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Wielkie operacje wojsk powstańczych 
na froncie Sevilla - Madrvt 

Czerwoni zosta" odrzuceni o 30 km - ' Oży'wienie działań wojennych dokoła Malagi 
Salamanca. (PAT). Święta Bo

żego Narodzenia na froncie madryc
kim i na odcinku Somosierry minęły 
zupełnie spokojnie. W prowincji Kor
doba natomiast, gdzie dotychczas roz
grywały się operacje o drugorzędnem 
znaczeniu, wojska powstańcze wszczę
ły działania na wielką. skalę. Jak do
nosi korespondent Havasa, kolumny 
powstańcze, posuwają.ce się wzdłuż 
dro.gi Sevilla - Madryt, odepchnęły 
WOjska rzę.dowe o 30 kilometrów w 
kierunku Andujar. Opór wojsk rządo
wych pomimo obecności oddziałów 
międzynarodowych był słaby. Po
wstańcy zajęli Bujalence i Montoro 
na połowie drogi pomiędzy Kordobę. a 
Andujarem. Nad całą okolicą. panuję. 
góry Siera Morena, stanowiące trudnę. 
do przebycia zagrodę. Prowincja Ciu
dad Real, w której wojska rządowe 
pr~gotownją się do operacji o cha
rakterze zaczepnym, jest od północy 
broniona przez góry Toledo, od połu
dnia przez wyżyny Sierra Morena. 
Można się do niej dostać jedynie od 
strony wschodniej. Posuwanie się 

ojsk powstańczych w tym właśnie 
! . I U k u s i:\.llo\.i Ilu,,"':'. f niebezpie
czeństwo dla wojsk rzą.dow}'ch. Dzia
łania wojsk powstańczych na tym od
cinku prawdopodobnie wkrótce po
zwolą. na uwolnienie garstki nacjona
listów, bronię.cych się od trzech mie
sięcy w Santa Maria deI Cabeza w 
pobliżu Andujaru. 

Akcji, prowadzonej w prowincji 
Kordoba, towarzyszy ożywienie dzia
łań wojennych w pobliżu Malagi. 

Korespondent Havasa przypuszcza, 
iż w Andaluzji na wybrzeżach śród
ziemnomorskich przygotowuję. się po
ważne wydarzenia. 

BOMBARDOWANIE MADRYTU 

M a d l' Y t. (PAT). Rada obrony 
Madrytu komunikuje: 50 dzień obrony 
Madrytu powstańcy o godz. 4 rano za
częli gwałtowny atak na kilku odcin
kach frontu, a w szczególnooci w dziel
nicy uniwersyteckiej. 

<AntTum miasta byłQ bombardowa
ne przez artylerję. 

Wojska republikańskie stawiają za
cięty opór ataJkowi powstańców. Bitwa 
trwa już od 8 godził? 

GEN. FRANCO WIZYTUJE FRONT 

S a 1 a m a n k a . (PAT.) Generał 
Franco odwiedził w ubiegły pią.tek nie
oczekjwanie pozycje powstańcze na 
froncie Sierra. Towarzyszył mu gen. 
Mola. Wieczorem gen. Franco powró
cił do Salamanki. 

dzić, usiłowała storpedować statek 
"Mangallanes" w chwili, gdy przygo
towywał się do opuszczenia portu. 
Wyrzucone przez łódź podwodną. tor
pedv znaleziono na plaży, odległej o 
1.500 metrów od portu. Sa one rzeko
mo pOChodzenia włoskiego. AgenCja 
Havasa donosi, iż w pobliżu Barcelonv 
usiłowano również storpedować tranś
portowiec, zbliżajacy się do portu. 
Torpedę rzekomo wyłowili rybacy. 

ZAJ~TY LEN AMERYKAŃSKI 

stytucji wydalił z Meksyku przedsta
wiciela rządu w Burgos Ramona de 
Pujadas Y Gaston, jako uciążliwego 
cudzoziemca. Zawiadomienie o wy
daleniu zostało wręczone 23 grudnia. 
Przedstawicieli rządu w Burgos powi
nien opuścić Meksyk najpóiniej 30 bm. 
Ramon de Pujadas Y Gaston, były se
kretarz ambasady hiszpańskiej, opu
ścił ambasadę w pierwszych dniach 
wojny domowej, wypowiadając się za 
powstańcami. Prawdopodobnie przed
stawiciel rządu w Burgos wyjedzie z 
Meksyku 30 grudnia na pokładzie o-

Was z y n g t o n. (PA n. Departa- krętu niemieckiego. 
ment stanu polecił swemu przedsta- ŚCIGANY STATEK FRANCUSKI 
wicielowi w Walencii nadesłanie ra- C a s a b 1 a n c a. (pAT.) Statek 
portu w sprawie zajęcia przez rzą.d francuski "Cap des Palmes" rozesłał 
hiszpański ładunku lnu wartości 400 nast.ępującą depeszę iskrową: Ścigani 
tys. dolarów. Ładunek ten, należący do byliśmy w ciągu 20 minut w odległo
przedSiębiorstwa amerykańskiego w ści 3 mil na połudD1e i połuclniowy
M~nneapolis, ~na.id?w~ł się n~ pokła- wschód od Pointe Carnero przez dwa 
dz~e okrętu hl.szpanslneJ:l;o, ktory opu- hiszpańskie statki patrolne, z których 
śCIl Buenos Alres 3 J1;rUdnia. jeden dal trzy strzały ostrzegawcze i 
WYDALENIE PRZEDSTAWICIELA r?zkaz~ł, nam zatrzymać się. ZaSyg~HI,-

RZ"-DU NARODOWEGO Z MEKSYKU 1,1Zo?wa)1.smy nazwę naszego st~t~u. ,10-

I sWIethltśmy flagę, lecz odmowlhsmy 
M e k s y k. (P AT.) Rząd meksy- wykonania polecenia. Jedziemy w 

kański na ~pdstawie artykUłU 3' kon- dalszyn ciągu do Dakaru. 

Cała Holandja przygotowuje SIę 00 Ul'oczystoscl zaślubin księżniczki Juljan
ny z księciem Bernardem Lippe-Bies terfeld. Na zdjęciu widzimy ilumino

wane i przystrojone domy w Hadze. 

Trzęsienie ziemi w Japonii 

Si-Czana, oraz wpływy a.ngielsko-ame-
rykańskie. . 

"Niszi-Niszi" przypuszcza, iż rzą.d 
nankiński zajmie obecnie stanowisko 
bardziej nieprzejednane w stosunku 
do Japonji. 

Szanghaj. (PAT). Czang-Kai
Szek w wywiadzie z przed·stawicielem 
a.gencji chińskiej "Central News" 0-
ŚWiadczYł m. in.: Odpowiedzialny je
stem jako wód'z naczelny, że nie umia.
łem wprowadzić armji na prostą. dro
gę. Centralny komitet podejmie sank
cje, jakie uzna za koni.eczne. Dzięku:' 
ję wszystkim władzom cywilnym i woj
skowym, które spełniły swój obowią.
zek utrzymania ładu. Dziękuję mym 
rodakom, opinji publicznej i kierują..
cym mężom stanu krajów zaprzyjaź
niorur-eh za zainteresowanie, jakie o
kazali dla mego losu. 

Stan zdrowia Oj'C3 św. 
M i a s t o Wat y kań s k i e. (KAP.) 

Ojciec św. spędził spokojnie noc i 
dzień Bożego Narodzenia Wysłuchał 
trzy msze i przyjął KODlunję św. W 
dniu tym Papież nikogo nie przyjmo
wał, nawet najbliższej rodziny. 

Do Watykanu napłynęła olbrzymia · 
i10śd depesz od panuję.cych, szefów 
państw i rządów z życzeniami zdrowia 
dla Papieża. 

Cito. deI Vaticano. (P AT.) W sta
nie zdrowia Ojca św. nastą.piło dalsze 
polepszenie. Ojciec św. przyją.ł dzisiaj, 
jak zwykle, sekretarza stanu, kardy
nała PacelIi. 

Nowy Nunciusz Apos1olsk; 
W Polsce 

M i a s t o Wat y kań s k i e. (KAP.) 
Ojciec św. zamianował arcybiskupa 
tyto Svrakuz, Filipa Cortesi, nuncju
s'zem "apostolskim w \Varszawie 

Nowy nuncjusz apostolski w Polsce 
uroc.ził się w roku 187(j na Sycylji. Od 
roku 1910 mgr. Cortesi zajmuje kolej
no &tanowiska sekretarza, a następnie 
audytora nuncjatury w Kolumbji, 
Argentynie, Brazylji. W r. 1921 został 
mianowany nuncjuszem apostolskim 
w Chile. a w 1926 w Argentynie i Pa
ragwaju. \V czerwcu 1936 roku arcy
biskup Cortesi został mianowany 
nuncjuszem w Madrycie, jednak z po
wodu wojny domowej w tym krajU 
nie mógł obją.ć swego stanowiska. 

Blok państw 
zaehodnio-azjaty,ckich 

B a g d a d. (PAT). Tutejsze koła 
polityczne poważnie liczą. się z ewen
tualnoocią ścisłego porozumienia 
państw zachodnio - azjatyckich: TUT
cji, Iranu, IraJku i Afgani.gtanu. Jed
nocześnie wY'J)owiadane sę. opinje, że 
taki blok podważyłby ideę zwią.~ku 
pan-a.rabskiego, którą Anglja jeszcze 
do niedawna usilnie popierała., jak 
również mógłby się ujemnie odbić na 
przyjaźni turecko-sowieckiej. ATAK 13 SĄMOLOTÓW T ok j O. (PAT) Wed'ług ostatnich ł przeszło 500 domów. Jedna osoba u-

M a d l' Y t. (PAT). Urzędowo komu- wiadomości trzęsienie ziemi, które na- traciła życie, 10 odnioOsło rany. Dwa 
nikują., że pozycje rządowe dokoła 0- wiedziło wyspę Iniijima uszkodziło domy zostały całkowicie zburzone. 1 Sza'rańcza W Egłp,cie 
viedo zostały zaatakowane przez 13 
samolotów powstańczych. Eskadra Kair. (PAT). Egipskie ministel'-
rzę.dowa zmusiła samoloty powstań- D .. C 'K · S k. stwo rolnictwa zostało zaalarmowan-e 
eze do ucieczki. "V pobliżu Posada i ymlsJa marsz. zang - al- ze a! mWl~elndl~Unksal·ęmsizZargaon·,rcnZeyg'OnEagi'PpotU.grOanPl.ocj~u-
Dellanera powstańcy zaatakowali woj- " 
ska rzę.dowe, które jednakże zmusiły P ary ż. (PAT.) Korespondent "Pe- Czan~-Kai-Szek zamierza obecnie pustyni libijskiej. Zwykle szarańcza. 
ich do ustę.pienia. tit Parisien" w Szanghaju donosi, iż spędzić jakiś czas w swej wiosce 1'0- rozpoczyna swój lot ku dolinie Nilu 

STORPEDOWANY STATEK Cza~g-Sue-Liang prawdopodobni~ w.y- dZinnej w prowineji Cze-lang. dopiero w kwietniu. W celu SlPraw-
jedZIe wkrótce do Europy. Arm)a Je· T. ki o. (PAT.) Prasa japońska, d'Zenia. tych doniesień wysłano na 

Wal e n c j a. (P AT). Z Tarragony l go, według krążących pogłosek, wsta· komentując uwolnienie Czang-Kai- ZWiady parę samolotów. Do najbar
donoszą, iż łódź podwodna, której ni.e oddana pod dew6dztwe ,eR. Yoo- Szeka, wyraża pogl ą.d , że przyczyniły dziej zagrożonych okręgów wyjechalA 
przynależności nie udało się stwier- Si-Czana. się do tego głównie wysiłki gen. Yen- , ~ nspektorzy ochrony rolnictwa . 
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A~[ja niemie[~iej floty WOJennej ~oło ~iI~ao 
Z'marł Leon WYCZÓłkowski 

War s z a w a. (PAT). W niedzie
lę popołudniu zmarł w Warszawie, na 
skutek ciężkiego z.apalenia płuc pro
fesor Warszawskiej Akademji Sztuk 
Pięknych, jeden z największYCh współ
czesnych malarzy polskich, Leon Wy
czółkowski. Chodzi podobno o uwolnienie statku zatrzymanego przez okręty hiszpańskie 

1-
L o n d y 'n. (P A T). Według infor-

macyj z tutejszych kół politycznych 
na wody hiszpańskie udały się nastę
pujące okręty wojenne niemieckie: 
pancerniki "Deutschland", "Admirał 
Scherr", krą,żownik "Koeln" i dwie 
flotylle torpedowców. 

Przypuszczają, iż okręty te skon
centrują się w pobliżu Bilbao, doma
gając się uwolnienia parowca "Palos". 

Paryż. (PAT). Agencja Havasa 
tlonosi z Berlina: 

.',\oT kolach cudzoziemskich Berlina 
przypuszczają., iż niemieckie okręty 
:wojenne otrzymały rozkaz udania się 
:w kierunku Bilbao. Powodem tego za
rządzenia ma bvć zatrzymanie przez 
:dwa okręty hiszpańskie parowca nie
mieckiego "Palos". 

Oficjalne koła niemieckie, jak za-

.Oświadczenie braci Zamorra 
Barcelona. (PAT). Ludwik i 

'J'ózef Alcala Zamorra, synowie b. pre
zyde.nta republiki hiszpańskiej, zamie
ścili w prasie barcelońsldej wyjaśnie
nia, przeczące oświadczeniom, jakie u
czynił ich ojciec. Synowie b. prezy
de.nta Hiszpanji twierdzą, iż powrócili 
do Hiszpanji z własnej woli, bez żad
nego postronnego nacisku, przeciwnie 
byli zmuszeni przezwyciężyć presję , ja
ką wywierano na nich, by pozostali we 
Francji. Z.aprzeczają oni kategorycz
nie jakoby zaopatrzono ich w fałszywe 
paszporty. 

;,.., . 

znacz a korespondent Havasa, ooma-I nik atu niemieckiego biura informac~rj
wiają wyjaśnień na temat "koniecz- nego zostały wydane w celu uwolme
nych zarządzeń", które według komu- nia statku. 

Protest Anglji i Francji w Berlinie 
pr~eciw m,ies~aniu się Niemiec ID sprawy hi<s~pańskie 

P a ryż. (P A T). Agencja Havasa W RZYMIE NIE PROTEST. 
donosi z Berlina: LECZ PROŚBA 

Ambasador Francii Francois Pon
cet i ambasador \"ielkiej 13rytanji L o n d y n. (pAT). Reuter donosi 
sir Eric Phips udali się do niemieckie- z Rzymu, że ambasador brytyjski i 
go ministerstwa spraw zagranicznych charge d'affaires francuski uakomuni
i wręczyli szefowi sekcji prawniczej kowali min. Ciano prośbę francusko
Gauesowi dwie noty, dotycza,ce bal'- angielską. co do najściślejszej współ-

Zmarły liczył IlLt 84. 

S. p. prof. Leon Wyczółkowski po
,chowany będzie na cmentarzu p ara
ija.l.,nym We Wtelnie pod Bydgoszczą., 
gdzi~. posiada małą, posia,dłość ziem
ską,. 

Zgon Olen·" Seeckta 
B e r l i n. (Tel. wł .). W niedzielę 

popołndniu zmarł po krótkiej choro
bie generał-płk. w s~anie spoczynku 
Hans von See'ckt, sławny ocganizator 
Reichswehry, zW.QI~mnik wojsk()wego 
sojuszu Niemiec z Rosją i wróg Polski. 

dziej ścisłego stosO\'vania przez Niem- pracy w kwestji nieinterwencji w Hi- TrZęSI"en"le Z"lemi W Janon l1i 
cy zasady nieinterwencji w sprawy szpanji. ,.. JI 
hiszpańskie. . .~ .'j),'J:'i'!' T o k j o. (PAT). Dzisiaj Ta,no ok{)-

• • ło godz. 9 w pobliżu wY'spy Niijima 

O układ włosko· angielski I ;~~i:~n~:dCZ~rćzęs1:n~~o~e~rst~~~~~ 
trwało dosć k'i"ótko, spowodowało za-

L o n d n. (PAT). W kolach po- niu Ligi Naro~ów, które ~sunęłoby ist- w:alen.ie się lic~nych. domów .. Komu-
litycznYChYuważają. iż jest małopraw- nieię,ce obecme trudnoścI. m.kacle ~e~efQDlczne l telegrafIczne w 
dopodobnem, by tekst układu włosko- . WIelu mIe']SlCach zostały lY'zerwane. 
angielskiego został ogłoszony przed • 
nowym rokiem. Ostateczna rediłkcja 
tekstu nie została jeszcze ustalona. -
Niewiadomo, jakiego tytułu r~d bry
tyjski użyje w stosunku do szefa pań
stwa włoskiego. Redaktor dyploma
tyczny .,Reutera" przypuszcza, iż zo
stanie użyta formuła "rzą.d wIoski bez 
wymienienia tytułu" króla i cesarza 
lub "imperjum włoskie", ponieważ u
znanie podboju Abisynji będzie mogło 
być zdecydowane dopLero po posledze-

Obchód ośmnastej rocznicy 
powstania wielkop-olskiego 

P o z n a ń, 27 grudnia wygł()sił ks. prałat Prądzyński. De
klamacje, składające się z wyj1}tków 
"Przedświtu" Krasińskiego i "Legen
dy żeglarskiej" Henryka Sienldewie.za, 
wygłosiła p. Ąleksandra Rydfewska. 

Nisz[zenie polskich zabytków 
W Gdańsku 

Osiemnastą. rocznicę wybuchu po
wstania. wielkopolskiego w dniu 27 
grudnia uczczono wtym roku skrom
nym tylko obchodem. Miasto przybra
ne było sztandarami o barwach naro
dowych. O godz. 9 odbyło się w koście
le farnym nabożeństwo, które odpra
wił uczestnik powstania ks. prałat 
Steinmetz. Kazanie okolicznościowe. 
transmitowane przez radjo, wygłosi! 
reIitor seminarjum duchownego w Po
znaniu, ks. dr. I{owalski. \V nabożeil
stwie uczestniczyli przedstawiciele 
władz i organizacje powstai1cze ze 
sztandaran1i. Po nabożeństwie odbył 
się przeglę.d oddziałów organizacyj po
wstańczych na placu Wolności przez 
władze. 

Po południu do zgromadzonych na: 
placu Wolności członków organizacYJ 
powstańczych wygłoszono przemó
wienie. Po uczczeniu poległych boha
terów powstania minutą milczenia de
klamację o bohaterstwie ludu wielko
polskiego wygłosiła p. Halina Szy
dłowska-Rydlewska. Następnie zapa
lono ognisko i na zakończenie odśpie
wano przy wtórze orkiestry wojskowej 
"Rotę". Z placu Wolności organizacje 
powstańcze udały się pod Pomnik 
Wdzięczności, gdzi·e po zapaleniu zni
czy i złożeniu wieńców, ks. prałat Ta
czak odmówił modlitwy, poczem 
odśpiewano hymn "Boże CM Pol
skę" i wymaszerowano na groby pole
głych na cmentarzu w Górczynie, gdzie 
złożono wieńce. (kI.) 

G d a ń s k ,29. 12. Gdańsk posiada, 
a właściwie posiadał, wiele pamiątek, 
będących dowodem dawnych więzów, 
łę.czących Rzeczpospolitę z jej natural
nym portem. 

\V ostatnim czasie wszystkie pa
miątki systematycznie niszczono, do
puszczając się nieraz wręcz wandal
skich wyczynów. 

Orły polskie poprzerabiano lub prze
malowano na orły hohenzollernow
skie,np. na bramie Źuław (Werdertor), 
podobnież na bramie Niskiej. Działo 
sIę to jednak nie w czasie zaboru, lecz 
po utworzeniu wolnego miasta trak
tatem wersalskim. VY 1922 r. "zniknę
ła" tarcza z orłem polskim, która wi
siała na suficie zimowej Izby Radnej 
obok herbu Prus Królewskich. W 
przewodnikach niemieckich można 
spotkać si ę oc! 1926 r. z jakimś "Fah
nentraegcl'cm". kiedy naprawdę chodzi 

tu o statutę króla Zygmunta Augusta, 
którą postawiono w 1561 r. W 1927 r. 
przemalowano orły polskie na Bramie 
Panieńskiej (Frauentor) i Bramie Kra
marskiej (Haekertor)z czerwonych na 
czarne. Taki sam los spotkał orły pol
skie na domu burmistrza gdańskiego 
Ferbera (Langgasse 28). Takie przy
kłady możnaby wymienić bez końca. 
Szczytem warrdalizmu jednak jelit po
łamanie f,krzydeł orłom pol1lkim, wy. 
konanym z ielaza, przy studni Nep-
tuna. . 

Zabytek ten, pochodzą.cy z 17-go 
wieku, został najpierw uszkodzony, co 
w 1935 r. stało się powodem do zupel. 
nego usunięcia orłów. Gdańsk, który 
wiernie małpuje wszystkie posunięcia 
niemieckie, wykonuje również umowę 
o wymianie kulturalnej w tak niezwy
kły sposób l (ZAP.) 

Sztorm nad polskiem ' morzem 
Port rybacki tV Wiell.·iej łJlsi całkowicie pod wodq - Na, 

Helu pod'myte podstawy wydmy 

P u c k. (PA T). Po gwałtownej bu
rzy, jaka przeszła nad morzem pol
skiem, poziom wód Bałtyku znacznie 
się podniósł. \Vysolca fala zalała miej
scami plaże i podchodzi aż do wydm. 
Budujący się port rybacki w Wielkiej 
Wsi jest prawie całkowicie pod wodą.. 
Fala zal ewa molo zachodnie tylko w 
części, gdyż nadbudowa betonowa na 
przestrzen i 60 metrów zabezpiecza od
.cinek portu. Molo wschodnie, nie po-

siadają.ce nadbudowy, znajduje się 
całkowicie pod wod~. Wiatr dmie z 
północy. Miejscami podmyte zosłały 
ponownie wydmy na półwyspie hel
skim i pod Karwią,. Szkód w porcie 
w Wielkiej Wsi I nie skonstatowano, 
gdyż zalewana jest jedynie konstruk
cja palowa mola, na której dopiero 
stanie nadbudowa właściwego falo
chronu. 

Francia fortyfikuje granicę 
północno· wschodnią 

L i II e. (PAT). Pogłoski o planach 
fortyfikowania północno-wschodniego 
odcinka granicy francuskiej znalazły 
ostatnio potwierdzenie w wizycie, zło
żonej w Armentieres i kilku innych 
miejscowościach nad granicą. belgij
ską przez grupę oficerów francuskiego 
sztabu generalnego. 

J ak donosi "Grand Echo", wycho
ijzą.cy w LWa, celem wizyty było usta
lenie plamr dysłokadi oddziałów, po-

wołanych do rozpoczęcia robót fortyfi
kacyjnych, których przybycie spodzi~ 
wane jest na wiosnę 1937 r. vYedług 
doniesień "Grand Ecno", projektowa. 
ne jest wykonanie kompleksu fortecz
nego siłami wojskowemi w okolicy 
Armentieres, oraz dwóch innych sila
mi cywilnemi. Pierwsze prace obliczo
ne sę, na 2 miesilJ,ce i majł si~ rozpo
.czą,ć w Plarcu 1937 .tl 

\~, południe w wypełnionej po brze
gi sali kinoteatru "Słońc'e" odbyła się 
akademja, urządzona staraniem To
warzystwa Uczestników Powstania 
Wlkp. im. Ign. Paderewskiego. Pło
mienne przemówienie okolicznościowe 

Mistrzostwa Polski w siatkówce 
Żeńskie mistrzostwa Polski w siat

kówce odbędą. się w Łod~i w dniach 4, 5 
i 6 stycznia w snli Ymca. Impreza ta za
powiada się bardzo ciekawie. Udział bo
wiem zgłosiło osiem drużyn, mistrzów po
szczególnych okręgów. Wszystkie zespo
ły rozegrają codziennie po dwa spotka
nia. 

Tytuł zdobędzie drużyna, która wywal
czy najwięcej punktów. Udział biorą na
stępujące zespoły: 

AZS-Warszawa (mistrz Polsld), Polo
nja-Warszawa, Unja-Lublin. Olsza-Kra
ków, Warta-Poznań, AZS-Lwów, Gryf-To
ruń. 

Jako ósmy przeciwnik stanie do wal
ki mistrz Łodzi, który wyłoniony został 
w niedziclę ze spotkania finałowego. Do 
walki o tytuł mistrza okręgu łódzkiego 
stanęły w tym dniu drużyny Harcerskie
go Klubu Sportowego 1 LKS.u. 

Program mistr)';ostw polski, które roz
poczną się .\ stycznia, jest bardzo obfity. 
Ogółem bowiem w ciągu trzech dni odbę
dzie się 28 spotkań, które dadzą nam prze
gląd sil najlepszych zespołów siatkówki 
żeńskiej z całej Polski. 

Kalendarzyk trzydniowej imprezy jest 
następujący: 

W poniedziałek, .\ stycznia, w pierw. 
szym dniu zawodów, walczyć będą nas tę
PUjąC8 drużyny: mistrz Lodzi i Unja (Lu
blin); Polonja (Warsz8,wa) i Gryf (To
ruń); AZS {Lwów) i Warta (Poznań) ' 
mistrz l,odzi i Gryf; AZS (Warszawa) i 
Olsza (Kraków); AZS (Lwów) i Unja; Po
lonja i Olsza; AZS (Warszawa) i Warta. 

W drugim dniu, we wtorek, 5 stycz
nia, grają: .'\ZS (WarszawIl) i Polonja; 
AZS (Lwów) i Olsza; mistrz Łodzi i War. 
ta; Unja. i Gryf; Warta i Polonia; mistrz 
Lodzi i Olsza; AZS (Warsza,wa) i Unją; 
AZS (Lwów) i Gryf; Unja i Warta; mistrz 
l .odzi i Polonja; AZS (Warszawa) AZS 
(Lwów) oraz Gryf i Olsz8,. 

W środę, w ostatnim dniu mistrzostw, 
ctI1ia 6 stycznia spotkają się: Polonja i 
Unja; AZS (Lwów) i mistrz Łodzi; Olsza 
i Warta; AZS (Warszawa) i Gryf; Polo
nja i AZS (Lwów); Olsza i Unja; AZS 

(Warszawa) i mistrz Łodzi oraz Gryf f 
Warta. 
Mistrzostwa Polski w siakówce męskieJ 

War s z a w a. - Do mistrzostw Pol
ski w siatkówce męskiej, które odbędą się 
w dniach 15 do 17 stycznia w 'Warszawie, 
zgłosiły dotychczas swoich mistrzów na
stępujące okręgi: Warszawa - AZS i Po
lonja, Śląsk - KPW (Katowice), Kraków 
- YMCA, Lublin - ZS (Lublin), Pomo
rze - Gryf. 

