
brze urządzony ogródek, wprowadza
ją do jasnych ścian mieszkania jeszcze 

Współczesny Orfeusz 
W wiosce Lsaneg, w odległości 25 klm dzieści olbrzymich gryzoni6w wypełzło z 

od Budapesztu żyje stary młynarz, nazwi- apteki i rzuciło się do ucieczki. 
skiem Józef Krenko, posiadający właści- Tu zaczęły się jednak kłopoty młyna
wość wypłaszania ze swych kryjówek rza, gdyż szczury nie mając innej drogi, 
szczurów, po uprzedniem magicznem ich schroniły się do pobliskiej plebanji. Za· 
"zaklęciu". Sława jego stanęła obecnie u krystjan, powiadomiony o naJeździe, był 
szczytu, /?dyż dokonał wobec licznych zrozpaczony. gdyż stanowiły oUP poważ
świadków prawdziwej sztuki, nietyIko wy- ne niebezpieczeństwo dla ornatów kapłań
pędzenia szczurów. lecz w dodatku zmu- skich. Z drugiej strony, w jaki sposób pa
szenia ich ... do samoMjstwa. zbyć się niepożądanych gości 'l Sztuką 

więcej jaJSnośei i ~wiatła., siwa,'!"Za,jlł 
• powiedzieć można - naJStrój pogodny, 

nawet słoneczny. 
Ogródki urządzone wzorowo stano. 

wią nietylko tło domu i jego ozdobę, 
ale są. jakgdyby istotną jego cz~ścią. 
składową., połą.czoną. z domem 1?-aJczę
śCiej tarasem, toną.cym w kWIatach. 
Widać, że musiała tu być ścisła współ
praca architekta z ogrodnikiem. Nie
które ogródki są. tak urządzone, że la
tem można w nich większą. część dnia 
spędzić czy to na ławeczce pod drze
wem, czy na trawniku pod grupą kar
łowatych sosen. Starannie wychodu
wane kwiaty i grządki warzywne
gdzie niegdzie drzewo owocowe, p'nącze 
na ścianach domu - wszystko to świad 
c'zy o dużym nakładzie pracy ogl'04ni
ków, którzy potrafili na piasczystej zie
mi stworzyć tak piękne ()gródki. 

Nowoczesna kolonja 
Dzięki właśnie tym ogródkom i pięk

nym linjom architektonicznym dQmów 
oko z rozkoszą zatrzymuje się na tej 
nowoczesnej kolonji mieszkaniowej. 

TylkQ jedna cała uEca wolnostojl;).
cych. jednorodzinnych, jednakowych 
domków stwarza rażącą monotonję. 
Zresztą. t.J domki, stojące jak żołnierze, 
równo w szeregu, niczem nie różniące 
się od siebie, nie są piękne i niczem nie 
mogą. zaimponować wielkopolskiej 
wiejskiej chacie. 

Wkońcu należy wspomnieć jeszcze 
o rDzmicszczonych w niektórych mie
szkaniach na wystawie meblach. pro
jektowa'nych niejednokrotnie przez ar
tystów. 

Piękno i prostota 
Pięknem i prostotą. wyróżniają SIę 

meble "Lada" (Spółdzielni Artystów w 
Warszawie). Jednakże cena icb jest tak 
wysoka., że może odstraszyć zwiedza
jIJ-cych od ich oglIJ-danla, jeżeli przed 
zwiedzeniem mieszkania, urządzonego 
pi'zez "Ład", zwrócą. uwagę na cenę 
mebli. 

Ministerstwo Opieki Społecznej wraz 
z Polskim Komitetem Opieki nad Dziec
kiem zorganizowało pokazy pokojÓW 
mieszkalnych dziecka, a wraz z Pol
skim Związkiem Przeciwgruźliczym 
dało przez odpowiednio urzIJ-dzone po
koj e mieszkalne choregD na gruźlicp., 
pokaz z dZiedziny walki z gruźlicą. 

N aogół powiedzieć mżna. 2le wysta
wa na "K()le" jest dobrze pomyślana i 
podjęta z rozmachem. Są jeszcze tu i 
ówdzie niedociągnięcia. ale jest w ra
czej Winą. nie organizatorów wystawy, 
ile stosunkowo niskiego jeszcze u nas 
poziomu kultury mieszkaniowej i bra
ku tradycji tej kultury. 

Wysoki poziom wysławy 
Wystawa B. G K. na "Kole" jest po

mimo wszystko na wysokim poziomie; 
dos'konale więc spełnić może swoje 
przeznaczenie propagandQwe i dać mo
że impuls do podnIeSienia poziomu 
kulturalno-estetyczno-technicznego na
szycb mieszkań, naszych domów i o. 
siedli. Ł. REM. 

Sprawa, o kt6rej rozpisuje się szeroko "magiczną"? Proboszcz nigdyby się na to 
prasa węgierel<a. przedstawia się nastę- nie zgodził, a ponieważ miał wrócić do pa
pująco:,aptekarz z pMliskiego miasteczka. rafji dopiero następnego rana, należało 
dowiedzia wszy się o "magicznych'" zdoI- działać odrazu i wykorzystać raz jeszcze 
no·ściach młynarza. zwr6cił się do nieg-o obecność "magika". Młynarz powtórzył 
z prośbą, by go uwolnił od plagi olbrzy- swe "obrzędy" i tropione szczury zaczęły 
mich szczUJ'&\V, grMujących bezkarnie w powoli wychodzić ze swej nowej kryjówki. 
jego .składzie aptecznym, gdyż najsilniej- Młynarz, wymawiając bez przerwy słowa 
sze trucizny llkazywały się bezskuteczne. "zaklęcia", zwrócił swe kroki do pobliskie
Krenko ~rzybył na miejsce i z sękatym go stawu, ciągnąc po ziemi kij, do którego 
Idjom w ręku oraz młotkiem, o·bwią.zanym przywiązany był mlotek i paczuszki z 
czerwoną cbutką zażądał wręczenia mu ziarnami. Szczury, jakby zahipnotY7.0wa
trzech ziaren kukurydzy. fasoli i żyta. Z ne, pOdążały gęsieg'O za nim, wf;r6d ;<1"0-

otrzymanych prowiantów zrobił trzy male bowej ciszy i zabobonnego st.rachu obec-I 
paczki, złożył je na progu apteki i nary- nych wiebniaków. Gdy młynarz wBzedł po 
.:;owal na zięmi kolo, kt6re podzielił na kolana dd stawu, <szczm'y' również opuściły 
cztery równe części. Nru;tępnie .silnym glo- się na WOD". ~tarzec w6wcza.s wyprostował I 
sem wypowiedział "m;tgiczne" zaklęcia: rp'ce i ta;t dlugo je trzymaI ,ad wodą, aŻ'1 
hibaite. sta~i~. t? I~bo var p~obi.ie", C?!Il~ wszys.tkie szczu~'y potonęły. Z całego kra,iu 
znaczyć: idzcle l rugdy tu me \- raca.lcle· I ohecllle 'wr calą Się go.spodarze do mE" : 
W kole umieścił. w każdej przegródce zwykleg-o człowieka. błagając o pomoc \\ I . 
ziarna i młotek. przykrywając całość ko- uwolnieniu ich orl źarłocżnych gryzoni6w l' Literat 
lorową, chUBtk.~ Pp paru chwilach, czter- kt6re niszczą ich dobytek. '\ burton 

i dzienn:Kn"7 ,ąmen,\nńi'ki Halh
>\yru6zyl na ,;,Iurliu prl! 1. .\1, y. 