W koszykówce rozegrany zostanie w 
dniach 23 i 24 stycznia ogólno-polski tur
niej miast w Toruniu. 

Konkurs skoków 
Z a k o p a n e. Picrwszy konkurs 

skoków, zorganizowany w niedzielę w Za
kopanem, przyniósł zwycięstwo Andrzejo
wi Marusarzowi (SNPTT) z notą 309 (sko
ki 51, 52 i 52 m). Dalsze miejsca zajęli: 
2) Bochenek (Wi sła ) 305.3 (51, 51, 52 ml, 
3) Kolesar (W) 300.6 (47, 48, 51 m), 4) 
Schindler (W), 5) Słowik (W). 

Tełephon-Club - Czam-i 
Z a k o p a n e. - W święta rozegrali 

Czarni dwa s:10tkania z drużyną rumuń
ską, przyczem pierwszego dnia Polacy wy
grali spotkanie 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), w nie
dzielę zaś uzyskali wynik nierozstrzygnię
ty 1:1 (1:1, 0:0, 0:0), przyczem prowadze
nie dla Cząrnych zdobył W 3 min. Jasiń
ski, poczem Humuni wyrównali w 12 min. 

LTC (Praga) - He (Zurych). Roze
grane w święta spotkanie zakończyłO się 
zwycięstwem Co:echów w stosunku 2:0 (0:0, 
1:0, 1:0). 

Szermierka 
Pocztowe PW (Łódź) - PoUcyfny KS 

!Warszawa) 18:U. Rozegrane w ezasie 
świąt spotkanie drużynowe przyniosło 
zwycięstwo Łodzianom . ZWYCiężyli oni 
poliCjantów warszawskich w szpadzie 10:6, 
podczas gdy w szabli wynik bvł niero~., 
sLrzygnięty 8:& 
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UWAG~ Awans dla b. starosty w Mvślenicach 
Marszalka Czang.Kai·Szeka zwie się c:ę' 

.to "Mussolinim Chin", dla podkreślenia 
wielkości roli, odgrywanej przez chińskiego 
polityka i żolnierza. 

Zaszczytny przydomek 50·le/lli mąż sta· 
nu zdobył ItL'ardym wysilliiem. Przez cwierć 

Kra k ó w, 27. 12. Dawniejszy sta- ślenice w czerwcu b. r. Zwr~ca uw:a-
rosta w Myślenicach, a obecny staro- gę ten awans także i dlatego, ze '!' :J.l':
sta chrzanowski, p. Bassara doczekał 7:byt długim czasie po wypra.wIe lUZ. 

się dalszego awansu. Przeniesiono go Doboszyńskiego starosta. Bassara. zo
mianowicie do VI grupy uposażenio- stał przenisiony oz; Myślenic do Chrz~-

. nowa. Także prawie wszyscy polI-
wieku walczył am· 
bitny syn <lSO.miljo. 
nowego narodu, naj· 
większego na kuli 
ziemskiej, o zatamo· 
toanie postępujące. 
go rozlrladu "Pań· 
stwa Środka". aby 
- gdy się to wresz· 

wekazwisko tego starosty stało się ejanci z Myślenic w nied~ugim ~z~ie 
głośne w Polsce na skutek wyprawy zos~ali poprzenoszeni na mne miejSCa 
inż. Adama Doboszyńskiego na. My- . słuzbowe. 

cie powwdlo 
Ma~abrvczne od~rv[ie W pociągu 

podjąć duchową 
j materjalną odt u· 
dowę narodu l pań· 

Zw'told sa'łnobójcy w u'agonie p~~qcego pociągu 

stwa. CZANG·KAI·S2:EK 
K a t o w i c e, 27. 12. W drugi dzień 

świąt Bożego Narodzellia kontroler bi
letów, który wsiadł do ruszającego z 
B()gucic w kierunku Katowic pociągu. 
dokonał w jednym z przedziałów III 
klasy makabrycznego odkrycia. 

było ciężko rannemu udzielić pomocy 
le:karskiej, mężczyzna ów zmarł. 

Przeciwności. Ttiedyś u bolm ojca nowo· 
żytnego nacjonaliznw chirtshiego dr. Sun 
Jatsena, Czang·Kai·Szelr. zwalczał orężem, 
później grą i intrygą polityczną, gdy działał 
wespól z Kuo.Min.Tangiem, czyniąc zeń 
wkońcu powolne narzędzie ambitnych pla. 
nów wielkomocarstwowych. 

Na opory i przeciwni1tów natrafial ciq. 
gle; nietylko ze strony czerwonej Moskwy 
i niemniej zaborczego Nipponu, łecz rów· 
nież ziomków. 

Na podłodze pustego przedziału w 
kałuży krwi leżał jakiś mężczyzna, da
jący słabe odznaki życia. Mężczyzna 
miał ranę skroni i opodal niego leżał 
rewolwer z wystrzeloną łuską. Nim I 
pociąg dojechał do Katowic i można 

Na stacji w Katowicach zawezwana 
policja ustaliła, że zachodzi tu wypa.! 
dek samobójstwa, a denatem jest st. 
junak osiedla robotniczego O. D. R. w 
Zarzeczu, pow. Bielsko, 26-letni Juljan 
Nowak. 

Przy Nowaku znaleziono różne do
kumenty osobiste i ponad 100 zł go
tówki. Powodu targnięcia się na ży
cie dotąd nie ustalono. 

Nie było roku, aby któryś z generałów. 
gubernat"orów prowincjonalnych nie stawał 
sztorcem wobec centraLnego rzqdu w Nanki. 
nie i Czang.Kai·Szeka, rzeczywistego choć 
nie nominalnego kierownika rzqdu i par.tji. 
Zwyciężał ostatecznie zawsze marszałek. 

Tajemnicze zwłoki na wozie 
Dyktator Chin bywał na wozie i pod wo· 

zem. Choć był na wolności, nie Z/lJWsze miał 
swobodę działania. 

Kiedy teraz znalazł się w niewoli zbun· 
towanego "młodego marszałka" Cumg.Sue. 
Lianga, za podstępnie uwięzionego wodza 

K a t o w i c e, 27. 12. Miesz.kaIlcy 
Czeladzi zauważyli w czwartek przy 
7Jbiegu ulic Kilillskie.go i Bytomskiej 
wóz z browaru będziilskiego, a na nim 
martwego furmana ze ZWisającą. o
krwa wioną głową.. 

Zaalarmowana policja wszczęła 
śledztwo, aby zbadać czy zaszedł nie
szc zęśliwy wypadek, czy też morder
stwo na tle rabunkowem. Furman 
wiózł bowiem zainkasowane. pienią.
dze. 

działają i pragną działać ci, którzy zdawali 
się doniedawna opowiadać przeciw jego 
twardemu reżymowi. W jednym ueregu 
znajdują się dziś wielcy przemysłowcy i ban· 

Człowfek, ~ tórv posiał burze 
kierzy, kupcy i chlopi, oficerowie i studenci. Obiegają pogło
którzy nie dawno manifestowali swe nieza· ski, że ostatni 
dowolenie przeciwko Czang.Kai·Szekowi prezydent Hi
z powodu jego giętkiej i talaycznie ustępli. szpanji .'lanucl 
wej polityki wobec Japonji. , Azana został u-

Zrozumienie dla wielkiej polityki zje. więziony w Bar-
dnoczyciela i odnowiciela Chin, który, za· celonie pl' z 
nim stanie do walnej rozprawy z zachłanny. czenyonych to-
mi sąsiadami, chce dokonać całkowitego du. wal'zyszy. 
chowego' i fizycznego zespolenia narodu Faktem jest. że 
i kraju () hiszpańskim 

Wódz pozbawiony swobody może z zado· prezydencie, któ-
woleniem patrzeć na dzieło odrodzenia naro· ry patrollował 

dowego. Jak bujna 
idea fauyst01.łJska, lewicy i później 
zaborcza narodowe. socjal - komun i- M. AZANA 
go socjalizmu, rewo. stycznernu "froll_ 
lucyjnie-bezkrwa. towi ludowemu", coraz mniej Slę słyszy 
wa "Nowego Ładu" jako o gło" ie pai1sŁ\\·a. Polityczna ka
prez. Roosevelta, _ rjera p. Azany kończy się bard/.o sm~t
idea "Nowego ty. nie. Sprawdza się na nim słuszność 
cia" marualka powiedzenia, że "kto wiatr sieje, burzę 
Czang·Kai·Szeka za. zbiera". 
puś~iła już korzenie W psychice Manuela Azany był 

HERB CHIN Ul oJczystą glebę. wieczny niepokój; czego się dotknął. 
* I tam rodziło się zlo. Marsz, Czang-Kai-Szck został w czwar- . 

tek zwolniony z niewoli, jak to wczoraj Czternastoletm Manue.l Az~na w r. 
donosiliśmy. 1902 korzysta ze strpendJum lm. Fili-

Ojciec ŚW. do narodów świata 
Piln·e i na.g~e 'We~wanie do r~qdów i narodów o pokó.i 

R z y m. (PAT) W wigilję Bożego starło się nad ludzkością, społeczno
Narodzenia papież Pius XI wygłosił ścią. cywilizowaną i Kościołem. Zlo 
przed mikrofonem radja watykańskie- to wskazuje wszystkim na groźne i po
go orędzie, skierowane do ŚWiętego Ko- ważne niebezpieczellstwo, nakazując 
legjum, episkopatu, prałatów rzym- jednocześnie aktywną czujność i .zjed
skich, kleru i zarawm całego świata noczenie luclzi dobrej woli w obliczu 
katolickiego. wysiłków pr{)pagandowych, skierowa

Nawiązują.c do świąt Bożego Naro
dzenia, papi~ż wyraził swą szczególną. 
radość z powodu możności wymienie
nia jak najserdeóniejszych życzeń 
świątecznych z wiernymi calego świa· 
ta. Ze swej strony Ojciec św życzy 
wszystkim łask duchowych oraz udzie
la błogosła\\'iellstwa, które je t naj· 
większym darem Bożym. Zyczenia 
swe składa papież w rocznicę wielkich 
dni, które w dziejach ludzkości byly 
godziną wielkich łask i wszelkiego bło
gosławiellstwa. Godzina ta oczekiwa
na była przez wszystkich i przygoto
wana przez dobroć Boską. w jej niewy
czerpanem miłosierdziu. 

Niestety - cią.gnął Jalej papież -
z woli Boga, przynoszącego pokój lu
dziom dobrej woli, powstaje przewrot
na myśl wrogów Dzieciątka, które ze
chciało stać się człowiekiem i zamie
szkać wśród ludzi. 

Papież oświadczył dalej, że w rocz
nicę tych wielkich świętych dni musi, 
niestety, p-ołączyć swe uczucia radości 
>; uczuciem gorącego smutku. wywoła
Ill'~" ·d",." ktf)1'p tAk sZE'roko rozpo-

nych przeci w najświętszym warto
ściom spoleczel'lstwa. rodziny jed
nostki. 

Do tegorocznych św.ią.t Boźego Na
rodzenia miesza się szczególnie bole
sna nuta wYlladków hiszpal1skich . Pa
trząc na wojnę domową w IIlsz.panji, 
nadal siejącą spustoszenia i l'OZpO
wszechniającą dzielo nienawiści, od
nosi się wraźenie, że pr{)paganda, o 
której była mo\\'a, chciała dokonać 
najwyższego ekspel'ymf:ntu, wprawia
jąc w ruch na terenie Hiszpanji swe 
wywrotowe siły, rozprzestrzeniające 
się również i po całym świecie. Jest to 
ostrzeżenie najwięlcsze z tych, jakie 
kiedykolwiek zostały rzucone. Ostrze
żenie dla świata, dla Europy, dla cy
wilizacji chrześcijańskiej. Są to fakty 
i zapowiedzi przerażające, obrazujące 
to, co stałoby się z całym światem, 
gdyby natychmiast nie zastosowano 
środków ochronnych. 

Wśród tych, - kontynuował papież 
- którzy twierdzą., że są. obrońcami 
porządku, przeciw silom wywrotowym, 
zwa.lczającym cywilizację, oraz obroń
cami przed atei7.m€m komuni~tycz· 

pa II, dzięki któremu może rozpocząć 
naukę w 5łynnej !;lkole klasztornej w 
Eskorja lu. Po czterech latach ucieka 
z uczelni Pisze później pamflet na 
swoich wychowawców, a jako pl'ezy
den t Azana konfiskuje majątek funda
cji im. Filipa 11. 

Młody Azana przerzuca się do służ
by wojskowej Ma znowu szczęście. 
Dostaje znowu stypendjum i wstępuje 
do WOjskowej szkol Y artylerji. Opu· 
szcza ją z patentem oficer:::kinJ, lecz 
munduru nie nosi długo. Zrzuca go, 
wraca do .. cywila" i znów pisze 
pamflet oczerniający oficerów-wycho
wawców ze szkoły w Segowji. Prezy· 
dent Azana za swoich rządów zam
knął s7.kolę w ~(·gowji. 

Niepoprawny buntownik po nie
udałej karjerze wojskowej studjuje 
pra WO, Środki utrzymania czerpie ze 
skarbca królewskiego; dzięki temu 
stypendjum może wyjechać na stuLija 
uzupełniające do Pan ża. 

Prawnik Azana, który za rządów 
dyktatora Primo de Rivery pracuje 
w królewskiej kancelarji jako szef 
biura "tytułów i orderów", jest w r. 

nym i którzy nawet przypisują sobie 
prymat w teJ dziedzinie, widzimy nie
stety ' dużą. ilość ludzi, którzy w dobo
rze środków i określenia swych nie
przyjaciół kierują się ideami falszy
wemi i zgubnemi. Albowiem ten, kto 
stara się zga ić w sercach ludzkich, a 
zwłaszcza młodzieży, wiarę w Chrystu
sa i naul,ę Bo~ką, kto ośmlela się 
przedstawiać Kościół Chrystusowy ja
ko iawnego wroga dobrObytu i postę
pu narodu. ten nie tylko nie przyczy
nia się do pomyślności własnego kra
ju i ludzkości, lecz niszczy największe 
l najskuteczniejsze środki obronne 
przeciw złu oraz współpracuje nie
świadomie z tymi. którzy pragną. jego 
zguby. 

Papież podkreślił następnie donio
słość Akcji I(atolickiej, jako środka 
walki z prądami wywl'otowemi oraz 
wezwał wszystkich. by akcję tę popie· 
rali i roz~ ijali. 

Wspomniawszy zkolei o stJlnie swe
go 7:drowia. papież stwierdził. że 
Opatt'Zność pozwoliła mu znaleźć po
ciesccnie w modłach, które na jego in· 
tencję zanoszone są na wszystkich te
renach Kościoła Katolickiego. Cierpie
nia papieża są. jednak drobną rzeczą 
w porównaniu z cierpieniami, jakie 
znosi wi€lka czc::'ć świata, oraz w po
równaniu z cierpieniami. jakie znosi l 
Chrystus Papie? prosi. aby Chrystm: 
przyjq. ł cierpienia jego jako ofiarę na 
chwałę Boską, chwała ta. bowiem jest 
'dziś zwalczana w sposób satanistycz· 
ny, zwalczana bardziej niż kiedykol
wiek. Papież prosi również, by Chry· 
stus przyjął ofiarę jego na intencję 
ciQżkicb doświadczeń. iakiemi dotknię-

1931 wsp6łtw6reą konst~tucji,. fA1c.zy
nają.cej się od słów: "HlszpanJa jest 
ludową. republiką. demokratyczną., 0-
partą na wolności i sprawiedliwoś.ci". 

P. Azana, jako prezydent po~plsał 
dekret o pozbawieniu króla maJą.tku, 
zniósł urząd tytułów i orderów.. ro~ 
pędził i zniszczył słynną uczelmę kI&-
sztorną w Eskorjalu. . . 

Okres rządów p. Azany prZejdZIe 
do historji jako pełen najtragiczniej
szych i smutnych wspomnień: gru
zów, morza krwi i łez po kwitnącym 
ongiś kraju, tętniącym życiem. 

DemonstracJa beZfob'otnych 
T a r n o w s k i e Gór y, 27. 12. W. 

dniu wigilijnym demonstrowali bezro
botni przed ratuszem, a potem przed 
starostwem, domagaję.c się dodatko
wej zapomogi świą.tecznej. Odmowa 
zarówno burmistrza iak i starosty 
skłonila niezaclowolonvch bezrobot
nych do ja\'mej clemolls tl'acji. Poważ· 
niejsz~'m zaburzeniom przeszkodziła 
policja. 

Na d1Jżywotnie wi1ęz1ienie 
L u b l i n i e c, 27. 12. - Są.d okrę

gowy wydał wyrok, skazu.ię.cy spraw
ców mordu na Ś. p . Zakrzewskim: 
Mal\kę na dożywotnie więzienie, Kę
sego na 10 lat i 6 miesięcy, Zakrzew· 
ską na 15 lat i utratę praw obywatel
skich na lat 7, Wilka na 5 lat więzie
nia. Jelonka uniewinniono. Skazani 
wnieśli apelacj ę. 

Mussołini zdobywa Atlantyk 

Bruno Mussolini, trzeci syn II Duce, 
pragnie pokonać rekord Mollisona. 
przelotu nad Atlantykiem na włoskiej 
maszynie "Breda" , osią.gającej szyb
kość 500 km/godz. Na zdjęciu ojciec 
w synem podczas rozmowy po obej-

rzeniu maszyny. 

ta została tak droga Ojcu św. Hiszpa
oJa. Ożywi ony ten1i uczuciami, pa
pież przesyła wszystkim wiernym orę· 
dzie świąteczne: "Chwała Bogu na wy
sokości, a na ziemi pokój ludziom d()o 
brej woli". 

Następnie papież , sporządzając bi
lans wydarze!') ostatn iego roku, z za
dowoleniem omówił znaczenie wysta
wy prasy katolickiej, na które.i repre
zentowane były 5 częś c i świata, oraz 
podkreślił don iosłość powstania p·apie
skiej Akadem.ii Nauk. Fakty te spra· 
wiają papieżowi szczególną radość i 
dają. szczególną pociechę. 

Nawiązując przy tem do 19-wiek(}o 
wej rocznicy nawrócenia św. PawIa i 
16-wiekowej rocznicy śmierci św. Syl
westra, papież oświadcza, że życie i 
dzieła obu tych świętych skłan,ają. go 
do skierowania pod adresem rządów 
i narodów pilne-go i nagłego wezwania 
o pokój. wezwania do utrzymania p(}o 
koju tam. gdZie on istnieje i paywr6-
ceni a tam, gdzie stał się tylko przed
miotem tragicznych a niespełrdonych 
dotychczas nadziei. Do wezwania te
go papież dołącza gorącą prośbę do B()o 
ga, by pokojowi towarzyszyła p(}o 
wszechlla sprawiedliwość zbiorowa i 
indywidualna, bez której istnienia ża
de-n lad nie jest możliwy. 

W zakończeniu Ojciec św., zwraca
jąc myśl ku Dzieciątku w grocie Betle-
emskiej, OŚWiadczył: Dzieciątko to jest 
z nami i dziś Wikarjusz Cbrystusowy 
wznosi ręce, by udzielić wszystkim 
blogoslawie11stwa, prosząc Boga. o jak 
największą obfitość łask dla ludzi d()o 
brej woli. 
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P o S W I Ę T A C H ::!!I;!~;t~:Oi' 
na rzecz polszczenia handlu, rzemio· 

Czas znowu wracać do p'racy - Pols'ka nie czeka! - Kim są w Po)s'oo POlacy? - Do sła i przemysłu - jako działanie pla. 

łe " G ' ,dL" nowe, prowadzone na wszystkich przysz J" WI3Z\I'I\1' możliwych odcinkach naszego gospo· 
darstwa, Jednym z nich to'jarmarki i 
targi. Święta Bożego Narodzenia już minę

ły - za parę dni Nowy Rok, ale po sta
remu w Polsce panoszy się żydostwo ... 
Czas wracać do pracy! 

Codzienna, szara, ale właśnie przez 
swą codzienność naj owocniejsza praca 
czeka nas znowu. Przed paru dnia
mi pan poseł żydowski z Ło~i Minc
berg "był łaskaw" nawymyślać nam 
w Sejmie od "endeckiego szmatławca", 
a my się Cieszymy! Źleby było bowiem, 
gdyby żydostwo nas chwa.liło - skoro 
się irytują i wymyślają, to· znaczy, że 
akcja nasza jest skuteczna ... 

Nasza, to nie znaczy bynajmniej 
akcja wyłącznie "Orędownika" - je
steśmy tylko jedną. z placówek trzy
dziestomiljonowego narodu, który ma 
już żY'dostwa dość! Walka z żydow
skim zalewem trwa wiele lat, ale z ro
kiem każdym staje si.ę powszechniej
sze zrozumienie grożącego nam niebez
pieczeństwa jak pożar ogarniającego 
coraz to nowe grupy i odłamy. Jedni 
dostrzegli niebezpieczeństwo i walczą z 
niem, inni dostrzegli dla siebie samych 
niebezpieczeństwo w tern, gdyby od tej 
walki się uchylali i... też walczyć za
czynają. 

Ale nie wolno nam z tego powodu 
cieszyć się tylko i pra-cy zaniechać. 
Polska nie czeka - to też choć się cie
szymy z wymyślania żydostwa, któ
re już przestaje panować nad nerwami, 
oraz z cora.z solidarniej'szej i systema
tyczniejszej akcji Narodu, rąk pokła- . 
dać nie wolno. Im bliżej zwycię.stwa. 
tem wYlSiłek musi być większy i grun
towniejszy. A przedew9zystkiem nale
ży pamiętać, że wwlka z żydostwem nie 
polega li tylko na akCji negatywnej, 
skierowanej przeciwko Żydom, lecz 
również i to przedewszystkiOOl. na po
zytywnym wysiłku. Uwolnienie Po:gki 
od \'\-·schod.niego zalewu t() zaled\Yie po
ło\',,·a I-'l'acy - trzeba nietylko ich unie
szkodliwić i usunąć, ale pl'zedJwszy
stkiem w trwałym wysiłku budować 
Wieiką i Potężną Polskę. 

Pamiętajmy bowiem, że im kraj 
jest silniejszy i zdrowszy tem mniej 
czepia się go wszelki element rozkła
dowy. Słaby kraj natomiast naraź<>-
ny jest na st.ałą inwazję, podobnie 
jak słaby organizm stale jest atako
wany przez przeróżne bakterje, któ
rych nie jest w stanie zwalczyć. 

Korzon po bardzo skrupulatnych 
()bliczeniach dochodzi do wniosku w 
swych "Dziejach Polski za Stanisława 
Augusta", że w latach rozbiorów Pol
ska liczyła miljon Żydów ,- widzimy, 
lie w ciągu niespełna stu lat liczba ta 
zwiększyła się wtrójnasóbl Nic dziw
nego, gdyż w owym czasie Polska roz
darta przez trzech rozbiorców, była 
zbyt słaba, to też musiała się stać sie
dliskiem paso-Żydów ... 

A gdzie w Europie poza Polską 
jest stosunkowo najwięcej żydostwa? 

W Rumunji, na Węgrzech, w Cze
chosłowacji... w krajach, które stosun
kowo nie tak dawno odzyskały nie
podległość i były przez dłuższy czas i 
kulturalnie i gospodarczo słabemi or
ganizmami. Bo co żydostwo ma do 
czynienia w państwie gospodarczo siI
nem? Ani wyśrubowane pośrednic
two, ani wszelkiego rodzaju geszefty 
tam się nie udają - zdrowy gospodar
czo i politycznie organizm eliminuje 
żydostwo, lub sPycha je na najniższy 
szczebel, jako materjał najmniej war
tościowy... Chiny - potężne państwo 
o przeszło pięciu tysiącach lat nieprze
rwanej kultury ma swoich Żydów -
gnieżdżą się oni w centralnej Azji na 
pograniczu Turkiestanu i spełniają ro
lę kulisów, robotników drogOWYCh itp. 
Dziś, gdy potęga Chin się skończyła, 

się w Sejmie na współczesnych Pola- sza, solidarniejsza i silniejsza, tem 
ków i gwałt czyni, a milczy o Staszi- bliższy koniec żydowskiego panosze-
cu? nia się i wyzysku! 

Niech się oburza, niech wymyśla - Nadchodzi rok 1937 i zastaje w Pol-
mOże to temu staremu człowiekowi po- sce rozpanoszonych "wiecznych tuła
trzebne do trawienia? .. 0 My róbmy czy" i "wiecznych ciułaczy". Tę gwia
swoje - pracujmy! zdę" spotykaliśmy jeszcze w obecno-

Każda p'raca solidnie wykonana, ści naszych nieproszonych gości... Oby 
każdy kawał pola dobrze uprawiony przyszła była już obchodzona we wła
i niezadłużony, każdy rzetelny wysi- snem kole. 
lek mózgu nad przyszłą budową Rze- ° tem zadecydujemy my sami -
czypospolitej, to cios w żydostwo. Im I zadecyduje nasz wysiłek i solidarność 
Polska będzie pracowitsza, rzetelniej- narodowa. ha. 

Sprawa ldzie[howskiego 
Ł ó d ź, 24. 12. - W wigilję o godz. 

12-tej sąd okręgowy w Łodzi miał ogło
sić wyrok w sprawie Zdziechowskiego, 
Kozłowskiego i Weissówny, Żydówki, 
oskarżonych o działalność komuni
styczną. Publikację tego wyroku -
jak donosiliśmy - odroczono. ° znaczeniu Zdziechowskiego 
w szeregach socjal-komuny świad
czy fakt, że gdy na skutek zajścia w 
dniu 8 sierpnia br. Zdziechowski z0-
stał zatrzymany, komuna zorganizo
wała protestacyjny strajk sezonowców, 
terorem zmuszając robotników do po
rzucenia pracy. Tymczasem sąd po
stanowił odroczyć sprawę do 28 b. m., 

celem powołania świadka post. Kar
opińskiego, który odebrał od Żydówki 
Weissówny sprawozdanie z wiecu, w 
którem podkreślono, iż przemawiał 
"nasz" Zdziechowski, tudzież powtór
nie asp. pol. Brylaka, by stwierdzić, 
jak opiewały raporty policyjne z prze
biegu zajść, w szczególności, czy Zdzie
chowski nawoływał do ataku na poli
cję· 

Zdziechowski pozostawiony został 
na wolnej stopie, natomiast drugi 
oskarżony Gustaw Kozłowski i Żydów
ka Weissówna pozostawieni są w wię
zieniu. 

Brawo. sportowcy lubelscy! 
Do wlad~ sportowych w Lublinie nie ws~edl Mden Żyd! 

L u b l i n, ?:l. 12. Dnia 19 b. m. od- wiem nie należał do żadnego klubu 
było się walne &prawozdawcze zebra- sportowego (p. Zylberrajch), a drugi 
nie OkI'. Lub. Zw, Le.kkoatletycznego. był członkiem klubu ( . mag. Szufla), 

Z całego :przebiegu zebrania naj cha- który był zakałą zwią u. 
rakterystyczniejszy był wybór nowego To dobiło "aktualność" kandyda
zarządu, do którego nie wszedł ani je- tów żydows,kich i okręg lubelski za 
den Żyd! Poprzednio było ich dwóch. wzorem poznańskiego odseparował się 

Pewni panowie chcieli wmówić o- od wcale niepotrzebnych Żydów, oczy
be cnym, że bez Żydów owych praca w szczając sport polski od obcych ele
związku napewno podupadnie. i t. d., mentów. Stanowisku delegatów pol
"Gorliwych żydów" skompromitowa- skich należy się szczere uznanje. 
no jednak na całej linji. Jeden bo-

, 

Swiąłeczne wvstepy włamvwa[ZV 
K a t o w i c e, 27. 12. Niebywale zu

chwałego włamania w centrum miasta 
dokonano w noc wigilijną do kantoru 
wymiany i kolektury loterji Wł. Ka
Hala, mieszczącego się w naJruchliw
szym punkcie miasta, bo przy ul. Dy
rekcyjnej w Katowicach. 

Odważny rabuś jednem uderzeniem 
rozbił wielItą lustrzaną szybę wysta
wową i szy:bko zga'rnął do wOll'ka znaj
dujące się na wystawie banknoty w 
obcych walutach i złote mone.ty war
tości zgórą. 2.100 zł, poczem, nim nad
szedł policjant rontowy, zbiegł z łu
pem przez nikogo nie zauważony. Za 
schwytanie zuchwałego złodzieja wy
znaczył wł.aściciel kantoru nagrodę w 
wysokości 500 zł. (AJS). 

* W niezwY'kle pomysłOWY sposób 0-
brabowali Złodzieje w wtgilję mieszka
nie Szmula Pinczowskiego przy ulicy 
Wojewódzkiej W Katowicach. Popo
łudniu przybyło tam dwóch (}sobni
ków, którzy oświadczyli służącej, że 
mają poczekać na p. Pinczowskiego. 

W doJ>rej wierze służąca wpuściła ich 
do pokoju, a sama zeszła do piwnicy 
po węgle. Złodzieje wykorzystali ten 
krótki moment i weszli do sY'pialni, 
skąd po oderwaniu zamku w bieliź
niarce wykradli dwie szkatułki, zawie
rające większą ilość drogiej biżuterji 
i 5 książecz.ek PKO na różne na:zwiska 
na około 1000 zł. (AJS). 

* W dru.gi dzie,ń świąt Bożego N aro-
dzenia dokonano bezczelnego włama
nia do mieszkania notarjusza Stani
sława Kobyliński.ego w Katowicach 
(ul. Wita Stwosza 5). Złodzieje wykO
rzystali chwilę, kiedy służąoa wyszła 
w południe na nabożeństwo i po wyła
maniu zamku w drzwiach wejścio
wych splondrowaIi całe mieszkanie 
wynosząc co cenniejsze przedmioty. 

Nim służąca pOVVll'óciła z kościoła, 
p(} złodzieja,ch ostygł już ślad. War
toś'ci i rodzaju Slkradzionych przedmio
tów nie można chwilowo ustalić, bo
wiem notarjusz KObyliński bawi przez 
święta w Poznaniu. (AJ S). 

port()we miasta jak Szanghaj czy Kan- Pr'7iec'lw -łydom w lłałJ'," 
ton coraz bardziej są zalewane przez .. ~ L 
spekulujący międz~aró~! ., I Doniesienie niedawne o surowych 

Teraz jednak faszyzm zaczyna kry
tyczniej patrzeć na działalnOlŚć Żydów. 
Marszałek Balbo, wielkorzą.dca Libji, 
zapoczątkował represje wobec niesf(}r. 
nyoh Żydów w Tripolisie, osadzając 214 
wyznawców Mojżesza za. jednym za
machem w więzieniu za nieprzestrz&
ganie przepisów o handllu w soboty i 
niedziele. 

Przyt.?cz~y o te] raSIe 0.ł~inJę me rygorach prawnych (chłosta!) władz 
"endeka, me "pogromczyka i "chu- ł ki h L"b" od" . d Ż 
ligana", lecz człowieka spokojnego, od w os c W .1 JI w. meslemu o .y-
stu lat c,enionego w Polsce, jako jeden dów ta.m mleszkaJ~cych a. uc~ylaJą
z najtęższych umysłów początku ubie- cych s~ę od ogólme OboWI~ZUJąc.ych 
głego stulecia. W "Przestrogach dla ~wycz!1Jów ha~dl~wych. v.: ImJ?erJum 
Polski" StanisłaWa Staszica czytamy; Italsklel!l .znaJduJą. śWlezo CIekawe 

ŻydZi są naszego kraju letnią. i zi- uzupełmeme. 
mo~ą szarańczą. Te obydwa stwo- Według doni~sień rzym5ki~ ko
rzeń gatunki przyśpieszają. bieg pie- re.sP()il~den~ "Datly Telegraph'u • d~ko
niądza, łatwią. bogactw odmianę; ubo- ny~uJe SIę we Włoszech zasadnIcza 
żą ludzi pracowitych; najżyżniejsze zmIana w stosunku do Żydów. Fa
pola ni,szczą, wsie napełniają nędzą, szyzm był do niedawna bardzo libe
a powietrze zgnilizną.. Żydostwo na- ralny w odniesieniu do Ży!Mw, którzy 
SZe wsie uboży, a miasta smrodem na- zajmują teŻ' szereg wysokich stano
pycha ... " wisk w administracji, szczególnie 

Czemu pan poseł Mincberg oburza skarbowej, półwyspu apenińskiego. 

Targ bez 2ydó'w 
Radomsko, 27. 12. - W dniu 

22 bm. Odbył się targ we wsi Kle
szczów, na który miejscowi Chłopi 
nie dopUŚCili ŻYdów. Policja areszto
wała 6 chłopów, których wkrótce 
zwolniono. 

W okresie powszechnej w Polsce 
biedy jarmarki i targi stają się coraz: 
więcej, zwłaszcza dla ludności wiej· 
skiej, jedynem miejscem i jedyną oka
zją zakupów i sprzedażv. Tu odbywa 
się wielka wymiana towarów i pie· 
niądza. Niestety wymiana ta dokonu
je się w dalszym ci3gu w lwiej C2:ę
ści jeszcze za posredniclwem - Żj'. 
da: straganiarza, kupca, handlarza. 
Tu i ówdzie coprawda polski chłop, 
rzemieślnik l kupiec odważył się sta
nąć do walki z żydostwem na jarmar
kach, ale mimo to daleko jeszcze do 
pełnego na tym odcinku zwycięstwa. 

Jarmarki muszę. w najbliższym 
czasie stać się celem ekspansji gospo
darczej polskiego chłopa, rzemieślni
ka i kupca. Wszystkie stragany muszą 
przejść w ręce polskie I Pośrednictwo 
w handlu musi być od.ebrane Żydom. 
Kapitału do tego nie potrzeba wielkie
go. Wystarczy dobra i niezłomna wo
la, inicjatywa i przedsiębiorczość, 

W zrozumieniu ważności tego za
gadnienia dołączamy do dzisiejszego 
numeru "Orędownika" spis jarmar
ków i targów na r, 1937 na niektóre 
województwa. 

Chleb dla Polaków 
W osadzie Szczerców, liczącej po

nad 5000 mieszkańców brak jest szte
pera, sklepu z gotowem obuwiem, 
sklepu z ubraniami (t. zw. tandetą)· -
Pożądany jest także sklep z naczynia
mi kuchennemi. Na 18 sklepów spo-
żywczych, chrześcijańskich niema zu
pełnie hurtowni spożywczej. Brak jest 
także czapnika i str,aga,n6w z "tande
tą". Informacyj udziela Wydział Go
spoda:rczy S. N. w Pabjanicach lub 
Wydział Gospodarczy S. N. w Szczer-
cowie. 

* W osadzie Lutomiersk brak cho
lewkarza (43 szewców chrześcijan),
cza:pnika i straganu z tandetą męską, 
blacharza (Żydów jest aż dwóch). Wia
domości w ·Wydziale Gospodarczym S. 
N. w Pabjanicach, 100 w Wydziale 
Gospodarczym w Lutomiersku. 

* Miast.o powiatowe Łask, - brak 
blacharza Polaka (Żydów jest aż czte
rech), składu z skórami i dod.atkami 
szewskiemi. Wiadomość: Wydział Go
spodarczy S. N. w Pabjanicach lub 
Wydział Gospodarczy w Lasku. 

* 
Członek Str. Narodowego z zawodu 

piekarz, stały mieszkaniec miasta Łodzi, 
reflektujący na wyjazd, znajdzie od za
raz zaj ęcie. 

Reflektuje się tylko na pierwszorzędne 
siły tak pod względem fachowym, jak i 
organizacyjnym. 
Wydział Gospodarczy Str. Narodowego 

w Łodzi, ul. Piotrkowska nr. 86. 

* Przypominamy wszystkim członkom i 
sympatykom Stronnictwa Narodowego, 
który w jakichkOlwiek sprawach zwraca
ja, się z zapytaniami do Wydziału Go
spodarczego Str. Narodowego, wymaga
ją cemi listowej odpowiedzi, by zechcieli 
doła,czyć znaczek na odpowiedź, gdyż 
Wydział Gospodarczy, udzielaja,c porad 
bezpłatnie, nie ma :tadnych funduszów, z 
którychby mógł czerpać na tego rodzaju 
wydatki. 
Wydział Gospodarczy Str. Narodowego 

w Łodzi, ul. Piotrkowska nr. 86. 

* Młody czeladnik lub majster, obznaj-
miony z obróbką metali na tokarce, czyn
ny członek Str. Narodowego, zamieszkały 
w Łodzi, refleldujący na wyjazd, zechce 
się zgłosić pod adresem: 
Wydział Gospodarczy Str. Narodowego 

w Łodzi, ul. Piotrkowska nr. 86. 

* .Chcąc ułatwić pracę wszystkim Wy-
dZlałom Gospodarczym Stronnictwa Na
rodowego, które ciąża, do Łodzi, bądź te1: 
często i gęsto przesyłają zapytania o ró1:
ne firmy ChrzeŚCijańskie, wydaliśmy "In
formator firm Chrześcijańskich na rok 
1937", którego cena za 1 egz. wraz z prze
syłka, pocztową wynosi 55 gr, 5 egz. wraz 
z przesyłką 2 zł 10 gr, 10 egz. wraz z 
przesyłka, 3 zł 35 gr, 50 egz. tylko 10 zł 
plus koszta przesyłki. 
. Z zamówieniami radzimy pośpieszyć 

Slę, gdy:t wskutek znacznego popytu mo:ta 
wnet ulec wyczerpaniu. Zamówienia u
skuteczniamy za uprzedniem nadesła
niem gotówki. 
Wydział Gospodarczy Str. NarOdowego 

w Łodzi, ul. Piotrkowska nr. 86. . 



'AllII - otl96 'slot llln ~.:ro -- -n/u: 'Ii/S '(J/s ilF).al'A\~ . AhHJ 'J"!MOl(na 
'Mrl - ~IY ;';;0 - HIt; 

'6/ L '1.I~ 'Il/;\ 1Y.)1'tJ1[oqO . MM 'OU~\}Z.la 
'!''1,+Brd In I.:JJ'll J. 

- 'MIl - SIS 'Sin 'L/H '!kOI 'li/GL 'IHOl 
.:·so - or/H 'fllC; ilJ'iufOtlO 'A""u 'ASlI.la 

·1~·joJJUA'2.1 ! PI.'tulzlJ 
~;UOd M :.ilJ'llJ. - ·",z - t;1/6 'lllt 
'Olll. 'S/S Lll 91& '~/L '~11 6!v 'LIL 
:',,0 - 6/t ':;,0 llJ1UI[JUJJI ',,,,od 'U;)!UPOJH 

'):j{) - e;lfl(; '8Ite; 
'0/66 'S/91 o;J!Uf'C)tlO 'A\Od 'A""O)lz".~ZJOa 

'!'11 J 'llA\ZJ 
/JA ;8JBJ. - 'A\2 -Ol/H :'80 - 01l6i 
'911 '~/ 9 ilJ[UJOqO 'A\<ld ·uAllUAAl.OJOa 

'il'\<0I~Uid20J ilf'Bllnq 
- q 'oIU!lo'§ - 'M!j "61ilZJilIA\tli - ·N.Z 
·AU.WBJ:!! - 'J'I 'AUI9:<l0 -' '80 :AglJlIS 

apls.wlUOd 'fa A.1 

'Il;JUIS 
-ili W Oil.lP!l'B'I 1: Od !'ljjB·[Zp.a[UOd A\ i'l 
-.IllWJllf (q '"pOJ\) M [:ii.1B'l (E Al.9ZlSI\Jil!M 

·ll.JRrS'illlU O:iiilp~B'I l Od [:l["!"llu aM 
pjJ'\:WJllf tq '1'1110." .. ilA'. Plu'll j (ll gnl')!M 

·ll<:l(;!S.a!W Oil<>p~u'l l ud !''1 
- •• N!Mtli.1 M PI..!!IlWJllf (ą 'IWU'l"'"rW O.il.ap 
-~B'I la od P\1JllMllJ M [.:J.Illll (u U!llU{)lIS 

'IlJRp,a\U1 oZ.a!,~u>! i Od !'IjlllZP"!'U 
-Od In f'lJClIIJBf l4 ·IlJIl!"'-.J!1II u::l<>[J~u'I 
!a Od 1'ljIl12[J"!UOd M !.liJlll (B !lIJUlllln 

·Il.J'll ISa!1II 02apą:ll'l n ou A[JOJ§ 
/JA I,>!JllIIIJ'Bf (q 'AP{).1\) ,.", !::l.1lq (U llllZl>llJd 

. &OUIScHIW o;a-d~t.sJ~Z~1 crd-atu 
osap~lIl! i od 1'llliljZ~.olrU'od M Pl"mm 
-.J'Bf (q 'l'lJBIZ'[,~IUlJ(j N1 !:iiJB' (li M9'(Il!'SO 

° e.:H:l';SOdl w 
O.lldp~Blj l p"zJd 1"11.1 UM!Z;) .\\ !~.lliUl 
-.rUf tq ·llj~.i'I1.MZ;) N1 !Z.lI'1 (U A\911l111'l 

'U;Jl!I'Si)! Ul oEap'l'ulI 
tt od 1'l.J(IlM ilM !'IJ'1l WJll [ il~!M;)ZSIl.J}ł 

lIIil!lffiZpOJUN 1II<l~Oa [Jaz.uJ 'q .. ,q 
-lł,N1$ ·A\.M Od ',}fQ9}lBf 'A\§ Od '!WU'I 
-.ll,M$ 'UGj<>!Z paZJd A.J{)uB'Ila!A\. Od 
'q;JBj9J)ł q<>.aZJJ. Od !'I+J'BMW A\ ppUIII 
-Jef (q ·1'1.JUM2.1 M !.liJ'U-I (U UAZSO(Il!Za 

·u;Jcls·a!1II 01l<l+ '&AZ~ Bdalu oZ 
-ap:?Elj lit Od !'I'jUlZ'p.a!UOd N1 l"1J'lIlII.1Uf 
(q !'l['j8!ZP"'IUOd M j8.1'8. (li ail!Mlllsil[{)g 

p[sl}nlił!.M. łe!AlOd 

·ura[ilZ.rp 
-ul' 'M~ paz.1d 'w.a!,uq;J!J"l ..... \) p.aZJd 
'na\JAZJMUA\ .... \§ od '!Ul0'l~t!.A\$ !W 
~lW!a!z pllZJa '!l<llzP.alN faluPOM"ZJd 
od ' llfaj()llJ';I '! .. ~ od !,>!.JoP& ilM !''I.1'CIII 
-J'Bf (q '!l!ł.I'll .... tliO M !8.l'1q (I< M!lril!Un 

B;>l.nsaua 
O.llilp~lIlj S'[ od P1JO,M eM j:ljJ u·lII..iu f 
(q Pl'Illld ! !l!uQ,M aM !.lIJtq (Po lj.UlłJ. 

·!1;JR!·S'.a!1II 01lil[J?U'I 
!in od ApoJ\) M J.l'IJ'U, il!l(sl.mA\ il;)!UJM" 

·U1ilZISBIII0J. 'MS pazud . 
'q .. k~~'M$ ·A\.A\. Od ·n2'sn.alllJ'II 'M§ Od 
'Aaf9J'J. 'A\I) od ·!I.a!tZplllN f\lTUpOMe2Jd 
Od ·w",Ua!llA\. 'M§ Od : Pll~'lz,pa:UOd 
/JA :lj.lUlUJ'Uf (ą '.{po.1~ M r.ll.1U. (I> BJqoa 

JlI::HunJ. łe!MOd 
"UaR!Sa !W O.llap 

WA:.-rl c;" PHU1'ZjN]Uod A\ I'lJlllU 
(q ·!'IPljzp.a]UOd M I.llJB) 18 "'\ilZaoJZ 

·ll.JRl,salw Ollap~ll'l tUA-I-O(; 
PI.I01M a/JA PlJiU1ll..I11l' (ą '!l!'łll!d 

Sochaczewa) ta'rg! we wtorki I pj·ą tki 
b) ja'rmarki 5/1. 9rJ. 213, 6/4, 4/ii, 1/6 
6/7. 3/8. 14/11. MO, 9/11, 7,/12. 

Powiat Warszawski 
Celestyn6w ta.rg,i we wtorki. 
Jabłonna a) targi we wtorki i pUl,tki. bl 
ł,armal'ki 412. 2'9 /4. 2416, 9/g, 7/10. 
.Jeziorna targi w ·ponj.edzia~~i i pią,tki. 
Karczew targi w pooiedziaJlki i piąbki. 
Legionowo parcel. I ta'l'gi w ponioozia~kj 

i c:ow a·rtk'i. 
Legionowo parcel. III targi we wtorki i 

!piątki. 
Łoml8nki jarmarki 21/7. 22/9, 17 /l1. 
Nowy"Dw6r a) targi w śrooy i pia1lki, bl 

jarwarki 13/1, 2O11, 3 /2, lU? 3/3, 17/3. 
7/4, 21/4. ii/ii, HI/5. 2/6, 16/6 7{7, 21(l. 
41fl. 18/8, 1/9, 15/9,6/10, 2O/10, 3/11. 17/11 
1/12, 15/12. 

Okuniew jarmark 15/12. 
Otwock targi w pią,tJki. 
Piaseczno targi we wtorki i piątki. 
Pomiech6wek targi w środy i piątki. 
Pruszk6w a) targi we wtI>rki i piątJki. bl 

jarma,rki 7/l, 4 /2, 4/3. 114 13/5, 3/6, 1/7. 
5/8,2/9. i/lO. 4/11. 2112. 

Rembert6w (Stary i Nowy) targi we 
wtorki i piątki. 

WIochy ts 'rgi "III' ponied,zial.ki i czwartlci. 
Wiązowna jarmar~i 5/1, 19/1 . 2/2, 1612 

, !'l[®1L>\\ ~M T~J!IIl tI uro A\ u'!fS'1JnllZ 
Ba\l!salUl 08.ap~ll}j tUhZS-l 

od !lIIU'I!lpe!1!I0d M PI.JlllII~llf WJzP1lZ 
'lwllli! 

-il!'III OO!ap~lj mA:ZS--i Od JlpJll.wza .id 
!l!~IlWJl\l f (q '!'IłJBA\ZO M L1l.1Bl I" UlJ1IM 

·cal!!S'.alw o"ap?,u'l WA:.-!H OeJ ",O~lj 
M !'I.!llW~Cr (ą 'ApIJJ\) M !llJ U. (U lIilPllZS 

B;)l]iS.atta oS 
-ap?Blj WAZS-l (\d !"l{JO,M ilM I~J1iW.1llr 
(q '!>!ąll!d ! !'I.IO:jM o.\< !.lIJU:j tll zp1IJa!s 
'ual!!S<3!W 01l.aP,?Ulj WĄZS-t Od ApOJjJ M 
!l(JCW.1'llf (q 'APO.1§ M 18.1B:) (U U!Uilz.rng 

'Ballp;a; III. O.lta P !l' Ulj 
W~ZS-t Od -'pOJ\) M lljJBWJ'llf iJa!MoZS1IJa 

lJlzpe~a!s łe!AlOd 

'natrlóS'a!m O.lluP\,Ill! mAzs-l Od A:pOJ~ 
M PI'.1UWJUf (q 'APOJ~ M ]8JU1 ' (ll OUl.(~ 

'U;>1l1S<l!W oJ'la,~AzJUdalU o.llap 
'~Ulj m~-l od !lj1l1!2pa]UOd In pj'julII.1Bf 
(q '!lI~'1l !z·(}a!U{)d M !J:lJ Bl (II ADA:[m021i1JA\ 

'11.1 
-1/;Sil!W o.llalS.(Z"llldalU OSIlP?Ulj tnAj-gi 
Od !lj~u;zp.a!UOd M !'IJ8W.lBf (q 'UOR!'S 
-illm Oliap?ll'l mA.-n ! WKzS-l paz~d 
1'1jB!2palUOU M lBJU. (ll ";J,(uil!m(ns 

·ll.J1l18.a1W 
o.ll<3p~lj WAZS-l Od PI1JUMIZO M )l[JBm 
-JllIf (q '!l!-I..l·UMlZa M !fiJ'Bl lU Ol(SlUOpll'H 

'na 
-M.lllza ! n[um 'n'lUl<l!A\lj 'naJBlU 'pua 
"R!Sa!W M m " ,-!!l Od Pl.lO).\< ilM ZUJO 
llJIl!.s'il!m o:lap?Bll uI.\z·s-1 od !lj.1O) ..... 
aM ;lj..lUIIIJUf (ą ' UJIl!S'illUl OJ:lap?Blj 
w .. q-ęi Od 1'l~OlM a.\!. !ll.IlIl (B OUMllld 

'B;)II,,,a;W "Eap~ll'l lII&l-!!l Od !'IJ<,.M 
aM !"l{J'llWJU~ (q ' UJl!IS<lltn O.il.aP\,Il'l 
m!zSoi od !ljJOlM a.\\ 11lJU, (U OUZJ:JfUd 

·U.1tl['slljW O.ilap?u'I WAj-gr! 
WA"S 'WAZS-r Od !'I1JU,\\2:J NI !'IJum 
-af (q '!ljjJll,\\Z;J M !'8.11l1 (U [Odail!UO){ 

·BJll!s.anu OJlap?B'l w.\l-gi l m . ..7s-i 
od 1'l'lll!OZPilJlIOd M !ljJUWJ'll( llJ!U~i1Ua 

!1[s,ezazsmopeu łe!Alod 

'nfu!olj!W . "~ od 'ilZPlMPBf 'M~ od 
'nq;)0H 'M~ Od '~IMBd ; 'lOZ"IW!cl .... \§ 
od 'Wllj'lS\Jr-1 n!U\lldt?lSMoqal'uA\ Od 
·nzJ.a!Ul'!'Z·ll::H 'Mti Od lljJOj,\\ aA\ ['1.1 um 
'Jllf (q !l!l.1'l!MZa M !1l~Ul (II ZJ9QI{)M 

'a!ZpJBuOO'1 'M\) Od 'Il?AZ.1)I .",~ n!u 
-~A:MPOd od "rr 'HI 'N rJ'JI" rrl1jSM 
-oą'il!lI'M od 'Iaj'llj'ZpalUOd "~o .\ Ul&!U 
-II.S 'M§ od ljaJOQM <lM 'nz.I,· '1 'M~ 
od 'ilo>zOO!'llily 'Mjj od !'lIU!'i ,)':100 M 
!l!~llm.l'l!f (q 'A:pOJl) M !.lIJlll 1 ~ ..... 9falnS 

·Pllll!zp.a!lI'Od M 11l.! Ul ol(ao.lS 
"lljlJllMZ:J A\ !.lIJBl llZJdz0'H 

'BJlllS'il!m O.llep~u'I IIIAl-gr 
! mA:21i-l od 1'lJ01M .aM !1IJ el ouz~au 

· .. m;JJuJ-\: 'Mj3 od 'il!ą<)ljUr .... ,!i' 
od 'nle!o!;)'ZJtTO a !'llllr 'h'~ Od 'alMlllslu 
-B1S 'M\) Od !JfJlllzpamOd M I~JBUl.lBf 
(q H,'U!d , PIJO,,,, M ' 11lJUl (U '"9l!,llO!d 

'UJll!S<l!1U 01l\3p?U'I w 'Al-gl ! 
mAz·Sol od !ljJ01M ai\\ plJUl A\9zazsal)1 

·n.ilj01SOdV w<lz·sumo,L 
'M~ pazJd . Ullf.J]JUJIlS nlj2'SI!;nI1lJJl 'h'~ 
od 'il!OOIUp8CK !pllJ-\: 'A\§ od 'maą9'1 
-Bf 1 mad!F.JI 'Mj3 paz.ld 'iJ!Jaz9 r 'M§ 
od "d 'T~ 'N nJ1I~Z07.s.\Z;)O Od Ap<)J~ M 
Pi.lllWJUf (q . .!:pOJ~ M l:l.mll (e lj~~H'J!mll:,: 

·Pfłp. ' zpamod M IJl.1 Ul a,lIA\0'lZ,JOr) 
·nlll~7.pO.llll( Ula?0ft od 

'lPB?9.1lS q.1BIO!U')' . M§ od "d 'N 'N 

6 -

16 

213, Hl/3. fI/4. 20/4. 4/5. 18/5. 8/fI . 2216 
617, 2O/7, 3/8. li/8. i /9. 2lJ9, 5/10 . HI/lO, 
2/11. 16111 7/12, 21112 

Zakroczym al targi w cz,,"art,ki. bl ja'r
marki 12/1. 16r2. 1613 13/4. 11 15. 1ii/6. 
1317. 1718. 14t!l. 12/10. 16/11. 14/12. 

Żbik6w targi w śwdy i soboty. 

Powiat Włocławski 
Br:r:eś~ Kujawski targi we wtorki I 

piątki. .' 
Chodecz a) targi w środy. bl JarmarkI"" 
drugą i ootatnią śrl)de każrJt'go mle
slaca. 

1(ował targi w piatki. . 
LlIhieli al targi w f,lonie<f'zialk.i. bl Jar

marki w pierwszy l 3 pon.ied~lajek każ, 
dego miesiąca. . 

Luhraniec a) targi w ponie-d~iatki i PIąt
ki. bl jarmarki w I>Sta<1:ni P<lniedzialek 
przed ]·yw każdego miesiąca. 

Marysin (gm·ina śmiłowiceJ targi w 
czwartki. , • 

Przedecz al ta.rll'i w POIllied~iaroci, b) Jar
marki w drugI i 06'tatni poniooziaJek 
kawego wiesiĄca. 

Włocławek al ta,rgi we wtorki i piątki. 
b )jarmarki 1211. 2611. 312, 23/2. 16/3. 
U~ U~. nu, U~ ~~ Mm, ~~ 
13/7, 27 (l. 10/8, 31/8, 14{9, IIlO, 12/10. 
26/10, 16/11, 3Oill, 14/12, 28/12. 

Na jarmarkach i targach 
popieraj tylko 

a omijaj strD~an, żv'doCllskie I 

J ., ~ .~ • , • • :. ' .:...."' •• ' , • 1. _, . ",.4 \. '. 

1Ir31ml'Z'p()J'"'N pM'Jd 'iJJmlE'I!.rm: • Al, «ItI 
·waAi.Il!'9!lfB:jtl . A~~ p<I'<Jd 'r~UjS()dopOJ~ 
!fół~p9!N od PI'IBJZp9JUOO M !l(..IlBUI.IJlif 
(ą 'PlI1lI1Zl>"!'tJ1Od Al Jl8JJl1. (11 /JApl1lQ;Jlila 

PlSJlI\01[~łOld łe!JlI\od 

'IIJ\l1OOn:1t 
OS<3pą:Ul! m,q-~i od Ap'<lJ~ M ~}j~'\iw..i'Br 
(q 'JllI111!d! !'IJ{)l ..... .lM !.lI.lIn \U Z.JiI!;jZ 

'!'IJQj.M aM I'lJ BW~ nf U.tZSlIJ. 
·!lj~..lUMrz<> .\1 !1)j~'Ul lllla!Ullrqlld llpU'H 

'Ball!SiliW Oa<lp!,ll'l 
mA::zs-I od l'lj,B'IZpalUOd M ,1!.J 'BW~'llf (q 
'!lJI!BfZl'''IlI'Od M !.ll~Uł (u M!lUAlulllSU{)}ł 

II;JClSil!1II o·.l1llj>S"z~ eeJa ,u O.ltdp~B'I 
urAl-S od PI"Q'M aM !'I~llIIlJ 'llf Z.liJ!W!zu}l 

'APOJ\) M Ii/JIl. AUfO IłO 
·.B;JRlOOltn 

o.8ap~m'l wA:l-Ol od l'll.l'llMZO M_ !~U'BIII 
-.lUf (q 'Pn B!d M !.lIw'B, (n M9JllUllSljillV 

11[zp9'ł łe!AlOd 

·1'l.U!d ! !'l 
-roj/JA ilM !.lI~ 111 ilUO["!Z'pAM O-l'SUl wT ~P9'l 

'BaB!,Il!W Oil.al'~ll'l lUA.-Oe: 
od !1('!1l!2,p"!l\1Od M P!JUIII~'llf i1;JJMOl\J.lłI,~ 

'B;J1l1sa1w Oil 
-ilp~Ul! tnA:l-lH od Pi'l-II!Z'P.alwOd M iJJ'J'Btn 
-J u f (q 'll1'1f\!!2 p..7!UOd In I<lJ u, (U l(óllU!d 

'BaR!'Sa!W OJlap~EJt urAl-lH 
od !'ljll,!ZP.aluod M !'I.llllllJ B r MólZ;JaZJlld 

'ojU!;JJlI}';I ...... § 
od '!I'l"J. 'M§ Od 'il!u.a[upilBW H.l'll}';I 
'MI) Od 'il!M1l1&llł'B1S 'A\§ ud 'auaz91' 'Mjl 
od ·q.1cI9~)J qoaZ-lJ. od !'I~ol ,\!. ilM PI 
-JBlIl.lBf (q 'A[I{)J~ A\ 1JlJ B, (li a~!qappod 

'1l0\!1'&ojlIl OJlilP~BlI UJ..{W-L 
od PI'jB!Z'P'łlUOd ,\1 IllJBWJUf (q '!lI 
-H/Id ! P'l'IU~IZP.l!UOd M !1IJ'U, (8 M9l(JOZO 

·IlJU1S.a1W 0.8 
-ap~B'I WAZS-l od !lI.1O,M 0.\1 !·l!.lilW.lU[ 
(q 'r'llBld ! 1l!.JOlM aM I.llJU, (ll lla&Zaa'l 
·uallji,.alw o.ll.ap~B'I ffiA'-lH od ApOJ~ M 
!l!J'IlWJlIr (q AP<lJ~ In !aJB. (t A'pqll.lf) 

!1[:lAZ:l3'l 1~!JlI\Od 

. ApOJ§ M !1I.1 Bl ..... 9tilZ 
'(;'[/ie: 'nl9i 'L/Ili 'V/6 '&19i 6/&6 !l!J8lU 
-J'llf (q '!'IjU!zp<l!,UOd M !.l1JUl III lIMllP!A\. 

'q;)AlajM$ ·MA\. 
od "d 'J\! 'N n!uezpOJuN od il!q9'1ll f 
'M~ Od 'a!UBq~n 'Ml) 00 'a!Jilz9rM~ Od 
·il!UOlll.lly 'M§ Od jljQJ1lMZa M !'I.lnw 
-JUf (€l '[l[lJllMrlO In j.lI.1B:j (II M9;JJazazs 

·WIlZ·&CUl0J. 'M!) p.azJd lIelJUMZO M 
'lIpnr ! lIliilUOWAZ'S 'M~ p<lz.ld 'IalJllM.za 
M 'wa;J\JAz.1MBM 'M~ pazJd l!'iljlllZPIl!U 
-od M 'U1Az'fOIV 'Mi} Od 'IejB;!zp"jIfOd M 
'a!JilZ9r 'MI) od '1aJ{)-IM aM 'aJzlS<illu1lV 
'M§ od lj<illll!zpa!uod In ppUW~'Br (q 
'PIlR!d l !'I~OlM ilM 18JUl (B a;J!Ullfqlld 

'ill'cllaIJ\! 
"M.~ Od "d 'W 'N n!a8!ZMoqalUA\ Od 
"d 'W 'N llWilZPJl.A\UN Od 'qall'llR!M~ 
q;Muol.a!Z od 'feMOWjBd na!Zpll'IN 
od 'q;J'BI9J)ł 11;)azJ,L 00 1l!~J'BM2a M 
i'l~IlIIlJG[ (q '!l!j.1UMlZa In !2JUl (U ljsu'I 

'IUlląJ'Ua 'M§ p.aZ.1d 'oZp!M'PUr 
'M~ Od nra!UlOjl..l'CS 'M9 Od 'aIMf\!d 
! ""ZJ10!d 'M~ Od ·.raMoUlI8d !Ia!ZP 
-.a!1': od ' n[a?BIS '.\1~ od APOJ§ M !lj 
-J'U WJ 8f Iq 'Apo~~ .... )8J'U1 (B l(SJil!moJII'l 

!1[se'ł łeJAlOd 

"1l;JI>11S''l11Il O.llllp~B}j WAZS-r Od ~pOJ§ M 
JlFsinJ'llf (q 'ApO~§ M lSJ1Il (B /JApJpllllZ 

'tI~M" ~ 
-ił!N ~~ (l'l'1!.Id '!W"'l~!M$ ·MM. 
p92.1d ·wa~jmoll.J'lla 'M§ p.az.rd milUllf 
'In~ p.az.ld '!'WBlI:jlllM$ !llli3ll.Q[<>!Z pazu.d 
'lOOJ<3Z9f ''''§ paz.Jd AI2<lJ§ M pf.1llm 
-J8r (q 'APO.1~ M !..ltJBl III M9MIIIS.tP1lL\&. 

'BalJ!Sil!W OEalSaZJlld o.aap~'I 
mAl-Sl od A[JO.1lj M 1'l~lJtU,IlI~ " .. zall,\&' 

'lIall!OO!UJ oaill'~U'l 
Sl pe2Jd ":p'<l.1~ M !>!JllW.1Bf A\911~"!lI1.r. 

'UJll!>s,,!'W O;:;"~?U'l 
WAZ9-i Od PIQU!IZ!J.a!Uvel M !'IJ'llW.lUf 
(q '!'I~l!ld! !'IJO.M oM !J5.1B~ lB B.JdlllS 

'llallls31w o"'''p 
",!,Ill[ m~l-Sn od 1'I!1l!2PIl!UOd In !'IJBlU 
-.I'Uf lq '!l\IU!Zpaluod In IZ.1 el (U u!salS 

'S;JU!S'ill w Oil''il[lą:B'I 
IIIA'S Od !ljjUlzP.alUOd M !l!JllWJU( ljSlllllS 

'1l01l!ea!W O.llIl'tSAZJUd oil"'P~ul\ 
06 od )ljI81!Z[J.oljtiod M PIJ'UIIIJ'aF /JA9~ZlI 

'1l;)1l1se~w oSap~ul[ 
lU&ZS-i pez~d PN'U!ZV<>!UOd M f'lJ 'UBI 
'JBf (q PIIElzfj<il'!UOd M J.lj.1ll' (B łllM'{;JAlI 

'UOIlIS 
-e!w 01lap?B'I W~j-!n Od ~'':RM!la M III 
-JUtU.1Uf (ą '!'IlJllMZ';J N> !Jl~8, (U AJpzA:d 

·u.JBlS'.alw OSo.s,Az.J'Bd O.llIl[Ji'Il'l 
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BEZPŁATNY DODATEK DO "ORĘDOWNIKA" 

Spis jarmarków i targów na rok 1937 
w wojew6dztwach kieleckiem, krakowskiem, 
lubelskiem, lwowskiem, ł6dzkiem, pomor~ 

skJem, poznańskiem l warszawskiem. 

Uwaga: 1) Pierwsza liczba oznacza dzień, drugoa miesiąc, naprzyklad: 
Łomża jarmarki 6/2, 1313, 1414 itd. oznacza; 6 lutego, 1:3 marca, 14 kwietnia itd. 

2) Je·żeli targ lub jarmark przypada na niedzielę lub święto, to odbywa 
się on w dniu następnym. 

3} Je.!eli na ten .sam dzień wyznaczony jest targ i jarmark, w takim 
razie trzeba przyjąć, że odbywa się jarmark. 

Woj. Kieleckie 
SosIlowiec CmiaMo wydzielone): targi we 

wtOO'\k.i i p i ą,tki" 

Powiat Będzln 
Będzin targi w Mody. 
Czeladz targ.i w c2Iwartlci. 
Dąbrowa G6rnieza tllll'gi w poniedzlatki 

i piątki. 
Kazimierz taJl-gi l-go i 15-go każdego 

illJjes1ą.ca. 
Tąpkowiee targi w poruedziaNoi. 
Częstochowa (giiasto wY'dzielone): iu

m8ll"ki we wtol"ki i piątki. 

Powiał Częstochowa 
Klobucko jarmarki w środy 00 2 tygo

dnia, 00 2/1. 
Krzepice jarmarki w ezwa.r~ki 00 2 t y

gq.dnie. od 10/1 (w razit! święta w dzień 
popnze.dni). 

Mst6w jllJrms,r.ki w prullecbJi·a.tki co 2 t y
godrue. od 711. 

Przyr6w jall"mllJl1kd we wtorkL 
Truskolasy targi w voniedzialki 00 2 ty

godnie. od 711. 

Powiał Iłża 
Dża jarmarki 3/2, 26/3, 9/S, M, 16{8, 3/1,1, 

1MO. 10/12. 
Kazanów twrgi w ponied2lia,lki. 
Lipsko jarman&i we wtorki 00 2 tygo

dnie, od l/l. 
SlennQ jalrm~ki we wtm-kii co li tygo.

dnie. od 8/1. 
Solec targi w §rody co 2 łyłf()dnie. od 

9/1. 
Tarł6w ta,rgi w środy. 
Wąehoek taJl'gi w poniedziati 
Wierzbnik jarmarki w czwll4"W. 

Powiat Jędrzejów 
Jędrzejów jarwarki w czwartki" 
Malo)(oszcZ jartnarki w środy. 
Oksa ja,nna,rki we wtol"ki. 
Sedzisz6w targi we wtonki. 
Sobków targ: w śrl)dy. 
Wodzislaw jarmarki w poniedzialikL 

Powiat Kielce 
Bodzentyn jarlIIarki IV ponied1zi8!tki. 
Chęciny ta.rgi w poniedzial'ki. 
Daleszyce farl:\i w pOJ]jiedzia~:ki. 
I{jelce ta.rgi we wto.rki j piątki. 
Lopuszno targ,i w CZJwartkl. 
l\'lni6w targi w po.nied,zialkii. 
Słupia Nowa jar:nar,ki w środy. 
Suchedniów targi w czwartki. 

Powiat Końskie 
Falków: targi w czwartki. 
Gowarez6w taTgi w poniedz.iajki. 
Końskie targi w po,nie-d.zial 'ki. jarmarki 

we wtorki. 
Odrowl!ż targi w pa.niedzialiki. 
Prz~(lb6rz jarmarki we wtork.i 
Radoszyce jarmal'ki w środy •. 
Skarżysko Kamien. targ: we wtorki 

i piątk i. 
Szydło\\'iec ta.rgi w środy. 

Powiat Kozienice 
Garbatka jal'ma'rki IV !Środy. 
Głowaczów ja rmarki we wtorki. 
Gniewoszów jarrwark.i we wtorki. 
Kozienice jarmarki w clIwartki 
Zwoleń jarma·rki w czwartki, 

Powiat Miechów 
Brzesko Nowe tM'gi w pcmierjziatkl. 
Mleeh6w jumuUti we wtorlci. 
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Pro8zowlce j!\ll'DlSJrki 'W Arody, 
Słomni.ki jarffi8Jl"ki w Cl2lWutki. 
Wielka WieŚ tllJl"gi w środy, 

Powiat Olkusz 

- , 

- 2 

Dłużec (WolbTom) j8Jl'ma.ruci we wtorki. 
OlkllBZ tugU w piątki. j8JI"ID.arki we 

wtorki. 
Pilica .irurmarrki we wtoo-ki 
Sławków targi w C21Wllirtiki, 
Skała jarmarlci w środy, 
2arno~iec jaTmlbrkii w POOlied~ia1ki, 

Powiat Opatów 
Iwanmka jarma,riki w poniedziaJ,ki. 
Łagów jarmarki w czwartki, 
Opatów trurgi w środy. jlbr.rnaTn w PO

niecLzi81l'ki. 
Ostrowiec targi w C!lWaa11ki, ja'l'IIDaT'ki 

w J?onied2liaNci. 
Ożarchv ja'l"ll1rurkj we wtorki 
Raków jarmrurki we wtorki. 

Powiat Opoczno 
Odrzywół tarl"i w środy, 
Opoczno t8Jrgl w c21w8Jrtki. 
PrzYIIncha t8Jrgi, pcmiedzia&i, 
2arnów targi w poniedzialki. 

Powiat Pińczów 
Dzlaloszyce targi we wtorkri, 
Kazimierza 'V,: jrurma.rki w pOoniedzlalki 
Koszyce jarmarki we wt00l"ki. 
Pińczów jarmarki we wtorki. 
Skalhmierz: jal'llD8!rki w o21wrurtki, 
Wiślica jarmarki w czwartki, 

Powiat Radom 
Białobrzegi tllJrgi w środy, 
Przytyk trurgi w poniedzi8iMtL 
Radom taTgi w c21w8JI't.ki. 
Skaryszów ta'rgi we wtorki, jrurm8Jl'lm 

6/3 i 7/3, 

Powiat Sandomierz 
K1lmonlów ta'I'gi we wtorki.. 
Koprzywnica jILI"Illa1'lk 2/3. 
Osiek t8Jr,gj w lłrody, 
Połaniec trurgi we wtOlI'lki, 
Sandomierz tar!!'i w poniedmallkl. jar

ma.l"ki 9/5, 12/9, 
Stasz6w jarma'rki w poniedzilllł!ki. 
Zawichost jarmarki 7/1, 5/10, 2/11. 

Powiat Stopnica 
Bnsko jamnn1'lki w środy, 
Chmielnik tar!!'i w ponied21i aJ ki. wtorlcl 

.i piątki, jarmar.ki w c21wrurtfld , 
Nowy KorczYD trurgi w piąrtki, jarml>rkl 

w pOlIl,i e dzi a,l.klL 
Pacanów ja,rmanki w e2Jwa.rtkli, 
Sto"'nica jarma,r.ki we wtorki. 
Szydł6w ta,rgi w środy, 

Powiat Wloszczowa 
Lel6w rargJ w pOn;edziałJki, 
.. ..łupia ta:ll'i we wtonki, 
Szczekociny ja,nnamlci w a!'Ody, 
Wloszczowa ta.rgi w poniedzia>lild. ju-

mwki w pią,tkL 

Powiat Zawiercie 
Koziegłowy janna.a1lti IW _&JrIlki. 
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SIewIerz jaJ'Ill8Jr.ki we wtorki (w ra.zie 
święta w poniedziałek), 

Zawiercie targIi w c1JWartkii, 
Żarki targU w środy, 

Woj, KrakmDS'kie 
Powiat Biała 

Biała aj tal'gi co wtorek i sobotę. bl 
11!>rnnall"ki trzeci POllliecLziałek po li-ch 
.K.r6lach; pierwsay pontied21illJł~ po 
!iw, Jak6bie Ąpost,; drUg.i 'pOJJjied'zia
lek po !iw, Janie Ne,pom,; piel"ws.zy 
poJliedzill'lek po ŚW, Szymonie i Ju
dlZie; 19/3, 06'tattllli pooriedzialek przed 
nied2lielą Palmową; 1/'5, 2517. 10/8, 24/8, 

Kęty t3!!'g.i co poniedzi3)lek; pierwSIZe 
t8ll1gi w miesiącu rumaooone są jako 
ja.rma'l'ki, 

Powiat Bochnia 
Bochnia t8lrgli (lO dru!!,i czwaJrtek, b) 

jrurma.rki 12 d 26t1, 9 i 23/2, S i 22/3, 
l) i 19/4. 4. 17 i 31/5. 14 1 28/6. 12 i 2617, 
II i 23/8, 6 i 20/9. 4, 18 i 31/10, 15 i 29/11. 
13 i 27/12, 

, LiPDicn Murowana jarma<!1ki 11/1. 1 ł 
2212, 14/3, 4 i 25/4, 9 i W/5. 2016. 11/7, 
1 i 22/8, 12/9, 11 i 25/10, 14/11. 5 i 27 t12, 

Lapanów jarma.rk.i 9 i 23/1, 6 i 20/2, li i 
19{a, 2, 16 i 30/4. 14 i 28/5, 11 i 25/6, 
B l 23/7. 6 i 20/8. 3 i 17/9, 1. 15 i 29/10. 
12 i 211/11. 10 i 24/12, 

Niegowić j3Jl'ffi8Jrki 3, 17 i 31(1, 14 i 2812. 
13 i 27/3, 10 i 24/4, 8 i 22/5. 5 i !i1}6, 
3. 17 i 3117. 14 i 28/8. 11 i 25/9. 9 i 23/10. 
6 i 20/11, 4 i 18112, 

Niepbłomice al targi 00 d>rugi wtorek, 
b) jaJl"matrki 10 i 24/1. 7 i 21/2, 6 i 20/3. 
3 i 17/4, 1. Ui i 29/5, 12 i 26/6, 10 i 24/7, 
7 i 21/8. 4 i 18/9. 2, 16 i 30/10. 13 i 
2'" '11. 11 i 24/12, 

Trzciana jarnn8Jl'lki 3. 17 i 311'1, 14 i 2812, 
13 i 27/3, 10 i 24/4. 8 i 2"2/6, li i lO/li. 
3, 17 i 31fl. 14 i 28/8. 11 i 25/9, l) i 23/10. 
6 i 20111. 4 i 18/12, 

Uścle solne j8J1'lllarkU 2. 16 i 80/1, 13 ,j 
2712. 12 I 26/3, 9 i 23/4 7 I 21/5. 4 i 
18}6, 2, 16 i 30/7. 13 i 27/8. 10 f 24/9, 
8 i 22/10. Ó J 19/11. S. 11 i 111/12, 

Wiśnicz nowy aj tllJrgi w każdą Arodę. 
b) j8J1'llla.I1~ 4 i 2M. 15~, 7 l 28/3, 18(4, 
9 i 30/5, 20/6, 1.1/7. 1 l 22/8, 12/9, I l 
24ftl,O, 14/11, 5 i 260.2. 

Powiat Brzesko 
Brzesko a) t8Jrgi w każdy wtorek i pi •• 

tek., bl ja.rm;!!rk.i co drugi wtorek. 
Borzęcin jarmarki co drogi wtOTEIk. 
Czch6w t8Jrgi co drugri. wtorek, 
RadJów trurgi w ka0dą Arodę, 
Szczepanów tall"gi co drugą Śl'odll, 
Szcznrowa jarmal1ki co drugi 02!wa,rtek. 
Wojnicz t8JrgU co drugi pl>)'Liedzilllłek, 
Zakliezyn tllJl"~i co dru.gi pWWiedzill!lelt, 

Powiat Chrzan6w 
OhrzaJl6w tar&'! 00 czwtlJl<tek. 
Alwernla targi co §rodę, 
Jaworzno lM'gl co CI'llW8Il'Itek. 
Krzeszowice t.argli co pOniedlll~' 

Powiat Dąbrowa 
Dąbrowa jlW'llla.rJci 00 cIII'IJei PCIDi«lsia. 
k*, 
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PłoAslI: aT b ,rgi we wtorł:1 i pl a tAI:!. b) 
jarmarki we wtorki. 

Sochocin jarmal'k,i w cZW8Jl'llki, 

Powiat Przasnysld 
Baranowo al tSlI'gj w P<l'n.ied.ziafl1d bl 

j.aI'fIDSJrki 2..5/1, 2212, 22/3, 26/4 24/5, 21/S, 
,26/7 23/8. 2O/~ , 25/10, 22/11, 20 /12, 

Chorzele al tal"gi we wtol"ki i cz,wartki, 
bl jarmarki H/l 1112, 11/3, 15/4, UI/ó 
17/6, 15/7, 12/S, 16/9, 14/10, 11111, HI/12, 

Dzlerz,owo a) tarKI w środy hl ja.rmar-
ki 7/1, 412, 4/3;. 8~4, ro/Ii, :l/6, 8/7. 5/8, 
2/'9, 1110, 4111, .:/1_, 

Janów targ;i 1/2. 1/~' 22f(l.J 26/4, 3U. 28/6, 
26/7, 30/8, 2719, 1 11. 211/1.1, :!Q/U, ' 

PrzaSnY8Z 81 targi we wtork.i i ~ą<tki, 
bl jarmal"ki 19/1. 1612, HI/3 , ro/lI, 11/5, 
22/6. 2On. 17/8, 1419, 19/10. 16/11. 21112, 

Powiat Pułtuskl 
NaslelalI: al tug-i we wtOrki i ,pil\<łlkl. b) 

jarmarki w pierws-ze wtorkJ PO 5-ym 
I 2IO.ym katd-ego m.i~iaca, 

Obryte iaT1ll3l'lki 11/1 15/2, Hi/li. 12/4, 
10f5, 14/6, 12/7, 9/8. 1:1/9, 11110, 15/11, 
13 12, 

Popowo-Ko§clelne jarmarki w pierws.z,y 
czwartek po 1-ym ka2xlego miesilllCR, a 
mi a nO'W'icie: 7,/1, 4/2, 4/3, 1/4, 13/5. 3/6, 
117, 5/13. 2/9, 7/10, 4/11, 2/12, 

Pułtusk al targ,i we wtorki i piąW, b) 
ł8Tmli'rki w pierwsze wtOorki po 1-ym 
1 15·ym ka.tdego miesiaca, a mianowi
cie: 5/1. Hl/l. 912, 16/2, 2/3 16/3. 6/4, 
20/4, 4/5. 18/'11, 8/6, 22/6. on 2On. SP3. 
17/8, 719, 21/9, 5/10, Hl/lO, 2/t.!. 16/11, 
2/12, 21/12, 

Serock a) tail'~ w Środy i pią.tki, b) jar
marki w :pierwsze środy po l-ym i 
l·')·yom ka,tdego miesią,ca, a mianowicie: 
1311, 20/1. 312, lUl, 3/3. 1713, 7/4. 21/4, 
5/5, 1~/5, 2/6, Hl/6. 717, 21)7 48, Ul/S, 
1/9, 15/9, 6/10, 20/10, 3/11. 17/11. 111%, 
15/12, 

WY8zków al targi we wtOorki i piąW. bl 
j8lrmarki w pi1!>rw.sze wtorki po l-ym I 
ló-ym kaM~o miesiąca. II mia,nawicie: 
511. Hl/l. 9r.!, 16/2, 2/3, 16/3. 8/4. 20/4. 
415, 18Ni, 1", 15/6, 8n .. 2017, 3/8. 17/8, 
7/9, 21/9. 5110. 19/10. 11/11. 16111. 7112, 
21112, 

Powiał Racłzymltasld 
J'ad6w 110) targi W' lIrody 1: Wyj/lltlkJlml 8/1 

i, 8/12 z ~od'\! ŚWiąt przenosi !lie na 
wt<1l'kl 5/1 i 7/12. bl Jarmllirki 1111. 8/1. 
12/5, on, 13/9. 8/11, 

Kobyłka tar.gj we wtoIlkI i p~1. 
Radzymln a) tar~1 w llrody s WyjąrtJldlml 

6/1 ,i 8/12 z I\>owodn t*wialt I\>Tza:rtoei .j~ 
na wtorki 5/1 i 7112, b) ja<l'mrurki Hl/l , 
10 /2, 10/3, 14/4. 12/5, 2/8, lU!, 8/9, 1~/10, 
10/11, 1/12, 

Tłuszcz a) tal1goi we wtorki i pią,tlkń, bl 
il!rma,r'ki Hl/l. 1612, 16/8, 20/4 18/5, 22/6, 
2Qn, 11 iS. 21/9, 19/10, 16/11, 22/12, 

Wołomln al targi "11'8 wtl>rkl i ozwartki. 
b) is.rrtnarki 11 /2, 114, f/8, MO. 1/12, 

Powiał Rawsko-Mazow. 
Blała·Rawska a) borgi "II' ś-!'OdY. h) jar

ma.rki 23/4. 4/6, 17/9, 17112 OTas w 
1l'ierwsze środy po 1,ym każ.de&,() mie
,.ją('~, 

;rnowł6t1f. ta r.:i '" n"ni,',l;da.lrld 
Nowe,l\fiasto n/Pil. a) targi \\ czwa'rtki. 

]6 

b) jarm8Jrki w Pierwsze pooied.zialkl 
po 1-nD i 15·ym ka:W.ego mie8iąca, 

Rawa-Mazowiecka II) targi IV piattiti. b) 
jarmarki we wtOl'kl, 

2elechlinek ta.rgi w czwartlki. 

Powiat Rypińskl 
Chrostkowo a) targi w meei wtO<l'ek 

kalŻidego miesiąea. b) jarmarki 16/2. 
4/5, 7/9, 14/12, 

Dobrz:rli n/Drw, II) targi we wtorki l 
pią.tki. b) jarmnl"ki 111/1, 16/2 1~/3, W/4. 
18/5, 22/6. 2()J7, 17/8. 21/'9, 19/10, 16/11. 
21/12, 

Rypin a) tli'rgi we wtO'l'k1 i PUl,tki. bl jar
m a1'k i 5/1, Hl/l. 2/2, 1M, 2/3. 16/3. 6/4. 
210/4, 4/ó, 18/5, 8)6, 22/6, 6/7 , 20/7. 3/6. 
1718, 7/9, 21/9, a/lO. Hl/lO. 2/11 .16/11. 
7/12, 21/12, 

Skrwllno a) targi w czwartki. bl j8JT1oar
ki 7/1 21/1, 4/2, 18/2, 4/3 18/3, 1/4 15/4. 
29/4, i315, 20/5, 10/6, 24/6, 8/7, 22 r.. 5/8. 
19/13, 2./9. 16/9, W/9, 14/10, 28/10. 4/11., 
25/11, 9/12, 23/12, 

E;wiedziebnia a) tarf.i co dr~a środa, Dl 
ia rm arki 7/1, 2Oj, , 3/2, 17/2, 3/3. 17/3. 
7/4. 21/4, 5/5, 19.5, 2/6, 1~16 717, 2117, 
4/8, 18/8, 1/9, 10/9. 6/10. 2()/10. 3/11., 
17/11. 1/12, 15/12, 

Powiat Sierpecki 
BieżnA jarmal'kl we wszy\Stkie wt(}rki z 

wyjl\tkiem 2/2 i 29/6: targi, przy>pada
jące w te d,nie. jako świą,teczne, prze
&I.mięte zostały na 5/2 i W/j), 

Bożewo jarmarki w pierwsze pOOliedzia!. 
ki pO lO-ym kadidego ill'ief!ią~a li Wyjąt
kiem 17/5: targ przYipa{!aj!lcy na ten 
dzień od,będzie się w poniedziałek 24/5, 

Racil\ż al targi we wtork.i i piątki, bl 
jarmarki w pierwszy wtorek po 15-ym 
katdego miesiąca, 

Sierpc a) targi w ,piątki. bl jarmarki we 
wszystkie wtorki kaMegQ miesiąca II 
wyjl\tkiem wtork'\! 29 /6, Tug tego dn,i a 
został ze .... -zgled,u na Ś'więf.o przoounie
ty na poniedzialek 2-8 /6, Prócz teog~ 
6 targów wie'~k1ich pl"~Ylpada na 3/2, 
21/4. 9/0, 119, 3/11 i li:in2, 

Zawldz jarmarki w pierwszy ponięd$ia
lek po l-ym bMego miesiflca z wy. 
jątlloem 315, Targ tego dnia ze względU 
na święto zostal prze.sunicty na ponie
dzialeok 10/.3, 

211romlD al targi w pil\'llkl, b) jarmal"kJ 
w wszł:stkie poniedlziaJiki z wfjąrtlldem 
29/S, 3/a, 17/5, 6/9,2019,27 /9,1/ 1; targi, 
przY'Padaiące w te dni. od'będą Sill. w 
~rody: SI/3. 5/..5. Hlt5. 8/9. 22 i9. 2'J/Q 
l 8/11, 

Powiat Skierniewicki 
Puszcza Maria1iska jarmarki w pierw

'f!Il.,! 'p<>niedzial~k P<> 2O-ym katidego 
mleslaca, 

Skierniewice 8.) targi w ponied,zialiki l 
czwartki, b) jllrmarki w pierwsfZT 
C!Z'lVartek ,po l-y m kUdego ml~'iąca, 

Powiat Sochaczewski 
n6",-NowY nl ta,rgi 'W ~rody, bl jarmarld 

20/1, 312, 17/2, 3/3, 17/3, 7/4, 21/4. 5(5., 
19/5. 2/6, 16/6, 717, 2117, 4/8, 18/8, 1/9, 
15.11, MO. W/lO, 3/11, 17/11, 1/12, 15 /12, 

Ll'on('in j~rmnrki 411,1811,1/2 1Ii/2 J/3 
n'~, ~t,f ln 1 101, ~ł:; 7/fI: 21/(\: 5fi: 
1 n '7 ~ ~ 1" r 'n : '3, 4/10 18110 
1S 111 ~2 11, U:J~ ZO 1~, '- • 
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1/4, 36T4
i 

5/5, 3/6, 1/7, m, 5/S, 2f11, 23/11, 
7/10. 'JS/ O, 4/11 i 2/12. 

Powiat Lipnowskł 
Czernlkowo ja,rmal"ki 9/1, 2{)/l, 3/2, 17/2. 

3",3, 17/3, 714, 2loJ4, 5/5, 1~/5. 216, 16/6, 
7 (l, 211'1, 4/S, lS/S, 1/9, 15/9. 6/10, 20/10. 
3111, 17/11, 1/12, 15/12. 

DobrzyJi nlWisl1ł /1,) targi we wtorki, b) 
jarma,l'ki 5/1, 1612, 2/3, 0/4, 4/5, 1/6, 6(1, 
318. 7 (9, ó/lO, 2/11. 7/12. 

Kikół Jarmark·i 12/1. 2611 9/2, 2312, 9 (a, 
23f3, 13/!. 2iJ4. 11/5. 2J/~. S/6, 22/6. 13(1, 
277, 108, 2 /8. 14/~. 2Lgi9, 12/10. ~/10, 
9/11. 23/11. 2~/12. 28112. 

LlpM a) tarlfi w pC}TIiedzialiki i czwa.rt'ki, 
bl ja:rmarki 4/1, 1811. 1/2. 15/2, 1/3. Hi/3, 
5/4. 1914, 10(5. 24/5, 7/6. 21(6. 57, 11) /7, 
2/8 .. 16/8. 11/9, 20/9, 4/10, 18/10, 8/11. 22/11. 
6/1<:, Wf12. 

Lubicz targi w 'Ponie·dozialiki ! czw8Jrtki. 
Skl)pe al targoi w środ~, b) jarmal1ki 13/1. 27/1. 10/2, 24/2 10 3, 24/3. 14/4, 28/4, 

125. 26/5, 916, 2316, 4/7. 28/7. 11/8, 25/8, 
8/9 221'9, 1r.'!/1Q, 27 lO, 10/11, U/11. 9(12, 
22/12. 

Powiał Łowicki 
BielaWJ' jarmar<ki 1311, 1712, 17/3, 14/4, 

12/.5. 16/6, 14/7, 11/8, 15/9, 111/10, 1'7/11. 
15/12. 

Bollm6w al targi w śroov, bl ja;rmarki 
1311, 3/2J 3/3. 7/4, 5/5, 2[6, 711, 4/8, 1/'9. 
6110, 3/11, 1/12. 

Kiernozia jarm8l"kJ 4/1. 18/1, 612. 22/2. 
8/3, 22/3. 5/4, 1,9/4, 10/5. 24/5. 7/6, 21 /6. 
ó(1, 19/7, 218. 23/8. 6 /j), ~l!9, 4/10. 18/10, 
8/11, 22/11,0112, 20/12. 

Łowicz a\ targi we wtorki i piąbk:i, bl 
jBJnnarki 1211. 25/1, Hi/3. 6/4. 11/,'1. 24(6, 
20/7, 16/8, 21/9, 19/10. 9/11 6/12. 

Łyszkol'l'lce al targ.i w 'Ponied.ziaJlki. bl 
ia1'TllR,rki 4f1. 1811. 1/2. 1512, l/'ll, 15/a, 
5/4, 2614, 10/.'i, 26/5. 716, 21j{}1 517, 1917, 
218, 16/8. 13/9 4110. 11/10. 25/10, 8111. 
22/11, 6/12, 2{) 112. 

Sobota 8) targi w czwartki, b) irurmar'ki 
21/1, 25/2;, 1/3, 22/4.27/5, 2416, 2'217, 26/8, 
23/9. 21 /lu, ~)/1l. 23/12. 

Zdnny jRl"r..l8rlti 14/1,1112.11/3, H'i/4.. 13/5. 
17/6. loó/7. 1218. Hir9. 14/1'J, 18111, lti/12. 

Powiał Makowski 
Krasnosielc al targi we wtorki 1 ~atki 

bl jarmarki 5{1., 9/2. 213. 6/4. 4/5, 8/6. 
6n, ~/8. 31/8, 6/10, 9/11, 7/12. 

Maków M:uzow, 8) targl we wtol'ki i 
poilltki, hl ja,romlłl"ki 1311. 312, 3/3, 7/4, 
5/5, 2/6. 7/7. 4/8. 1/9. 6110, 3/11. 15/12. 

Rożan al tR 'rgi we wtorki i pią1Jk.i. bl 
j:N'mllr'ki 12/1. 1612. 16/3. 13/4. 1115. 15/6. 
1<3/7, 10/8. 14/9. 12/10. 16/11. 14/12. 

Powiat Mińsko-Maz. 
Dobre a) targi w POillied~ial.ki, bl jar

maMi 18/1. 2'212, 2'2/B.l.-.19/~, Hl/5, 21,'6. 
19(7. 16/8 22/9, lS/10. ,,~/11, 20/12. 

Kułuszyn al targi we wtorki. h) jnrmar. 
ki 12/1. 26l1. 912. 2.3/2. 9/3 23/3, 6/4. 
2{)/4. 415. 18/5. 1/6, 15/6. 617. 13/7 2"1/7. 
10/8, 2418, 31.8. 14 /9. 5/10, 12/10. 26/10, 
gm, 23/11. 7/12. 21/12. 

KolbleI al tarll'i w cl'JWartJd. bl jaMIl8rld 
1411. Zg/l, 11/2. 25/2, 1113. 2ii/3. 8/4, 22/4 
41ii. 20/n , 3 '~M 17/6. 1/7. 1517, 29(7. 1.218 
26/8, 1l!9 2R~. 7/1Q, 21/10. 4111, 18111. 
2112. 16/12., /12. 

Latowlcz a) targi w pooiedlZialiki. bl jM'-

tt 

1ł 

mrul'lk'lUll, 25/1. 8/2. 2212. 8/3, 22/3.12/4 
29/9, 6/10. 111/10, 20/10. 2/ /lQ. 3t11, 10./11. 
U/l1 24t11 1/12, 7/12, 15112. 2'2/12. 29112. 

Mrozy a) targi we wtorg.i, bJ jaoruna.rki 
5/4 5/7. 4/10, 20/12. 

Stanisławów jarmark 16/1L 

Powiał Mławskl 
Konopki al targi w śrooy. h) jarmarki 

2711. 24/2. 3113, 28/4, 26/5. 3()/6, 28n. 
2518, 29/9, 27/10. 24/11, 29/12. 

Mława a) we wtQor'ki i pil\tlki. b) jarmar
ki 5/1).. HI/l. D/2. 16(2. 213, 16/3. 614, 20/4, 
4/5, 115/5. 8/G, 22/6. 6/7. 2{)/7 3/8, 17/8. 
719, 21/9, 5110, Hl/lO, 9/11, 16/11, 7·/12. 
21/12. 

Radzanó", targi w §rody. 
8trzegowo iarmarkci w poniedzia.Nrl. 
Szreńsk a) tar,,! w czwartki, h) jarmrur-

ki 9/1. 2/4, 2,)/6, MI. 22110 or8,z pierw· 
sze cz,wartki po 1-ym i li)·ym każ,(Jego 
miesią-ca . . 

Zieluń trurgi w ŚrOOy. 

Powiał Nieszawski 
Aleksandrów.ieul, a) targi we wtorki i 

IP'il\rl:lki, bl jarwa'rki 5/1. 912, 2/i.'!, 6/4, 
415, 8/6. 6/7. 3/8. 7/·9. 5/10. 2/11, 7 12, 

Bądkowo jarmarki 25/1. 2212. 22/i3, 26/4, 
2415, 21/6, 26/7, 23/8. 27/9, 25/10, 22/11, 
27/12. 

Oiecboclnek targi w Środy i \piątki. 
Nieszawa al ta-rgi we w'to'rJt.i l piątJkl, bl 

jarw81'k!i 7/1. 26/1. 11/2, 23/2. 11/3, 23/3. 
8/4, 27/4/13/5.2515, 1016, 22/6.8/7, 27/7 
12/8, 248. 9/9 21/9. 7/10, 26/10. 11/11. 
00/11, 9/12, 21/12. 

Osil)ciny a) ta,r~i w ·pooiedzialal:u. bl jalJ'
mar:kl 411, 1/., 1111, 5/4, 10/.5, 7,'6, 5/7, 
2/S. 6/9. 4/10. 8/11, 6/12, 

Piotrków-Kuj. a) tal'gi w 'Ponled'zis,lIkJ i 
pili'tki. bl jarmrul1k.i 18/1. 22/2. 22/3 1914. 
24/ó, 21/6, 19(7, 16/8. 20/9, 18/10, 22/11. 
20112. 

Radzlejów a) targi w §r~dy i pillttk~, bl 
ja.nmarki 13/1, 312. 3/3, 24/.3. 7/4. 5/5, 2/6, 

7(1, 4/8, 1/9,6/10,3/11, 1/12, 22112. 
Służewo jarmarki 20/1. 17/2. 17/r.'!. 21/4. 

19/5. 16/6, 21/7, 1818, 22/9. 2{)/10. 17/11, 
22/12, 

Powiał Płockł 
Blelslr: al targi w §rody, h) ja,rm8Jl"ki 27/1. 

24/2, 24/3. 21/4. 2{j/5. 23/6, 2117, 25/8, 
15/9. 27/10, 24/11, 22112. 

Bodzanów ru) targi w środy, bl jarmaTlki 
13/1, 10/2, 10/3, 714. 12/5. 9/6. '1/7, 11/8, 
1/9, 6/10, 10/11. 15/12. 

Drobin a) targi w C?;W8Tt1ki.. bl jarmal'k.i 
7/1

Ó 
412. 4/3, 8/4, 13/5, 3/6, 8/7, 418, 2/~. 

7/1 , 4/11, 2il2. 
Płock a) targi we wtoM!. bl jarmB'I"ki 

w pią,t1ki kaildego ty'godnia ora~ 5/10, 
6/10, 7/10. 

Starozreby al bor!"i w ponied7lia./kl. bl 
jarmarki 11/1. 15/2, 15/:1, 12/4. 18/5, 14/6, 
12f7. 1flfi8, 13/1l, 11110. 15/11, 1M2. 

Wyszogr6d l) tar,gi we wtoOTki i fhłltlki. 
b) jarlDarkl 19/1. 16/2, 16/3. 2{)/ , 18/5. 
221', 2{)/7, 17/8, 21 /9, j,9ilO, 16/11, 21/12. 

Powiał Płoński 
Ozerwl1isk a) ługi w poonied~iaNm, b) 

jam.ia.;-ki w pierwm.e poniedZliallkl po 
l-ym każde-go mi~illca. 

Nowe·Miasto a) ta.rg,i w środy, b) jar
marki w pierwsze §rooy po l'1m i 
l5·}'an każde-go miesiąca, 
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- 9 

~abno .famJ.all"ki co dl'Ugl pon!edzl-aJelr:. 
Bołesław ja,rm!u'ki co drugi C7Jwrurtek, 

PO ja,rma'l1ku w żab.nie. 
Szczucin jBJl1.IIlaorlk!i w każdą środ~, 

Powiat Gorlice 
Gorlice targi co wtorek. 
Biecz a) taorgi co POOliedziallek. b) ja;r

maorki w pierwszy poniedzia:lek !taż
dego miesiąca. 

Rzeplennik Strzy!ewskl targ! co czwar
tek. 

Uś~ie Ruskie: 14 ta'rg6w. daty OoZnacza 
9l.ę na każuy rok. 

Zdynia 9 tBJrg6w. daty oamacza się na 
.ka2ldy rok. 

Powiał Gryb6w 
Gnb6w tatl'gi co I>ooied.ziatek. 
Cletltowice targi co środ~. 
Bobowa t3Jrgi co c2lwBJrtek. 

Powiał Jasło 
Jas10 a) taTgi co piątek, b) jall"lllamki T/l, 

312, 23/4, 21/9, 2/11, 1/12. 
Kolaczyce t3l1'·gi co druI/'i poniedzialek. 
Olpiny targi co drogi C2lwllJl"tek. 
Osiek ta.rA'i co C2lwa'rtelk. 
~migr6d Nowy j3l1'lIlankt we wtQorki 

po M. B. GrOlmndcznej. w Środ1)pOOcie, 
po św. Wojciechu. po Sw. Janie. po 
św. Jak6bię, po Aw, Jadwidze i po 
Aw, Łucji:. 

Powiał Kolbuszowa 
Kolbuszowa ·tBJr"11 co wtQorek. 
Ma;dan t3l1'gi co pcmie-dzia:lek. 
Ranlż6w brgi co cllwBJrtek. 
Sokołów targo co środl). O i,le dni trurgo

we pr,zypadają w uroczyste §w~ta, 
wówozas w Majda,nle odbywa sde t81l"g 
dnia następnego, t. i. we wot<)ll'ek. w 
Kolib'UM!owej we Arod'l; w RMI·ilWw.j~ 
d'll·ia ,poprzednie.go, t. j. we !lro.dę, a w 
Sm:{)lcwie dopiero nasu,amej środl, 

Powiat Kraków 
81;:1I",lnll taorgi 00 07Jwartek. 
Czernichów ;ia!Ml80rki w k:wdą łrod~ pe 

l '<'3oZY\lll. 
Liszki trurgi we §!'ode po 15·tTm, II. '" n

zie pl1Zes:zkody w na\&tępną śrOO~. 
Prądnik Ozerwony ta,rg1i we !lrod'l po 15 

a w lI'amie przes.zkoo:v w naste;pnll ŚI"()
de, 

Powiat Krosno 
Krosno al t8Jt'gi co pOO\.ioed~i·a,lek, b) pr6es 

tego 12 j.a;nmall"k6w. k!t6ry.ch da:tr o
'z:nacza się na kaMy rOik. 

Dukla 12 jrurmwk6w. daty OImllCZll .t~ 
na kaMy lI'ok. 

Rogi '3 jSl'mrurid. daty 02lIl1I.CZ& su, na 
lca6Jdy rok. 

Powiał Limanowa 
LImanowa jlllI'lllll1l'lki 00 drugi pondedzlt

lek. 
Tymbart jllll"lll3l1'lI11 CO &ru.gj poniedsia

Iełr:, 
Mezana Dolna j&mla.rk} co drogi pOnie

dzjałek. 
Skrzydlna ja·rmllJ1'ki co diru~ OIm'arlelt 

po tymbarskdch. 
Niedźwiedt .in rma.l"ki co drugą §roo~ po 

limallCJwSlk:ch. 
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'w'pr8d!pO 
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O ':l{l.!'1lAlrl'O M P[JlUlD.lIlą U'Isn.IT\.Cl 810 ,\\ 

'l/n po 3IUP<Jll'A1 ('; oa 
IpOJlj M Pf.l11lli.tBf ul(Sl}.AzazsuaM. BIOM 

'Z119 'ol/f '9/W ! 
8 Z!BJC PIq.JJ8MOO A\ l~JllUIJBr B ~UPClA\ 

'lloIlISil-!1D OSapWBl{ 
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'n/sz 

'8/6<1 'L/f 1'/'lZ '&/6(,; 'l/'lZ P{.I11illiJlll~ 
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KamIenica ja'MIls,rki 50 trzeei lI"tweik. 
UJanowlce ta.rgi co d'rugl c?;wal'tek. 
Lukowice jal1Illail1& co trzeci CI7JWM'tedl:, 

Powiał Łańcut 
ŁaJleut a) targi 00 wtorek,. 8 w !'8tZie 
święta w dniu nasotę.pnym. bl jall'IIla'r
ki: 711, 3/2. w §rodopoościu okoto 1513, 
15/5, 13/6, 13/7, 2617. 24 Id. 5/10, 11/11. 
30/11 (w razie śW1ięla w unm nas.tęp
nym). 

Leżajsk a) ta.rg! 00 wtOO'ek. a l'I' razie 
§wi~t8 w dniu naSlt~p.ny.m. bl jrurmar
ki; 21/1. 23/l>, piątek PO Wniehowstą
pieni'u, 24/8. 14/9, 4/10, 12/11, 6/12 (w 
lJ'a2'lie święta w d'lliu następnym). 

~ołynill jllJl'\marki: 25/1. 24/2. 19/3. pcmie
dzirulek Wiellciego Tygodnia, 115, pl)
Ill.ieodzialelk po św. TlrMcy 2416, 22/7, 
10/8. 8/9, 21/9, 28/10. 25/11, 2:1/12 (w .ra
zie ~wiflta w dn!u następnyml, 

Maków ta.rgi co d'roll'i c2IWa.rtek. 
Jordanów ta,rgi 00 drotd pon.iedzl!8!lek, 
Sucba targi CO doMlgi wt()reik. 
Rabka tal'gi co drugi pOlTl!iedzfaJfe1t. 
ślemień. tBJrgi co drugi poniedzirulek, 
Zawoju tM'gi co dIru~i wtorek, 

Powiał Mielec 
MIelec łarl!i co ponied.zia'lek ~ wwa~tek, 
Rndomyśl Wielki targi co czwa,rtek. 
Przeclaw targi co w·torek. 
Borowa targi co wtorek. 

PowIał Myślenlce 
Myś)enlce a) taol'gj co wtorek i pllltek. 

b) jarmrurk!i co d;ru.gi ponie-dzia'lek. 
Lnbień. ja,MIl8l1ki w niElil'wszą Śtl'odę ka!

dego mi.esiąca. 
Snlkowice . jrurmll1l1ki co drugi pOllliedzia

lek, 
Powiat Nisko 

Kamłe1\ targi co wtJoreik. 
Rudnik nad Sanem ta,rgij co wwaortek: 

w razie §wil)ta \l"Zym-okat. tari'J odby
wają sil) dnia n!IJSt~pnego. 

Powiał Nowy Sącz 
Nowy Sącz targi we wtorki i piąl:iki. 
Labowa targi 4/10, 181.10 i co drno~ 

czwartek. 
Lącko t8\l'lgi 4!l0. 2-5/10 i co trzeci ezwa~ 
tek. 
MU8ZYll4 ta,rg! 8110. 23/10 i CO d!rugi pl)

niedzi8l1ek. 
PIwniczna ta~g:l 3110 i 17flO i co drogą 

lir()d~ naprzemian z tBJrgami w Sta,rym 
Saclł\l. 

Starv Sącz ta.rg:! 10flO. 24t10 i co drugl\ 
środę naprzemtan z targami w Piw· 
nieznej. . 

Tyllcz t!lJ1'gi llt10. 25/10 i co d'l'Uld CZW!l,r
\ek na,pl1Zemian z trul'gami w ŁsboweJ. 

_ Powiat Nowy Targ 
No.,.,.,. Tar. tll!l'gi co !lZwlIlI'tek. 
Ozom}' Dunajec targń CtI ponie.drLialek. 
Krośeienko trurgi co drogi pOl1JiedziaJe1t. 
Jabłooka tM'gi co drugą środę. 

Powiat Oświęcim 
08wi41elm t~ 00 czwartek, 
~jIqł*~ 
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Powiat Pilzno 
1 , ~o poniedziałek. 
Brz •. "Ii in .. goi co wtorGk. 
Jodłowa ta,rg' co drugi wtorek. 
Zassów tar~i co "torek. 

Powiat Przeworsk 
Przeworsk targi w poniedzia'/ki, §l'Ody 

i piątki, 
Kańczuga ta,rgi co wtorek, 

Powiat Ropczyce 
Ropczyce targi co drugi pemiedzialek. 
Sęrlziszów targi co piątek. 
Dębica targi co środę. 
Wielopole targi co drugi pODJied:Zialek. 

Powiat Rzeszów 
Rzesz'w a) targi co pillJtek. b) 7 ja'mlar

ków 19/a. 24/4. na św. Trójcę. 7/6. 22fT. 
21/9. 2/11, 21112, 

Blażowa a) targi co §rode, bl II juma:r
ków 7/1. 12/3. S/i!. 2/7. 80/9. 12111. 

Jawornik Polski a) targi co ponie<Uia
lek. b) 9 jarmanków: 2412. w pooie
d1lialek po kwietnej niedzieli. 1/5, 24/6, 
12/8. 24/8. 28/9. 7/10. 2/12, 

Glogów targi co poniedziałek, ' 
Tyczyn a) targi co pcxnierl,zia.łek. bl 10 

ja,rI!larków: 2/1. 251' 4/3. 2il/4. 3/5. w 
p!>niedzLa,lek po Bożean Ciele. 22/7. 17/8. 
28/10. 25/11. 

Powiat Strzyżów 
StrzyŻÓW targi co w1:orek 
Frysztak ta rgi co C2JwaJl"tek. 
Czndec targi co środę. 
Niebylec targi co ponied1lia:lek. 

Powiat Tarnobrzeg 
Tarnobrzeg ta rei co środe, 
Rozwadów tar;::i co wtorek. 
Radomvśl nad Sanem targi co ponie

dzialek 
Powiat Tarnów 

Tarn6w 3) targi co wtorek i piątek. bl 
jarmarki: 1,s·zy pOTJjiedz:a,łc,k w .. tyc'z, 
:niu. 312. 1f1/ll. w 2',I!'i ponicrkl:ia'ek w 
sierpn:u. 2!J/9 w 2-gi poniedziałek w 
paź'lziE'rniku. Iistoparl7.ie i grn rln ill. 

Tuch6w targi co wtorek, 

Powiat Wadowice 
'\\'adowice a) targi co czwartek. b) jar, 

markI: pierw~zy cz,wartek po l-szym i 
p:orw"zy CZW3 ctE'k po l;)-tym ltuf.rlc/Zo 
1l1:psi;:J('8. 

Andrych6w targi co wtorek, 
Kalwarja jurmnl'ki: dwie śror]y w każ, 

rlYI11 mil""1cU. po jarmarkach w 
L~ w'kf)!'onle. 

LaJ1(':-c:Gnll jarm.1 rki: piprW&Z3 śJ'lOOa po 
1-'%~'1T1 : p cl'wsza po l.5-tym kai.rlego 
m:cs:;l(':t. 

Powiat Wieliczka 
'Wipliczka targi co rlrugi poniNlzialek. 
Dohczyce targi co dru/zą środę, 
Gclłiw tar i co druRll ~rodę, 
'''i"niowa ta,rll'i co dru/Zi c1lwa.rtek. 

'l'arll'i w Gd()wie. Wiśnio,,'ej i Wie
J'czce orlbywaja się w jednym tygo
tiniu, zaś w DO'!>ozycach w d'rugim t,.
!ro'lniu. 

Powiat Żywiec 
Żywiec a) targi c.o środę. b) 9 ja.rmar

ków: w poniedz;alki po Trzech Kró' 
lach. po Wniebows,tąpieniu PalIsokiem 
po św. Piotrze i Pawle. po sw. Micha
le. po św. Bartlomieju. po sw. Macie
ju, po św. Marcinie. przed $wietam: 
Wielkanoonemi i 21/12. 

Milówka targi co dru'; wtorek. 
Rajcza ta.rg~ co c2lwartClk po 1J-tym każ' 

dego mIesIąca, 

Woj, Lubelskie 
Powiat Biała 

Biala Podlaska a) targi w czw8l"tld. h, 
ja.rmarki w cll\va,rtki po 1-t>Zym każde, 
go miesiaca. 

Janów Podlaski jarmarki we wtorki. 
}{odeń a) targi we wtffi'lki, b) jUJ'1l1arki: 

we wtorek po 15-tY'm każdego mi1lllią
ca. 

Konstantyn6w jarmarki w po ndedzi arki 
po l~ym każdego mie$iąca. 

Lomazy jarmarki w poniedzidki po 
1-ezym każdego miesiąca, 

Piszczać jarma.rki w środy po l~ym 
15-tym każdelro miesiąca. 

Terespol ta rgi W śrouy i pią.tki. 

Powiat Biłgoraj 
BII«oraf jarmarki w C7JwartJki. 
FrampoI iarmarki w poniedziallci. 
Goraj jarmarki \V środy (w ramie ŚW'f!' 

ta dnia poprzerlnipg'o). 
Rnta Krzeszów ja,rmarki we wtorki. 
Jtnef6w jarmal"ki w pooiedziati 
Krzesz6w jarmal'ki w I<.rorly, 
Tarnogr6d jarmarki we wtO'rld. 

Powiat Chełm 
Chełm al targi w poniedzialUci. b) ju' 

mlłiTki we wtorki. 
C)'ców targi we wtorki 00 2 trgodni •• 

od 3/1, 
Dorohusk targi w piątki. 
Rejowiec al targi w ponie;:lziałkl:, bl jar

marki: 2511. li /5. 17/7. 4/9. 22/12. 
Sawin ta,rgi w ponied,zia,lIki (w Tuie 

;iwie1a w środę!. O'raz 6/2. 3/4. 5/6, 71~ 
2/10. 4/12. 

Siedliszcze jarmarki IV czwartki. 
śwlerże targi w środy. 
"'ojslawice targi w środy. 

Powiat Garwolln 
Gal'Wolin al ta rg:[ w ponie<lzialLki, b) ja·r, 

mM.ki w środy. 
Laskarzew targj we wtorki. 
Macieiowice j:l!rma.l"ki w ponie-d.ziaJlki. 
Osieck taorgi w czwartki co 2 tygoon;e 

od 1211 ( WT3!1lie święta w dzień na
stępny). 

Parys6w jarmarki we wtOl"ki co 2 tygO
dnie (w razie święta w dzień na&tcp, 
nyl. 

Ryki jarmaTki w 07JWartki. 
Sobienie,Jeziory jarmarki we wiorki. 
Sobolew ta rgi w c2lWartki. 
Żelech6w Rl t8ll'gi w pią.tki. b) iuma.rki 

we wtorlci, 

Powiał Hrublesz6w 
Białopole targi" pllnicrlziałki. 
Ouhi('nklł jlł1'!llal'k i w (;z,warlki. 

.~ - 'H/6 "6/t: 
'U9 'Cl/J 'gl~ 'tf!: Ot1'jpl0W ...... <Jd 'OUlilZ.lłS 

'q 'UOl(
Ult '&); '~ł 'Slt yW\IlZOd 'Mod 'MilZS~lS 

"]lo - nit 'S/Il 
'g/'ł ~/l ZO'ZlIJ()lłopl.a: '.!Wd "1I8A\lIfn}! ;>;)IOS 
'6/ZZ '6/~H '6/ L '61l '9Igz 8/S1 'S1H '8ft 
'L/W 'LI1': 'L'jol 'UL '91OS '!}/E6 '91n '916 
'!lill '1l19ll 'S/&~ 'sm 'S/S 't/8i: '''l1ll 'fM 
't/ L 'E/1E 'E/tll 'g/ LI 'g/Ot 'g/E '6/ pll '6f LI 
'6/01 'Z/E 't!Lll 'Uo<: 'l/gl '1If1 j'lj.lcw 
-JlIf (q '..!:pOJ§ lA !1lJBl (11 'MOZIIW'l(s9!H 

'llL/ Le; 'llWa 'H/ZZ 
'n/s 'O./gz 'OWI '6IL6 '6/g1 'S/Ell 'S/6 
'L/!);; ·U6I. '9/86 '91n '!l/tll 'S/Ol '1'/96 

'20 - 6V&ll 
'8/96 '!}/t?; 'g/~ :>aj!d.O.IS1lM ·M.ocr 'Il(OlfS 

'q 'll'Ol( - Zli<l 'ollL '&/Z 'tlI ;'$.0 
- LII '6ft P9q;MZpa!J~ 'MOÓ 'M9lfll.la!S 

'q 'uol( - OIlSl 'WF! :'So - Zl/!ll 
'Bln '9/6 '(';/01 jl(~lL.IoqO 'MOO '19MAza..!:3 

'.Il(
nit '61<1 'S/9 '6It O'U~J! 'lA<Jd '[1l11[aA3 

'q 'U{)lI 
- W9t 'SI U 't/OGI '1161 !'lIo - gl/TZ 
'Ol/S '9/6{; ·S/9' pl'!UJoqO 'MOd 'OU~O'OU 

'2t() - 0l/9 '9/1: Ul~ . .Mod 'oMO,03 
'q 'uolI - ll'/H 'W6 'Oli1:l 'S/OI 

'9/S 't/SI '~16 '~6 Z:1j,....,BH 'Mod 'Z:l!MIl3 
'q 'uol( - L/L 'aiS :'20 - HlfZ 

'6/S '!l/6'1 ·.lIa 4\<)J~S() 'M.od 'M91IzS113 
'SO - 6116 'WJI 'Olln 'S/6. 

'S/Sl '~ll u..tl'Z9['OA\. 'MO ';)a!MalUOlfIl3 
'q '\lJOlf - Hl6 

'9/01 'Sin 'g/6 tUl7)9[GM ·.MOO 'lllmazJd 
'Jl( - ~/91 

'6191 '9/ Lt 'g/Sl OUfLQ!UO 'M<Jd 'ZP!MOd 
'q '\!JOl!' - !l/El 'l/I :·,go 

- n/t '6/6 'L/l '~/t l'Al900 'Mod Ta3IUOd 
'20 - nl8. '6/9l 'V(';g '11106 

'g/SI 'V16 U>AZ>SOłQJJ! 'Mod ulaz.lolfod 
'q 'uol( 

- 61./111 'nlg '01/9 '6/8 'SIt '9/!}. 'g/ll 
'HL 'SI~ 'I/06 lIBU'l0Cl 'MOO '1ll(8!ZP3!qod 

'q 'uOlf - Oll.z 'S!.:t 'L/Ilt 'g/SI :'20 
- 61./6 'S/OGI ..!:/tqOllIB7!S 'MOd ',(A\iI!Ud 

'q 'UGl( 
- 61./(; 'nit '~IIL '6/(; 'S/Il 'Ul '9/E 'Il/~I 
'tlt 'liiI' '~t· l/ L Uj;)oJB r . M.od 'Mazsald 

'q 'u0l!' - S!&l 't/ti: :·,go - ;t/!ll 
'011 LlI '9/9. '61tll JJA.jSOO· Mod "l(SIl!d 

'q 'uol( - Ol/g 'Sig '911 lItn 
:'~O - n/os 'l:IIos oU'[!.lf0w 'MOO '~~Ojlld 

'q 'uolI - Oli! 'g/f :'So - ~ II 
'6/(; '9/1: '6/f OUJClJ:l)l' ..... .od 'A\pZSazJłSO 

'q 'u'Ol( - nit 'Ol/ L '6/6 'S/Il L/S 'g/g 
'S/&l ''F/s ''6/t '111. M9J łSO '",od '4\9J1S0 

'q 'lIOlI - O'tlOGl 'tiU :'20 - ':l/~H 
'S/t '9/91 '(;/fZ ..!:In10WBzS 'M.od '1'9JOJłSO 

'20 - 6l/H 'OI/61 
·SIO' '9/S1 'f/gl '~6 OueSil'l Mod 'IlUZ;'iI!SO 

'q 'UOlI - n/In 
'6/0<: '9fL 'g/~n lIG..!:z.lA:A\. 'M<Jd 'lIa!SO 

'lIo - 1:1/6 'OIlI': '8161 ·!I/f<' 
'f/S 'C;/S. rJ"!:llIOJ, ..!:M.oN . Al. od 'lIaruilllldO 

'so - nl~ 
'81ll1 'S/!:t '!':/n M9.1180 'Mod 'l!oqoIO 

'q 'UOJ{ - n/SI 
'01lH 'SI(;1 '!l/In 'f/SI 'glH :'20 - 61./91 
'619. '9/01 'Z/Bt M9Jl,gO ·M.Od '.M9UUIOPO 

'Jlf - nI!.! 'S18' 
1lI61 '61 Lt ArrąOllI'BZS . Mod 'Ol(:l,(Z.lqO 

'q 'uol( - <'T/ L '!I/8 
:·so - Sil 'g/'(. J'lII!l1JoqO 'MOd '!l(IUJoqO 
'UOlf - S/(.[ '(./~ :·,go - n/~ '6/6 '9/01 
'\:111 1§411IOJ, ..!:MO~ 'MOtT 'I~,(mo,T, .,(MON 

'20 - (;1/~1 'fil'? '9/91 
1:/ Li U!;)()JlI r · ..... od "A\ ·u OlSII!J\T aMON 

.~ - <.Uli 'otltl 'S/<'l!l/Ol 't/S 
'zln Z:1Z,90.8pAa: 'MolL 'Ullla!M ~3IMUlAoN 

'q "troll 
- zVtz 'W!)l 'g/II '1161 :'20 - 01/61 
'Uo<: t/I:I '(;JOl l[MZJ,(M ',\\00 'ołlfuN 

'So - ;:;I/6 'Ol/H 
'9(01 'Z/n ~ąo 'Mod 'cu!ł~OO 'mw 

'So - ZllSll 'H/6 
'6/1ll 'U9 'git 'I:/C; J['SA:ZJAM ·Al.Od 'RZJO;JW 

'2<J -
n/n 's/s 'Slo<: 'z/t W;:IJ~ '.\\od 'IIUjsoJ( 
'q 'ool! - 01/61 'g/Ol '!l/n 'l/hl :'i/o -
6L/t. '61L 9/S '~IZ oU1!:50W 'A\od 'oul!J'/0W 

'2'0 - n/Ol 'fl/8 'un 
'!l/ZI ·g/O.lISl IljU !5'<lZ.lA\ '''\<Jd Mllls0I!W 

'q 'oo)j - 9/S 'liGI :'20 - (;[In 
'0"6. 'S' 01 '1:/6 AI,<)Jl>SO .. \\Od 'llllSl(!W 
'q 'uol( - Oll'ól '8/01 'f/ln 'g,l6 :'110 -
7,(/H '9/!H P9Q,)!Zpa!w 'Mod 'łl9 lp,(zpamr 

'20 - llIlL 
'61L '9/1 'g/C; ;)t.)jMO.I.l!1IM 'Mod 'Ol[.~g~~H 

e;"L '6/L '9/S '1lI6 oU'lajuo 'Mod 'UA~łil!W 
'q 'uol( - 6/S;:; 'ULe; '!!/S<. 'I/9ll :'SG -
n/O& '~/OO Z:1!M'Il1! 'Mod 'lll(.I9D BlfSfa!JIl 

'Zo-
n/I: ~Ol: l('9A:zJ\A:M 'MOd 'Ol(zaa1811!W 

'Zo - oIlI: 
'611 'L/ L 't/ L ~!'lp<JQ{) . MO<f 'U!UO'JBW 

'q 'UOl( - 011111 '91l :':50 - ;:;I/ L 
'S/Ll: 't/Lll '1:16 l(SAZJAM, 'MM '1l~!nil~q0'1 

'q 'uo'l{ 
- HIS '61111 '9/n '!t/s :':!'o - O.in 
'S/6 't/III 'Tln u!qnz.!=l 'M<Jd 'U,(ZSlqll'l 
'q 'uoll - SIę;:; 'tlI? :·,so - n/ ~I 'olw 
'9'91 'e;ILl IIl.l:WQJ, lMON 'MOd lfaAl,9M'! 

'q 'uOl( - 6/g. 'fil;:; :'20 - Zl/gI 
'01/06 '91!H 'll/ Ll: OlmSil'l 'Mod 'ouzsa,! 

'q ·UO~ - ;nm 'Ot!C:I 'S/Ol: 
·t/g. :'20 - 91S '(,/6 UlilJ$ '.\10d '~I:IISJI 

'q 'uoll - ;nm 'nltz '61s 
'S/91 '9191 'ę/7,1 'E/ LI '(;/01 : 'ilo - 01/9 
'U L 'tln '17()6 UB!:1§'O)! . Mod 'U!M..!:Z.!JI 

'q 'uo)j - Zl/6 '&/6 'LiS '!!/Sl: :'20 
- Ol/n 'sin OUlj20J~ 'MOO 'U~!MZsn.!JI 

'q 'lLOJf - m/le; 'nl91 ·0'/6l: 
'6111: 'S/n 'L7()6 \9/11. 'Il/S1 ·t/Oll '1>/91 
'zI91 '1/61 U~'lSOlOJ)I' Mod 'u..!:ZSOlOJ}I 

'q 'uol[ - ~/Ol '9/g :'20 -
oIl L '<ił/!; 'g/Sl: '(;/01 lJA1SOO . Mod 'll!qO;r:x 

'q 'uol( - llIla 'l./t 'OT/t. 
'&'6 'LIS '9/0. 'g/llt 'f/S 'gln '('Jn :'20 
- 8/Z1 'I/n uAzso~<JJ)I ·A\.OCr 'U!llI~OX 

'q 'uolI - W6 'o./n '6/6 '8m 'ę/El 
't/S 'sin 'll/n Ull!:1§'OJ! 'MGd 'OIl!J~O}l 

'1l0 - ;nnll 
'6/1;:; '9/61: '&l91 IIp'OJIS 'MOd 'U,(ZJ1SO}l 

'q 'uol( - Zl/n 'n/t 
'6/6 'L/S 'S/1l'l 'g/SI IIffiJ!) 'AWd 'l(!U,J911 

'q 'UOl( - WRI '61!)O1 
'L/Il1 'S/06 'g/Rl '<'/SI :'20 - OI/lZ 'S/61 
'9/Ll: 'f/Sl =ro2p-!U 'Mod 'OMOUO,J0X 

'q 'uol( - owa '9/S 'Z/II :'20 -
lIlIt ·S/O. 't/la UA:ZOOlOJ}! 'Mod 'U!ł.tq0J! 

·.l!o - (;l/~1 
'O"H 'S/6 'I:/S oud~:x 'M<Jd 'IIJ9;!UI.tqOll 

'q '\!JOl( - zt/n: 't/O?, :'So - 01/61 
'S/Ll: '91!!1 '(,/91 owzajuo 'Mod 'olfaaQl 

'lIo - HIS<. 
'6/91 '9/ LI 'glH oU'Z>a!U{) . MOd '04\Ol(zsm: 

'so
H/R6 's/te; 't/LZ 'b/ll?; OUdt:lJ! 'Mod 'ondax 

'2Q-nlt 
'1)/;:; 'L/S 'tlI UAllZ9[O~ 'Mod 'oMolqllX 
'q 'uo'l{ - nlOI 'Oll9 'fIL '<./ LI :'J!'o -
liliI '6/S 'L/ L '!l/6I. U!q'll'ZS . MOO 'U!U,(:1l1 

'.nr -
01/SZ '~:'ILC; "/'lllo=s 'lAot! 'Z.liI!m~IlX 

'lfo - (:1/7-
'&16 '9/g '\lI'n W1'Z!'!().\\ ''>\Od 'JOZ~zsu:x 

'20 - n/Il 'LI!. 
'S/S 's/g [l9qMzPll!W 'MOd 'UUUO!mllX 

- II -

Sulmierzyce, pow. Krot05'Zyn 1812. 1716, 
19/8 18/ll - og. 

Swarzędz, pow. Poznań 21/1, 18/2. 18/3, 
22/4. 20/5. 17/6. 22/7. 19/8. 16/9. 21/10. 
18t1 t. 16/12 kon. b. 

SzamociJl, pow Chodzież 11/3. 10/6. 9/9. 
\.I/l:! - Og.: H/l. 11/2, 814. 13i5, 8/7, 
12/8. 14/10. 11/11 - kon. b. 

Szamotuły, P()w. Szamotuly 1417 - og.: 
Ul/l, lU/3. 12/5. 11/8. 819. 13/10. 6/12 -
k()n. b. 

Szubin. (lO'W. Szubin 24/3. 16 16 1/9. 15/12 
- og.; lU.!. 5/5. 28/7. 20/10 - koo, b. 

Sm igieł, pow. Kościan 312. 2/6. B/9, 1/12 
- og. : 7/4, 27110 - kon. b. 

Srem, po>w. ~rem 1911. 16/2, 16/3, 00/4 
18/1i. 15/6. 20/7 17/8. 21/9, 19/10. 16/11. 
21 i12 - kon. b. 

Środll, poow. $rooa 2/3.7/9 - O'g,; 6/4. 1/6. 
5/10. 14/12 - kon. b. 

Tarnowo Podg6rne, PCl'W. P02lllM 11/3. 
15/7. 14/10 - og. 

Trzemeszno, pow. Mogilno 6/4. lS/6, 
19/10. 7/12 - og.; 9/2, 17/8 - kon. b. 

Ujście, PO'w. Chodzież 11/3, 10/6, 9/9. 9/12 

Wąg~~wiee. 'POW. W~rowiee 7/1, 412 
4/3 114. 1315. 3/6. 117. 5/8. 2/9 710. 4/11. 
2112 - koo. b. 

Wipleń. po-w. Czarnków 7/4. 15/12 - ()g.: 
3/2. 10/3. 216. 4/8. 13/10. 10/11 - kon. b. 

Wielichowo. pow. Kościan 9/2, 6/4, 1/6. 
3/8,5/10.7/12 - o~. 

Witkowo. PO'W. Gmemo 313. 4/8 - og.: 
1311.312, 7/4. 5/5.2/6.7/7.819 6/10.3/11. 
1512 - kon. b. 

Wolsztyn. pow. Wolsztyn Hi 13. 1815, 2119. 
21/12 - og.; 1612. 1Mi. 17/8. 16/11 -
kon. b. 

Wronki. paw. Szamotuły 4/3. 16/9 - oc'; 
13#i. 1/ln. 4/11. Hi/12 - kon. b. 

Wyrzysk. pow. Wyrzysk 18/3. 2O/1i. U~. 
23/!J. 28/10. 1M2 - ()g. 

Wysol,a, pow. \"lrzy~k 10/3. 12/5. 25/8. 
10/11 - og,; 1 /4. 717. 22/9. 22/12 -
k()n. b. 

Września, paw. Września 13/4. 1311, 
12/10, 14112 - og.: 1211. 9/2. 1~5, 10/8 
- kon. b. 

Zaniemyśl, PO'W. Środa 9/2. 1 15. 3/8, 
16/11 - 011'. 

Zbllszyń, pow, Nowy Tomyśl 9/3. 22/6. 
7/9. 23/11 - og.; 9/2. 10/8. 12{10 -
kon. b. 

Zduny, PCl'W. Kr()loszym 4/3, 3/6, 2/9. ~/12 
-011'. 

2erk6w. pow. Ja·rocim 913. 816. 1419. 14112 
- og.: 12/1. 11/5. 10/8. 9/11 - koo. b. 

~Din, pow. Żnin 413. 13/5. 3/6. 5/8. 7/10. 
4/11 - kon. b. 

Woj. WarszawsX--ie 
Powiat Błoński 

Błonie a) ta.rgi we wtorki i pią,tlk.!. bl 
jarmarki 26/1, 23/2. 30/3. 27/4 2515, 22/6. 
2717. 31/8. 28/9. 26/10. 30/11. 28/12. 

Grodzisk Maz. a) targi w śro,ly i p-i1łrflki, 
b) jarmarki 13/1. 312. 3/a. 7/4, 5/5., 2/6. 
7/7.4'8. 8/9, 6110. 3/11. 15112. 

Leszno, ~1lI. Radz,iJ,ów a) ta,rgi w 
c71WartkI, Ql jarmarki 7/1. 8/4. 8/7.7/10. 

Mszczon6w a.l targi w czwartki. b) JBT
maT'ki 4/1. 1/2, 1/3, 5/4. 10/5 31/5, ón, 
2/8. 80/8, 4110. 8/11. 29/11. 

NadaTzyn. "m. Młoehl)\\, jnrmRII"ki 18ft. 
1'5/2. 1:>la lnl~ 24(5 1·116. 1917, 16/8. 
13/n 1'(110. liil11 lWI:? 

13 

WiskItkI, 1rllI, Wiski~ki al targi we wror
ki, b) jarmarki 19/1. 1&/2, 16/3. 20/4. 
18/5, 15/6. 20/7. 17/B, 21/9. 19/10, 16/11. 
21112. 

Żyrard6w al targi w środy i BOIooty. b) 
jarmarki 20/1. 17/2. 17 la, 21/4, 19/5. 16J6. 
21n. 18/8. 15/9. 20/10, 17111. 15/12, 

Powiat Ciechanowski 
Ciecban6w al targi we wtO'rki i pią~ 

b) jarmarki 5/1. 9/2. 2/3, 614. 415. 8/6, 
M, 3 S, 14/9. 5/10. 9/11, 7 12. 

GlIsocin a) targi w cz,wartki. bl jarmar
ki 2811. 2512. 25/3. 29/4. 3HI, 24/6, 29n. 
:M/S. 80/9, 28/10.25111. 80/12. 

Golymln jarmarki 18/1. 22/2. 15/3, 11114. 
2ł15. 21/6. H)(l, 16/8, 20/9. 18/10. 15/11, 
20/12. 

Glinojeck tarlri w &rodl' 
Grudusk jarmarki 131 • 10/2. 10/3. 1414, 

12/5. 9/6. 14/7, 11/8. 15/9. 13/10, lO/lI. 
15/12. 

Powiat Gostynińskl 
Gostynin a) targi we wtorki i pią.tIkij b) 

jarmal"ki 5/1, 19/1, 2/2. 1612. 2/3. 16/3, 
23/3. 6/4. 2(114. 45. 1115. 1S/5. S/6. 22/6. 
M. zon. 3/8. 1i/8. 7/9. 21/9, 5/10. 19/10, 
211. 1611. 23111. 7/12. 21112. 

Gllbin al tar)!'i w c2Jwartki. bl jarma:rki 
19/1. 16/a. 4/5. 22/6. 1018. 14/9. 26/10, 
3011, oraz w czwa'rtki po l,ym j 15,ym 
ka;;dl'!!,o mie~iaca. 

Dunin6w Nowy targi co drogi ~wartek, 
Osmolin jarmarki 25/1. 22/2. 22/3. 26/4-

2415. 28/6, 26n. 23/8, 27/9, 25/10. 29/11. 
27'12. 

Sannikl jarmarK'! 11/1. 15/2. 15/3. 12140 
1015. 14/6. 12n. 9/8. 13/9, U{10. 15111. 
13/12. 

Powiat Grójeckl 
BI41dów a) targi w ponie-dzialki. bl jM'

m8lrki w pie'l"Wsze ponie<iz,ial'ki po 1-ym 
i lÓoJ:1Il każrlego miesiąca. 

G6ra,Kalwaria a) targi we wtorki, b) 
jarmarki 1211. 6/4. 16. 17/S. 16/11, ()ru 
pierwsze wtO'rki po l,yom i 15,y'ill każ
dego miesiąca. 

Gr6jec a) targi w czwartki. b) jarmarki 
w wSIZystkie C71wartki. 

Mogielnica al targi we wtorki. b) jaJl"o 
marki w pierws'le wtf)rki po l'ym 
i 15-ym ka:ż.Oego miE'Siąca .. 

TarCZYD a) tar,l!'i w ponie<lzialki. bl jM'
marki w pierwst'e poniprlzialki po l,ym 
i 1:)-ym każdl'll'o mie8iąca. 

Warka al t8l'gi '" środy, b) jarmarki w 
pierwsze §rody po 1'ym i 15-ym kaź.. 
degO' mie$ilłca. 

Powiat Kutnowski 
Kro§niewice a) ta.rgi w czwartki. b) jar

llIarki w pierwsze cz,wartki po l'ym 
i 15,ym każdego mies'iąca. 

Kntno al targi w piątki z wyjąt.kiem 
piąl'ków l/l H)37 r, i 214 1937 r. Targi 
mające się odbyć w te dni prze"l1wa 
się na d'zień 31/12 1936 r. i 1/4 Ul37 r, 
b) jarmarki we w'zys1Jkie wto-rki 7. wy' 
jątkiem wtorków dn. 212 i 29/6. T3Tgi, 
madą.<,e się odbyć w tp <lnie. l>rZeSUIWB 
l!Iie na. dlZień 1 i2 i 2!l:/j 1!1~7 r. 

Lanlęta jarmnrki 2011. iii:!. 17/3 21,14. 
19/5. 16/6. 21/7 18/8. 22/9. 2O/H'. 17/1l 
22'1:t. 

Ży~1tlin Rl tnrgi ,y poniPI'l?:nl,k· ; ~7.",~rt
ki. b) jarmark 111, II l 1 ~ 1:1 1·;'3. 



Numer 3O~ ORĘDOWNIK, wtoreK, dnia 29 grudnia 1936 Strona g 

Adre~ re~ak[ji i a~miDi!łra[ii W tO~ll Jeszcze jeden z rodzinki 
telefon redakcji ł admłnil!ltracjl 173-55 

Piotrkowska 91 
,,8anacyjny" spole~nik m-efraudorwal kilkanaście tył/o ~l 

GodzillY przyjęć dla illteresentc5. 
od 10- 12 

Ł ó d ź, 28. 12. Ujawniona została na inne stanowisko do Płocka. Pod
w Łodzi afe~a, której dopuścił się po- niesione zarzuty nie przestały jednak 
wsze~hnie znany 62-letni Wincenty absorbować zarzą.du. Przed kilku t y
Pawhkowski (Mielczarskiego 13). gooniami wybrano nowy zarzą.d, do 

KRONIKA ŁODZI -Samobójstwa i awantury. Zanotowa
no. w ciągu ubiegłych dni kilka samo
bÓJstw. 27-1e.tpi Michał Sobczyński (Te
resr 29) po pI)an€"mu w podwórzu strzelił 
SO.bl~ w okol1cę serca. Samobójcę prze
Wlez.lOno w agonji do szpitala. - 35-1etni 
l\!arJan Bączysta (11 Listopada 33) zatruł 
SI.El ]ody~ą. - 41-1ctni Wincenty Wawrzy
niak (Zglcrska 13) zatruł się sublimatem. 
Prz~wieziono go w agonji do szpitala. -
L.ucJ~n Chmiel (Piotrkowska 174) zatruł 
Się meznanym płynem. - 22-letni Mieczy
s~aw Przepióra (Narodowa 8) przerżnął so
b~e g~rdło brzytwą. - W ciągu dOby u. 
biegłej zanotowano 14 bójek i rozpraw no
żowych, przyczpm dziewięć osób ciętej 
rannych przewieziono do szpitala. Zanotc:wano poza tern szeŚĆ wypadków złama
nIa rąk lub nóg wskutek upadków oraz 
d.w~ wypadki tramwajowe, na szczęście 
lzc]sze. 

Pawlikowski uchodził za wielkiego którego Pawlikowski nie wstał powo
sI?o~ecznika, ~ył joonym z naj popular- łany i miał złożyć agendy do rą.k no
mejszych dZIałaczy "sanacyjnych" w wowY'branego skarbnika, Nastą.pił 
Łodzi. Od kilku lat sprawował on "krach". Pawlikowski kręcił, zwlekał, 
funkcję skarbnika w kole roclziciel- a gdy wszczęto badania, okazało się, 
skiem. gi~~azjum państwowego im. że sprzeniewierzył na swem stanowi
SczameckleJ przy ul. Pomorskiej 16, sku kilkanaście tysięcy złotych. l 

Przed kilku jeszcze miesią.cami dy- Po ujawnieniu nadużyć sprawa zna-
rektorka gimnazjum Romana Pachuc- lazła się u prokuratora. Pawlikowski 
ka zwróciła uwagę na pewne niedo- musiał, w obawie przed aresztowa
kładności w działalności Pawlikow- niem, wyjechać i dopiero na święta 
skiego. Wówczas jednak na.płynęły a- wrócił. Gdy go zatrzymano i przepro
nonimy na działalność Pachuckiej. - r wadzono rewizję, ze zdenerwowania 
Wszczęto doch.od zen i a. dostał obłędu i musiano go umieścić 

W rezultacie Pachuc.ka, nie chcąc w sz,pitalu dla umysłowo chorych w 
się przeciwstawić ani tłumaczyć z bez- Kochanówce pod Lodzią.. Dalsze do
podstawnych zarzutów, przeniosła się chodzenie trwa. 

. ~sz.uści nie śpią. Ostatnio znów poja
WIli Się s~ecjal~ś~i <?d oszustw wydawni
~zych .. l\flanowlrle Jacyś osobnicy. Doda
Jący Się. za przedstawicieli związkó\v by
łych wOJskowych, zgłaszają się do firm i 
urzędów. i ~o wybitniejszych osobistości, 
p~oponUJąc lm kupno kalendarza z podo
bl~ną .marszałka Rydza-Śmigłego. Oka
zUJe ~I~, że oszuści na zwykły kalendarz 
nalepiaJą pocztówki z podobizną marszał
ka. !lydz.a-Śmigłego i w ten sposób wyłu
dza]ą wIększe sumy za zwykłe kalenda. 
rze. Władze zarządziły już dochodzenie. 

Soort łódzki W r. 1936 

KRONIKA SIERADZA 
~J 

Praca. Główna komenda junackich 
hufców pracy daje zatrudnienie podcho
rążym ~ podoficerom rezerwy oraz podof. 
w stan~e spo~zynku, którzy przeszli prze
szkoleme wOJskowe broni pancernych i 
samochodowych. Również podoficerom 
stanu spoczynl,u i rezerwy, którzy służyli 
~. ~ddzI~łacI:t łączności, piechoty, kawale
rJI I .poslada]ą wyszkolenie w służbie łącz
n?ŚcI. Zgłoszenia przyjmuje P. K. U. w 
S.leradzu. ,:qo podań wyznaczony jest t y
ClOqrS, .opm]a z czasu służby wojskowej, 
WYCIągI z księgi kar i ukończenia kur
sów wOjskowych broni pancernych, samo
chodowych lub łączności. 

KRONIKA BRZEZIN 
* 

Piłka nożna. Piłkarze łódzcy odpoczy
wają -po trudach i bojach ligowych, A
klasowych i innych. Jedynie ligowcy, 
chcąc zachować jakąkolwiek formę, upra
wiają zaprawę zimową w sali. 

Lekka atletyka. Zasadniczo Łódź w 
zimie lekkiej atletyki nie uprawiała. Do
piero rok bietący wyrótnił się pod tym 
względem. Zobaczymy, co nam przynio
są zimowe mistrzostwa lekkoatletyczne, 
które odbędą się w styczniu na hali spor
towej Kruszendera w Pabjanicach. 

Pływanie. W tej dziedzinie sportu 
Łódź ma duto do powiedzenia. Od cza
su, kiedy zbudowany został piękny basen 
pływacki, sport ten w Łodzi stanął na 
poziomie. Obecnie nietylko w klubach. 
stowarzyszeniach, związkach i towarzy
stwach sportowych, posiadających sekcje 
pływackie, sport ten jest k 11ltywowanv 
bodajże przymusowo, lecz nawet szkoły 
średnie i powszechne mają szerokie mo
t.liwości do korzystania z nauki i trenin
gów w dziedzinie pływactwa. Ostatnio 
Okr. Urząd W. F. i P. W .. idąc po myśli 
Państw. Urzędu W. F. i P. W., organi 
zuje na terenie Łodzi szereg kursów 
pływackich w basenie zgierskim. Kursy 
te ze w~ględu na swój charakter, są do
stępne dla wszystkich miłośników sportu 
plywackiego dla obojga płci. 

Łyżwiarstwo. Sport ten w Łodzi znai
dUje się prawie w powijakach. Jedyni!' 
kluby posiadające sekcje hokejowe i. łyż
wiarskie, nieliczna garstka uczniów i 
amatorów uprawia ten sport, reszta zaś 
ze względu na brak sprzętu i innych 
trudności łyżwiarstwa nie uprawia. 

Z ruchu narodowego. W niedziel,!, 20 
hm. w Domu Ludowym pod przewodnic
twem kierownika koła S. N, p. Stefana 
Erawczyka odbyło się ogólne zebranie 
('zl~nków Stronnictwa Narodowego koła 
PolIk pod Brzezinami. Do licznie zebra
nych ~ygłosił referat p. K. Tomaszewski. 
Zebrame zakończono odśpiewaniem Ro
ty"_ - Tegoż dnia o godz. 17 w lokalu 
włas~ym przy ul. Sw. Anny 14, pod prze- Narciarstwo l saneczki. Łódź ze 
w d t t k względu na połotenie geograficzne przed· 

o mc wem zas ępcy ierownika miejsco- stawia najniewdzięcznieJ'szy teren do u-
wego ~oła p. S.tefana JakUbowskiego od- . 
było ~Ię zebrame członkowskie koła S. N. prawIania tych sportów. Połotenie ni
Brz~zmy. Do zebranych członków wy- zinne nie pOl:wala na l).trzymanie się sta· 
głOSIł referat p. K. Tomaszewski. łej powłoki śnieżnej, przy tern brak tere-

. W~lne zebranJe "Pracy Polskiej". W nów zjazdowych uniemo1:liwia wręcz 
llledzlelę, 20 bm. o godz. 15 odbyło się w wszystkie konkurencje narciarskie. Bie
lukalu własnym przy ul. Sw. Anny 42 gi płaskie - oto wszystko, co narriarz 
walne zebranie Związku Zawodo\vego łódzki może uprawiać, nie oddalając siC; 
p 'kó Z kI dó zbytnio od rodzinnego miasta. Jedyne 

\acowpl' w a a w Użyteczności Pu- perły terenowe to Łagiewniki, okolice 
blIczne] ,.Praca Polska", oddział w Brze-
~>:inach. Na przewodnicz"cego zebrani" Brzezin i ostatnio wynalezione okolice 

... ~ Tuszyna. 
zaproszono p, Stefana Jakubowskie~o -
zast. kierownika koła Stron. Nar. w Brze- Szermierka. Szabliści, szpadziści i 
zinach, a na protokulanta p. Władysła· "floreciarze" w Łodzi zdobyli sobie wsfęp
wa Pachowskiego - sekretarza koła. Po nym bojem na terenie Łodzi obywatel
Gtwa~ciu zebrania J.>rzez przewodniczącego stwo sportu. 60 czynnych szermierzy i 
p Wiktor DurańskI, prezes tegoż związku palI, to gałąź sportu, której nie można 
zabrał głos i zdał sprawozdanie z dzia- lC'kceważy.ć. Szweg czołowych szermill
łalności zarządu za 1936 r. i jednocześnie rzy Polski, to również dowńd, iż szer
zawiadomił zebranych, 1:e w myśl otrzv· mierka w Łodzi stoi na .poziomie i nie 
manego okólnika z zarządu okręgowego da się zdystansować przez inne okręgi. 
kadenCja obecnego zarządu z dniem 1 Żywa działalność klubów, posiadających 
stycznia 1937 r. się kończy, przeto zapro- sekcje szermiercze, oraz Okręgowej Ko
ponował wybór nowego zarz!l,du. Po wy- misji Szermierczej w Łodzi. która w celu 
stawi(miu kandydatów zebrani jednogło- podniesienia do maksimum poziomu tego 
śnie' wybrali na prezesa p. Jana Kuchar- sportu zaangażowała dyplomowanego 
skiC'go, wiceprezesa - Michała Szurbaka, ff.chtmistrza, daje najlepszą rękojmię, że 
skarbnika - Piotra Leszczynę, sekretarza ł.ódź stanie w rzędzie czołowych ośrod
- Michała Stępniarka, zast. - Henryka ków szermierczych w Polsce, dając świa
Ogińskiego, gospodarza - Henryka Mo- dectwo i moUiwość stworzenia doskona
rawskiego, delegatów - A. Pawlaka, Ur- łej kadry, zasilającej naszą drutynę na
bana Władysława i Świercza Józefa. Do odową zawodnikami tej miary, co olim
komisji rewizyjnej - Kazimierza Ogiń- p!jczyk Kantor. Kalendarzyk spotkań 
skiego, Antoniego Zawadzkiego i Józefa międzymiastowych jest również bogaty. 
Hendzelewskiego. Przejęcie czynności no_] Ma to w pierwszym rzędzie na celu po
wego zarządu wyznaczono na dzień 28 b, znanie dokładne poziomu i stytemu wal
m. o godz. 15. W dyskusji została poru- ki naszych przeciwników innych okrę
szona sprawa wyznaczenia miejsca prze- gów, a tern samem pozwoli Łodzi na in
chowywania sztandaru, lecz sprawę tę na- t6nsywną pracę nad usunięciem braków 
razie zawieszono. i niedomagań fachowych. 

Tennis stolowy. Wybitnie "poltojowy" 
ten sport, niestety zarówno w ŁodZI, jak 
i w innych miastach nie cieszy się ani 
"powazaniem", ani uznaniem, Przede
wszystkiem te sport ten - o ile go !:!pcr· 
tern można nazwać - jest wybitnie opa
nowany przez tydów, a po drugie, te nIp. 
daje absolutnie żadnych l<orzyści w wy 
chowaniu fizycznem. - Ostatnie walne 
zgromadzenie Polskiego Związku Teni
sa Stołowego, odbyte niedawno w Łojzi, 
doskonale odkryło zresztą całoksz~3łt 
pracy na terenie całego kraju Vi tO] ctize
dzinie "sportu". Niesnaski. os(:bj~te alu
zje, obrzucanie się zarzutami ldpdołęstwa 
i braku poczucia do obowiązków. repre
zentowanie barw paJ'lstwa zagranicą z 
strony, połączone z "aferami", lO smutny 
bilans sportu, który nie zdobył ,i('bie ('by
watelstwa i - mamy wrażeni,' - nie zdo
będzie. 

Gry sportowe. Sport ten iec;t bodajż'l 
jedynym, który jest uprawiany przez ('a
ły rok. W miesiącach ciepłych na b:>i
sku, w zimowych w salach. które nie pr;
trzebują specjalnych wymogów. To tt't 
poziom gier sportowych - koszykówki, 
siatkówki i hazeny w ł40dzi jest dominu
jący wobec innych okrę,ów. Drużyny 
łódzkie zarówno 1:pńskie ja kimęsIcie w 
mistrzostwach PolskI zawsze zn.jmują czo
łowe mie,isca. Jest to niezawodnie zaslu
gą usilnych i intensywnych treningów 
klubów łódzkich, które specjalny nacisk 
kładą na tę dziedzinę sportu. Łodziank: 
w grach sportowych od szeregu la t wy
bitnie zasilaly drużynę narodową w 
spotkaniach międzynarodowych i we 
wszelkich zawodach wychodziły jako naj
lepi:!za część drużyny. Prócz tego haza
nistki łódzkit' dzierżą od kilku lat z rzę
du zaszczytny tytuł mistrza Polski. przy
czem zawodniczld łódzkie w spotkaniach 
międzynarod0wych wychodziły zawsze 
zwycięsko. Męskie drutyny. aczkolwiek 
sięgały w finałach spotkali do lauru mi
strza Polski, nie osiągały go, nie przeczy 
to jednak faktowi, że zajmowały w nich 
zaszczytne miejsca. - Jednem słowem 
ł'_ódź W grach sportowych jest mia.stem 
dużych talentów, o czem wie doskonale 
naczelna ma!!,istratura tego sportu i w 
powatniejszych imprezach zawsze pod 
uwagę bierze Łódź. 

Boks. Temu sportowi poświęcimy bo
dajże najwięcej miejsca, gdy t Łódź jest 
i była kolebką talentów, które zarówno 
na terenie Rzplitej, jak i na terenach za· 
granicznyeh odgrywała niepoślednią rolę. 
Chmiełewski, Sewrryniak, Pisarski, Wo-
1:niakiewicz, Stibbe, Konarzewski, Cyra
nek i inni, oto nazwiska. które w bol,sic 
Polski zapisały się złotemi zgłoskami. 
Nie walczą oni wszyscy coprawda w swo
im macierzystym terenie, rozsypani po 
Polsce koniecznościami pracy zawodowt'j 
('zy innerni, jednakże ł.ódź ma tę zasługę. 
t.e ci wlaśni~ pięściarze, to jej wycho
wankowie, którzy pierwsze kroki stawiali 
na ringach łódzkich. I w obecnych cza
sach Łódź nie stoi w pięściarstwie tak 
źle, jakby się to na pierwszy rzut okn, 
zdawało. Mistrz Łodzi, I. K. P., to wielki 
warsztat narybku nowych talentów, to 
zbiornia i "wychowalnia" nowych kadr 
pięściarzy, którzy w nadchodzących la
tach szlachetnej rywalizacji w ringu nie 
jeden raz pokat.ą swój lwi pazur. Obec
nie nie mo1:emy ni.c specjalnego powie
dzieć o obecnym stanie pięściarstw~ 
łódzkiego, w fazie ćwierćfinałów o m1-
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s 
strzostwo Polski w spotkaniach dru1:y
fiowych, w żażdym razie Łódź ma na
dzieję, że mistrz jej I. K. P. na krajowym 
forum ringowym da dowód swej siły, wo
li zwycięstwa i w rezulacie zajmie za
szczytne miejsce o palmę pierwszeństwa 
boksu polskiego. 

Zapasy. Atletyka łódzka to sport, któ
ry pracuje w specjalnym kręgu swoich 
t~lko zamierzeń. Mając wielką rywaliza
clę w klubach uprawiających lżejszy 
sport, zajmuje tylko ludzi interesujących 
SIę kulturą ciala w znaczeniu nie wycho
wania fizycznego, lecz przewagi fizycznej. 
Atletyka łódzka w tem znaczeniu nie mo
gła znaleźć zrozumienia szerszych 
warstw spoleczeństwa. Ludzie nie lubią 
z~wodów połączonych z nadużywaniem 
SIły fizycznej, a niestety atletyka łódzka 
obfituje w te momenty, gdyż' zawodnicy 
poszczególnych kI ubów, nie mogąc tech
n.icznie opanować przeciwnika, uciekają 
SIę do stystemów, nie mających nic 
wspólnego ze sportem atletycznym. Kult 
ciała - oto dewiza polskiej atletyki. a 
spotykamy się z czemś innem. Nic więc 
dziwnego, że sport ten rozwija się tylko 
w ogranicz0nych kołach zwolenników, 
nie zdobywając sobie uznania szerszych 
warstw społecznych, a przedewszystkiem 
młodziety. 

Doceut Dr. med' 

Benedyk.t Dylewski 
chorobg uszu, nosa i !fardła. Wady momy i glosu 

Z.ódi, Baudurskiego 1.2, m. 3 
Przyjmuje od 4 - 6 po pol. Tel. 222-80 
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KRON I KA KAL ISZA 

Po świętach. W polskich sklepach w 
I{aliszu dal się zauważyć bardzo silny 
ruch przedświąteczny. Kupcom naszym 
opodały nawet ręce ze znużenia. Nato
miast sklepy żydowskie świeciły dość wy
mownemi pustkami. Fakt ten należy za
notować z radością. Jest on pocieszają
cym objawem zdecydowanego odwrotu 
społeczeństwa polskiego od sItlepu żydo
wskiego. Ożywienie to przedświąteczne 
w naszych rodzimych placówkach gospo
darczych, z widocznym zastojem w fir
mach żydowskich, będzie miało niezawod
nie i swoje dalsze skutki, Dla nas oczy· 
wiście pożyteczne i radosne. Dla kupc~ 
i rzemieślnika będzie zachętą i podnie
tą, niejednego zaś klijenta dotychczas u
I·nedzonego do kupca i wytwórcy pol
skiego - ostatecznie przekona i zatrzy
ma u niego. 

Komitet Tygodnia Propagandy Chrze
ścijańsldego Hand lu i Rzemiosła spełnił 
swój obowiązek. Wykonał pracę dużą i 
ciężką. Skutki jednak pracy dały się wi
dzieć wszystkim, nawet najbardziej nie
wierzącym. Nic dziwnego, że tydzi inter
wenjowali aż w ministel'stwie spraw we
wnętrznych. Żyd tak się przyzwyczaił 
przez lata całe do klijenta polskiego, t.e 
uważał go za swoją własność. A kiedy 
ta własność skierowała swe kroki do 
sklepu polskiego, podniósł się gewalt ży
dowski! Stała im się krzywda. 

KRONIKA PABJANIC 

Nie będzie wspólnego cechu rzeźnicko
wędliniarskiego. W dniu 26 października, 
zgodnie z zaleceniem Izby Rzemieślniczej, 
zlikwidował się cech rzeżnicko-wędliniar
ski, aby utworzyć wspólny cech z cechem 
wędliniarskim. Ten ostatni jednakże nie 
zlikwidował się, uniemożliwiając zlanie 
się cechów. Dotychczasowy podział ce
chów będzie jednak mimo wszystko u
trzymany zgodnie z zarządzeniem staro
stwa powiatowego z dnia 26. 11. 1936 r. 

Nowe rynki. Miasto nasze cierpiało na 
brak odpowiednich placow dla rynków. 
Zarząd miasta, zaradzając temu, urządził 
ostatnio rynek na placu przy ulicy M('
niuszki. Z zadowoleniem trzeba :;twicr
dzić, że dotąd nowy ten rynek jest tere
nom ekspansji wyłącznie przekupni O"" 
chrześcijańskich. Oby tak pozostało na 
stałe. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobroniu 
jakoś niedom.aga. Wykazała to inspekcja... 
7. dnia 15 b, m., w czasie której urządzono 
alarm z polecenia p. inspektora. Alarm 
wypadł bardzo niepomyślllie (brakło na
wet Sikawki). Prezesm O. S. P. jest sekre
tarz gminy p. Bonińsld. 

KRON I KA SLUPCY 

Pożar. W dniu 22 bm. o godz. 11 przy 
ulicy Stodolnej powstał pożar, pastwą 
którego padła stodoła, własność pp. I. Her
macińsldego i J. Brzuśkiewicza. Spaliło 
siq zboże i maszyny rolnicze. Ogólna 
strata około 9.000 zł. Pożar zlokalizowa· 
no. 
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Dziwnv dom na pięknej' wyspie 
M:iędzynaroduwa zbieranina jedz'ie na capri - Zachwyty niemieckiej gromady - Piosenka ~politańska 
wśród sk,al - Dorożkarz wloskil mówi. .. po połsku - W domu AxeJa Mun1ł1e - Urocza przewodniczka opo
wiada - Capri o zachodzie słońca 

Neapol. 
Z neapolitańskiego portu wyjeżdża 

'spacerowy statek, naładowany szczel
nie turystami. Zbieranina międzynaro
'dowa jedzie na Capri zachwycać się 
.osławlonem pięknem wyspy. Przewa-

W porcie neapolitailSkiIl!. 

żają Niemcy z nieodłącznemi "I{odaka
mi" i lornetkami w skórzanych fute
rałach. W kącie przygrywa jakaś ma
ła orkiestra studencka. Dowiaduję się, 
że ta banda r<Jzkrzyczanej młodzieży -
to weseli studenci z Neapolu, którzy 
wybrali się na wycieczkę z <Jkazji uro
. czystości czegoś w rodzaju naszej kor
poracji. Ich śpiewy mieszają się z 
·przesadnemi zachwytami grubych 
Niemców, dla których wszystko jest 
"wunderschon'·. Kelnerzy roznoszą 
kieJ.iszki m<Jcnych napojów, bo połud
niowe morze tego dnia wcale nie jest 
prZYSłowiowo spokojne ... 

Po kilku g<Jdzinach jazdy wśród tej 
hałaśliwej czeredy zaczynam wzdy
chać do brzegu, by uwolnić się ou na
trętnych zgiełków. Przed wylll:uo\Ya
niem spełnia się jeszcze obrzQcI wjaz
du w małych łódeczkach clo lazUl'O\\'ej 
groty, gdzie "wunderschou" dochodzi 
do najwyższego lonu, a wśród skal r<Jz
lega się piosenka neapolitaliska w kil-

.ku różnych językach, C<J stwarza nie

.,prawdopodobną kakofonję. 

Górska kolejka - fonicolare - u
nosi na.s szybko z portu ku górze wśród 
gęstwy południowej, bujnej zieleni. \V 
,kilka minut patrzymy już na rozległą 
.panoramę morza i skał. Na tarasie elp
ganckiej restauracji krzątają się ład
ne brunetki \V barwnych strojach ludo
wych, przygotowując obiad na tle ol
brzymich palm, agaw i kaktusów. 

Czasu jest niewiele. Za. kilka go
dzin odjeżdża statek do Neapolu. Trze
ba zdecydować się, w jaki sposób zwie
dzić wyspę. Wycieczka belgijska pro
ponuje jazdę autokarem po najważ
niejszych drogach. Capri zwiedzać au
tokarem? Niesłychane. Właśnie tu 
przyjeżdża człowiek z hałaśliwych 
miast, by w ciszy ujrzeć najwspa.nial
sze piękno przyrody. Po krótkim na
myśle decyduję się na wózek jedno
konny. Dorożkarz z wielką radością 
dowiaduje się, że spotkał Polkę i - o 
dziwo - umi.e dwa słowa po polsku: 

- Proszę pani. 
Tyle nauczyli go turyści z Polski, 

których tu bywa bardzo wielu. Chodzi 
mi o d<Jtarcie do domu Axela Munthe, 
t.a.k wspaniale opi,sanego w słynnej 
"Księdze z San San Michele". Jedzie
my wąską serpentyną w górę do Ana
capri. Po drodze roztacza się kalejdo
skop barwnych widoków. Spotykamy 
bogato ubranych, weSOłych ludzi, spa
cerujących po zboczach. Dowiaduję 
się, że to przeważnie bogaci Ameryka
nie lub Anglicy, którzy przyjeżdżają tu 
na wywczasy. Wreszcie koil zatrzymu
je się, a dorożkarz pokazuje mi wą.ską 
dróż"kę wśród domów, która prowadzi 
do domu Axela Munthe. 

Otv,ierają się drzwi białego domu, 
staje w nich młoda k<Jbieta z dużym 
psem. Zaprasza z uśmiechem do wnę-
1rza. W tej chwili koilCZY się wszyst-

Widok na Neapol 

ko, co przypomina na Capri modną 
współczesność. 

Dziwny dom. Zbudowany na gru
zach siedziby cesarza Tyberjusza, w 
stylu dawnych rzymskich d<Jmost\\', 
ma jednak w sobie sporo rysów odręb
nych, które wyróżniają go np. od za
chowanych doskonale domów pompe
jańskich. Zbudował go przecież czło
wiek północy, który przywiózl na tę 
słoneczną wyspę cząstkę swego ducha 
n<Jrdyckiego. 

Na dziedzińcu stoi stylowa stu
dzienka, perystyl otoczony jest prze
śliczną, o harmonijnych kształtach ko
lumnadą, błyszczącą. w swej nieskala- , 
nej bieli. W kącie leży olbrzymi żółw 
Z wysokiego podmurowania patrzy na 
morze granitowy sfinks, które.go le
genda darzy niezwykłą m<Jcą zaklęć. 

- Nie zdarzyłO się jeszcze - mówi 
z tajemniczym uśmiechem urocza mo
ja przewodniczka. - by jakiś gość nie 
dotknął tego sfinksa. wyrażając przy
tem mające się spełnić życzenie ... 

Położenie tego domu jest wspania
łe . Miejsce pod budowę wybierał czło· 
wiek o przesubtelnionem wyczuciu 
piękna przyrody. ~ każdego <Jkna, z 
każdej ścieżki ogeodu wzrok t<Jnie tyl
ko w morzu, górach i zieleni, nie do
strzegając żadnych siedzib ludzkich, 
których mnóstwo gnieździ się w naj
bliższem sąsiedzlwie. 

Za domem rośnie gęsty, spląlany 
liśćmi przeróżnemi ogeód, pełen sta
rych cyprysów, pachnących kwiatów 
i śpiewającego ptactwa, które slało się 
ukochaniem starego samotnika - Axe
la z pólnocy. Mówią, że :'\Iussolini za
kazał Iyszelkich polowali na Capl·i. by 
uszanować gust. "mądrego doktora". 

- A gd7.ież jest sam właściciel? Czy 
nie można go zobaczyć? 

- Axel Munthe? Nie ... Niema go 
tu. Mieszka teraz w innym domu. Od 
czasu jak napisał książkę o San Mi-

chele, z;aczęli go turyści z;adręclać od
wiedzinami. A on bardzo niechętnie 
przyjmuje gości. Lubi samotność. Ka
zał tylko pizygotować wielką księgę, 
g-d7 i p każdy z odwiedzają.cych może 
wpisywać swoje nazwisko. 

'-.., Cll\vill drzwi białego domu za
myltają się i śpieszę wdół do drodze, 
na której czeka wózek. Idę śladami 
wiośnianego spaceru osiemnasotletnie· 
go Axeła Munthe, który spotka! tu kie
dyś ową piękną, młodziutką Włoszkę 
z kwiatami. Dziś jest też piękny dzień 
wiosenny, lecz zgrzybiały starzec, pra
wie oślepły, siedzi w zamkniętym po
l-nin, bo silny blask słońca szkodzi ner-

11 wzrokowym. 
[nną już teraz dr<Jgą zje-żdżamy ku 

Widoczek z Capri 

Migawki nadmorskie 
G d Y n i a, 23 grudnia r Przez pomorską "Kanadę" coraz 

"S - P·1 Kanada! Kanada!" trudniej jest się dostać do rzeczywi-
Tak zgłasza stej Kanady, zwłaszcza takim, którzy-

się znana mie- by chcieli uzyskać pracę na statkach 
sz.kańcom wy- polskich, udających się do Kanady. 
brzeża, nie bar- Tu naprawdę z protekcji korzystać 
dzo lubiana, bo mogą. tylko członkowie żYdowskiej 
przeszkadzająca orkiestry, którzy dostaja. się na statek 
radjostacja T<J z pomini~ciem biura angażowania za· 
"es - pe - jeden" łóg. Przez wspomniane biuro protego
samo już zdra- wany nie dosŁanie bez kł(JIpotu pracy 
dza, że nie z ka- na statku, (JIdpływajacym do Kanady. 
nadyjską, ale z Bo ",ejścia do biur strzegą bezrobotni 
polską do czynie- marynarze. przed tymi, którzy przy
nia mamy sta- chodzą z m<Jdnemi listami polecające
cją_ Jest to też mi. Nie jeden już poSiadacz listu pole
sygnał radjosta- cającego zapłacił zań guzem. 

cji wybrzeża polskiego, która me na- * 
daje koncertów i nudnych pogadanek, Gryf pomorski jednak niewątpli-
ale za to woła za radjotelegrafistami wie nie będzie potrzebował się obu
pozostających na morzu jednostek rzać, że "Kanada" zastąpi nazwę "Po
polskiej floty handlowej. Kontakt morze". Pomorze nie zmieni swojej 
Gdyni przez radjo z plywającemi po nazwy. Żydzi pracują. natomiast usil
morzach cząstkami naszej ojczyzny nie nad tern, aby herb Pomorza przy 
podnO>'i naszą dumę· Skąd siQ jednak jego niezmienionej nazwie uległ zu
wzięła ta "Kanada"? Kiedy ustalano pełnemu przekształceniu. Gryf mają 
sygnał stacji, napewno nie wiedziano, widocznie zastąpić insygnja bolszewi
że już stary Fryc Pomorze nazywał zmu. Bo zaczyna się zmuszać najróż
"swoją I{anadą:', bo wyzyski\vał ją, jak nle.ls7.emi środkami robotników do 
Kanadę Anglicy i Francuzi. Kanadą .. · WS(t:flOWUIl iu do zwi~zków czerwonych. 
stało się dla wielu Pomorze i Gdynia Kapitaliści żydowscy nie moga, sp.ać 
w czasach dzisiejszych. Na Gdynię spokojnie, wciąż myślą, jakieoby jeoszcze 
i Pomorze bardzo wielu patrzy jako wymy~leć sposoby, aby robotników 
na cel, a nie środek, który ma służyć poddać pod komendę czerwonych dzia
narodowi w jego dążeniu do wielkich łaczy.
celów. Przez takie traktowanie dziel
nicy nadmorskiej mogli istnieć Kraw
czyk<Jwie, Twardowscy, Ruszczewscy, 
Jeziorowscy i cały długi rejestr ściga
nych za kol idujące z kodeksem kar
nym sprawy. 

Gryf pomorski rumieni się z;e wsty
du. 

* Nadmorska "Kanada" wielu lu
dz;iom daje zyski. Powstają w Gdyni 
monopoliści. I{rółowie kawy, śledzi, 
przeładunków. A tytułem do mono
polu jest żydowska metryka. Takim 
jest już ten świat ludzi, który mial 
wyemigrować za ocean do Kanady, ale 
zatrzymał się jeszcze na przedostatniej 
stacji, - w Gdyn,-

Już komuni
zującym się wię
cej płaci, już 
wyraźnie daje 
się odozuwać 0-
pornym, że nie
wstępowanie do 
związku socjali- , 
stycznego pogar
sza ich dolę. 
Energiczne to za
biegi, aby herb 
Pomorza zastą
pić nowym, mo
skiewskim. Ale 

cl1yba znajdą się jes1;cze środki na ta
ką robotę. Bo i w Kanadz;ie l!la komu-
nizm wsadzają do więzienia. E. P. 

Wezuwjusz 
portowi - do Capri. Odurzająco pach
ną wielkie pęki rozkwitłych glicynij., 
Drzewa uginają się pod ciężarem cy
tryn i pomarańcz. 

Za wozem biegną dzieciaki z pęka
mi kwiatów, wołając: "Fioretti, fioret
ti, una lira .. :' W porcie odbywa się 
zgiełkliwy targ: turystyczna "załoga" 
statku kupuje stosy korali białych i 
czerwonych, drewniane inkrustowane 
pudełka, szpinki, bransoletki i inne 
"pamią.tki z Capri". 

Nieznośne targowis.ko przesłą.nia 
cichą wizję białego domu i .świątynny 
pnybytek piękna, w którym ongiś -
przed wiekami - wielki ce,sarz Tybe
rju;:z sp~ll7.ił ostatnie lata swego życia. 

SIOlIce rzuca jaskrawy refleks na 
stojc}(T na górze dom. Statek sunie po 
uciswnej przed wieczorem tafli morza, 
a znużony wrażeniami wzrok blądzi 
po mijan; ch wybrzeżach Sorrenta, Ca
stellamare. zatrzymujft,c się raz po raz 
na dymiącym 'v dali kominie "Vezu
wjusza. Zatoka neapolitańska zasypia. 

Ucichają teraz i najhalaśliwsi pa
sażerowie. Ulegli przemocy piękna 
przyrody, które ma nad człowiekiem 
władzę przeogromną. 

ZOFJA KA...BCZEWSKA. 

ZARĘCZYNY KRóLEWNY 

Narzeczeni: księ2niczka Juljana i ksiąt~ 
Bernard jako laleczki w stroju holen

derskim. 
Księżniczka JuI.iana, następczyni 

tronu holenderskiego i jej narzeczony 
książę Bernard zur Lippe Biesterfełd 
udali się onegdaj na ratusz w Hadze, 
gdzie w obecności burmistrza zapisali 
się do księgi stanu cywilnego. 

Z okazji tej odbywają się wspania
łe urocz~-stości, które trwać będą aż do 
dnia zaślubin w począ.tku stycznia. 
Radość w HOlanclJi panuje ogromna, 
bo też księżniczka cleszy się w kraju 
dużą sympatją, a jej narzeczony, dwu
dziestopięCioletni roześmiany "Henno" 
z punktu podbił serca obywatełi. 

Już sam spoRób powiadomienia 
kraju o zaręczynach zjednał im popu
larność. Nazajutrz po urzędowem o
głos zen iu zaręczyn, rodzina królew
ska: Królowa, księżnkzka następczyni 
tronu i jej narzeczony udali się do ra
djostacji, gdzie kolejno przed mikrofo
nem opowiedzieli o s",em szczQściu. 
Królowa zape"'niła, że zwiazek mał
żeński oparty jest na prawdziwej mi
łości, a ksic;'żniczka wyznała podda
nym, jak banlzo jest zakochana i 
szczęśl iwa ze swym narzeczonym. 

Holandja przygotowuje się teraz na 
dzień ślubu, ażeby zamanifestować pa
rze młodej swe uczucia. Haga przybie
ra odświętny strój. Składy zaroił:.'- się 
od przeróżnego rodzaju pamiątek, 
przedstawiających wizerunki księż
niczki z narzeczonym. 



SensacyJn 
~:7)" 

Zapinał ładownicę, wkładał do sk6-
rzanej torby nieodstępny służbowy no
tes, a przytem mruczał nieustannie 
pod wiech/il. wypłowiałych WlJ.Sów. 

- Ot psi los człowieka. - biadał, 
nie śpieszQ.c się bynajmniej, pomimo 
napomnien p _ zodownika. - Niby to S/il. 
określone gOdziny służby, ale tylko na 
papierze ... cholera! ... Ustawa., regu
lamin ... hmm ... a wszystko to tylko 
na większe utrapienie człowieka. Że
byś to choriaż wiedział, gdzie i po co 
się wleczesz ... i to na taki upał. A 
tam moja Wiktusia kwasu dziś przy
rz/il.dziła ... zimny, dobry, na gazie ... 
Ażeby to cholera ... 

- Dosyć już tego dłubania, panie 
Duda! - krzyknął przez drzwi nie
cierpliwy przodownik. 

- leszcze chwileczkę, panie ko
mendancie - a ciszei dodał: - poca
łuj psa w nos, kiedyś taki prędki ... 
Może jeszcze Gajdzik najrk ,uzie - łu
dził się pan Wawrzyniec, rozmyślnie 
nie śpiesz/il.c się na wezwania przo
aownika. - Młodszy jest i zamiast po 
służbie szwendać sie z dziewuchami 
po polu, mógłby się przespacerować z 
panem przodownikiem. 

Ponieważ jednak kolega Franciszek 
Gajdzik nie nadchodził, a przodownik 
pocz/il.ł się niecierpliwić coraz więcej, 
nie szczędząc pod adresem pana Du
dy całkiem niewybrednych epitetów, 
przygnębiony i zły posterunkowy mu
siał, chcąc nie chc/il.c, opuściĆ dyżur
kę, aby wraz z przodownikiem udać 
się na jakąś tajemniczo. wyprawę. 

Wyszli na drogę i skierowali się 
prosto w stronę Brzezinki. 

Pan przodownik zdażył już w mię
C1zyczasie podciągnę.ć nieco pasa i o
betrzeć zroszone potem czoło. laki~ 
czas nie mówili nic do siebie. Pan 
Więciorek podą.żal przodem, a poste
runkowy Duda wlókł się za nim w od
ległości kilku krok6w, czuj~c głęboką 
urazę do swego przelożonego. 

Tak doszli do końca wsi, gdzie roz
widłały się drogi. Główny trakt skt:ę
eał w lewo, a na prawo biegla polna 
drożyna, którą można było poprzez las 
dostać się do odległej o pięć kilome
trów Brzezinki. 

OdtQ.d już szli razem obok siebie. 
Posterunkowy Duda, widz/il.c. że w ta
den sposób nie uda mu się już wykrę
cić od towarzyszenia przodownikowi, 
pogodził się z to. przykro. rzeczywisto
ściQ., a nawet pocz/il.ł go interesować 
cel tej naglej wyprawy. 

- To niby do Brzezinki idziemy, 
panie komendancie? - zagadn/il.ł dy
plomatycznie. 

- Ażeby ich cholera! - padła 
krótka odpowiedź, nie wyjaśniaję.ca 
nie panu Dudzie. 

- A niech ich tam - zgodził się 
s przełożonym. 

- Kogo'? - Przodownik Więciorek 
zatrzymał się i spojrzał na swego pod
:władnego. 

- No tych tam łajdaków, psiawia
:rów, łotrów zapowietrzonych - odpo
~edzia.ł spokojnie posterunkowy. 

--,. Tego jeszcze nie było, jak pięt
D8.Ście lat noszę mundur - pasjono
wał się znów przodownik Więciorek. 
- Poczekajcie, łajdaki, już ja was 
odnajdę ... Żeby się w biały dzień na 
eoś podobnego poważyć ... I to w mo
im rejonie ... a łotry! .•• 

- W biały dzien? - zdziwił się 
pan Wawrzyniec, nie rozumieję.c 
zreszt~, o co chodzI. 

- N o przecież widzi pan, że dzień 
Jest - żachną.ł się rozwścieczony 
przodownik. 

- A tak, dzień jest ..• Pan przo
C10wnik ma rację ... 

- Głupi pan jesteś, panie Duda!... 
- Wedle rozkazu pana komen-

C1anta.. 
Znów szli w milczeniu. zapadaję.c 

po kostki w kolainach polnej dróżki. 
Zresztą południowy upał dokuczał 
niemiłosiernie. a komendant Więcio
rek cor az to więcej przyśpieszał kro
ku, więc na pana Wawrzyńca spły
nęło rozleniwienie. Nie chciało mu 
się poprostu ust otwierać. choć nie
zaspokoi ona dotad ciekawość nie da
wała mu ;:i i,ol,Gj u 

powieść współcze~a - Napisał specjalnie dła "~ika· Anlonl Hram 
Dopiero, kiedy dobrnęli do lasu i o- wite po namyśle - a gdybY tak mimo Pan posterunkowy Duda tem sen-

toezył ich zewszłd przyjemny, aro- wszystko jeden z nas. naprzykl&d ja., saeyjnem odkryciem z przed tygodnia, 
matyezny chłód, id/il.cy przodem Wie- przyczaił się w gęstwinie. Bo cyganie nie podzielił się z nikim. Ta'k. mu bo
ciorek poczłł znów monologować: napewno nie zdołali jeszcze ujść z na.- wiem nakazywała post/il.pić przezor-

- Żeby to w nocy, prędzej mógł- szych lasów, a od Brzerdnki tylko ~dy ność. Wiedział dobrze, że gdyby ta 
bym się z tem pogodzić. ale w dzień... najłatwiej im się przekraść na drugł wieść dota.rla do komendanta poste
&żeby to.. (to w dodatku nie jak~ stronę traktu. runku, zapalczywy przodownik nie 
ehłopskł chabetę, ale wyścigowo. ko- - Powiedz pan otwarcie, panie wahałby się ani chwili przed urzłdze-
byłę ... a lajdaki... Duda, że nie chce się panu iść do niem obławy na tego groźnego zbira. 

- Ko-byłę? .. - zdziwił się szcze- Brzezinki - odpalił komendant. a to nie wróżyło nic dobrego lubi,'"' 
rze pan Wawrzyniec. - Broń Boże, panie komendancie, cemu spokój posterunkowemu. . 

- A coś pan myślał'l! - rzucił - zaoponował posterunkowy .• - 'Tyl- - A niech go tam djabli - mruk-
zniecierpliwiony przodQwnik. ko myślę, że takby było lepiej. nQ.ł. - Wcześniej czy później, zadyn-

- Ano, że może kogo zamordowali - To mOże ja zostanę, a pan póJ- da oprych na szubienicy. Nie jestem 
w Brzezince, albo coś w tym rodzaju. dzie do dworu. mściwy ... I tak dzieki mnie odsie-

Przodownik Więciorek zatrzymał Duda podrapał sie za uchem. 2e dział swoje. Niech sobie teraz kto in-
się i obrzucił posterunkowego karcą.- jednak nie był chłopem w ciemię bi- ny popróbuje zapracować na. awans. 
cem i zarazem pogardliwem spojrze- tym, wnet znalazł właściwy wykręt. Nie zazdroszczę ... Broń Boże •• " 
niem. - Panu komendantowi to lepiej Tego rodzaju myśli snuły si~ po 

- Morderstwo' ..• w moim rejo- pasuje gadać z panem dziedzicem. głowie pana Wawrzyńca Dudy, który 
nieT. " Coś pan zgłupiał, panie Duda! Pan komendant potrafi rozma.wiać ~ siedząc z karabinem w ręku i dusz, 

- No nie ... tylko, że to pan kom en- lepszymi gośćmi, a. mnie to jakoś nie na ramieniu, obserwował pilnie wid
dant tak się śpieszy ... a tu kobyła... idzie. Zawsze co pan przodownik, to niejąc/il. w dole czarno. czeluść lochu. 
- uśmiechn/il.ł się wyrozumiale. nIe ZWykły posterunkowy. Gdzie mnie _ Niby mam uważać na tych 

- Policjant zawsze musi się śpie- tam do inteligencji pana komendan- tam ... cyganów _ przypomniał so-
szyć; ile razy wam to wkładam do ta - wbijał go w dumę. bie, pragnąc odegnać przykre wspom
głowy ... zawsze: czy w dzień, czy w - Może i masz pan rację - odparł nienia, które budziły się w nim wła
nocy. . . Tak samo przy skradzeniu przodownik Więciorek dziwnie łagod- śnie w tem miejscu. _ Wprawdzie 
kobyły, jak i przy morderstwie trzeba nym głosem. - Niech i tak bedzie. sam podsunąłem komendantowi tę 
się śpieszyć, zrozumiano?.. Skracając sobie drogę, dochodzili myśl, ale wę.tpię, aby sie to na co 

- Tak jest, panie komendancie - właśnie do .. d.iablich ruin". . d' ś 
odparł Duda, bynajmniej nie przeko- _ Ot, tu będzie najlepiej _ powie- przydało. Cyganie zaszyli Sl~ g Zle w 

gęstwinie i nie rusZ/il. się do samej no-nany wywodami przełożonego. dział przodownik Więciorek, wdrapu- . . . 
- A J'ak to bylo, panl'e komendan-" ó C ł . k a ey. Zresztł. kto ich tam wib; moze lUZ JQ.C SIę na wzg rze. - z OWle a n d . l' h dl ć k 

cie? - zapytał już śmielej, widząc, że tern pustkowiu trudno kiedy uwidzieć, do tej pory z Q.zy l prze an o~a d 0-
pan przodownik nie zamierza. robić a w dodatku brzegiem jeziora, obok byłę gdzieś pod Poznaniem. re ny 
z tego wielkiej tajemnicy. zarośli, najłatwiej im się przedrzeć naród. A zresztą o jedn/il. kobylę ddzi.U -

- lak było? .. Głupio było i nic w stronę gościńca. Tutaj się pan u- ry w niebieńnie bęldzike. ~a .t.p"an Ztule-
wl'ęceJ' . . . Zreszt" szczeaółów nl'e . D d' k . dzić Grzezi ski ty e om, U!I na -v!'" kryje, pame u a, l zacze a na mnIe. Ć T k . ta 
znam. Byłem w sam raz u wójta, gdy Za jakieś półtorej godzinki powinie- ziny je można liczy. yl o ze po-
przyjechał na koniu parobek od pana nem być z powrotem. Chyba. że mnie no była rasowa .. i an~ielskka .. " 
dziedzica Brzezińskiego, że cyganie pan dziedzic zatrzyma na podwie- Eeee ... - machnął niechętme rę ł· 
ukradli wyścigowa klacz z ogrodzenia k Bo i prawda; czyż nie lepiej by-

"" czor u... ć b' t 6dk tuż za dworskim ogrodem. Tyle wiem, Pan posterunkowy Duda skrzywił loby siedzie so le eraz w ogr u 
panie Duda ... Pan dziedzic mnie pro- się na te słowa. Nie spodziewał się, przed domem i rozmawiać z Wiktu
si - podkreślił - abym przybył do aby mu przełożony wyznaczył miejsce sią, popijając zimny chlebowy kwas, w 
dworu. na czujkę akurat · przy .. diablich rui- którym pływaj/il. nadęte gazem rot1zyn-

- A nie mógł to choć linijki -przy- l'lach". Obiecywał sobie zadrzemać ki. O, napewno lepiej. Człowiek nie 
słać po pana komendanta - zauwa- gdzieś w leśnym gąszczu, gdy tymcza- myśli wtedy o niczem, a tylko patrzy 
żył posterunkowy. - Tyli szmat dro- sem nie mogło być o tern mowy w Sł· jak szybko migają druty w cienkich 
gi odwalać na piechty... siedztwie tych przeklętych ruin. palcach Wiktusi i wyrasta z nich 

- Nie pańska rzecz, panie Duda - _ Tu nie będzie dobrze, panie ko- długa, wełniana rękawica o jednym 
zgromił go zły komendant. - Napew- mendancie, _ zauważył. - Przez po- palcu. Takie mu właśnie rękawice 
nOby przysłał, tylko jest w reparacji. lanę nie odważ/il. się przeprowadzać sporzQ.dza troskliwa małżonka, na zi-
Parobek mi mówił. konia. Co innego tam VI dole, przy mę. I takie same skarpety dostanie 

- Panie komendancie... ścieżce do głównego gościńca.... pan Wawrzyniec na gwiazdkę. 
- Co tam znowu? _ Nie gadaj pan głupstw, panie Do gwiazdki jednak jes.zcze daleko, 
- Myślę, że zamiast drałować po Duda _ ofuknął go przodownik. - a ::amiast srebrnych drutów '''iktusi. 

niewczasie do dworu, lepiejbY się było Mie.is~e jest w sam raz do obserwacji, drgają przed zmęczonemi oczyma po
przyczaić tu gdzie w zaroślach. Prze- tern więcej, że wSZYSCy wiedz/il., że na- sterunkowego płatki nagrzanego po
cież cyganie nie poszli z kobyłą. do wet za. dnia mało kto ośmiela się tu wietrza. Zwłaszcza tam. nad rozpalo
traktu, a tylko będ/il. j/il. przeprawiać zaglądać. Ot, jak to głupcy ludzie - nem i kamieniami widać to wyraźnie. 
lasami - wyraził swoje zdanie po- dodał z pogardę.. _ Chyba, że -pana Myśli posterunkowego znów wracajł 
sterunkowy. ' strach oblatuje, panie Duda, co? .. he, do otaczajlJ.(ej go rzeczywistości. Jest 

- Oj, panie Duda, panie Duda - he. he... więc rozległa polana., szeroko rozlane, 
pokiwał głow/il. przodownik Z polito- Pan Wawrzyniec ruszył groźnie znieruchomiałe w południowej ciszy 
waniem. - Nie pierwszy rok pan slu- wiechami swych wypłowiałych wę.- jezioro i .lest najważniejszy objekt 
ży w policji, a nie wiesz, że pierwsza sów, co miało być dla przodownika trosk pana Wawrzyńca: kupa gruzów 
n:ecz, to sporz/il.dzić protokół. Co pan oznaka, że uczucie strachu jest obee przeklętych "d.lablich ruin", f;poglę.
zrobi bez protokółu? Trzeba wszyst- dla posterunkowego Wawrzyńca Du. dających ku niebu Z odleg-łej, ~krytej 
ko opisać jak należy. Kiedy, gdzie, o dy, z posterunku w Samowie .. , Pan mrokiem nieprzejrzanych tajemnic 
jakiej godzinie... Trzeba zebrać ge- Duda wolał już tu pozostae, DlZ na- przeszłOŚci, niewidzlJ.cem okiem ciem
neraJja od poszkodowanego i od rażać się na drwiny wlasnego komen- nego lochu. 
świadków. Rozumiesz pan, panie Du- danta. Romantyzm ' pana Wawrzyńca nie 
da; imię ojca, matki, wiek. zawód t _ Tylko nie zaśnij pan, panie Du- wybiega jednak poza własny ogródek, 
tak dalej. Trzeba oszacQwać straty... da i czekaj na mnie, póki nie wrócQ. Wikcie i kwas chlebowy i dlatego nie 
ot co... Pierwsza rzecz to protokół, Chyba żeby się tamci nawinęli, no to dostrzega w tym czarownym zakłt
panie Duda. Tak było i tak. będzie. wiesz pan ('o trzeba zrobić.. . ku nic innego, jak tylko stertę nie-
Nie zmienisz pan tego, ani ja też nie _ Tak jest, panie komendancie _ potr:r.ebnych nikomu gruzów. To samo 
zmienię; nie nasze głowy. odparł z pewności",. siebie. - Niech i dalej: woda, las, słońce i nic wię-

- Niby prawda. mi tylko wpadnł pod ręk~. to już ja cej. Tak jest zreszt/il. wsz~dzie; czasem 
- Przypuśćmy, że złapiesz pan zło- ich hyclów naueZę ... oho ... _ po- to, a czasem co innego ... Jedno jest 

dzieja o czternastej - wyjaśniał dalej trząsnął karabinem. tylko pewne dla posterunkowego Du-
Więciorek - a protokół sporz!idzisz lednakże w miarę jak cichły kroki dy, a mianowicie, że w .. diablich rui-
później, o piętnastej. lak to będzie nach" straszy i że widział tutaj prze-
wyglQ.daĆY... Komenda pQwie, że to oddalają.cego się przodownika. Wię- klęte-go, <n'oźnego opryszka Świdra. A 

d k . 'k uk' ań ciorka ulatywał i pIerwotny animusz .,. przypa e , a me wym posz IW , .to J'Uż dostatecznie usprawiedliwia . ń kod posterunkowego Dudy. na podstaWIe zezna posz owam~go niechęć policjanta do tego romantycz-
i świadków. - Zawsze I~O we dwóch, to nie w nego ustronia.. 

- A prawda - przyznał pan Wa- jednego - mruknłł, ogl/il.daję.c się Posterunkowy Duda spOjrzał na 
wrzyniec Duda., olśniony IQtnościt u- nieufnie dokoła, - Oj, służba., służba zegarek. 
mysłu pana komendanta. - westcbną.ł, wyszukujl)c !lobie do- Dopiero piotnaście minut _ z'~d-

P 1 . jed k d d B e godnego miejsca na trawie. ... on ewaz na o woru w rz - wił się, że czas, jak na złość jemu, 
zince pozostawało jeszcze około trzech Usiadł wre!!zcie w tem samem tak wolno się wlecze. _ Komendant 
ldlometrów drogi, a pan posterunkowy miejscu, pod pniem rozłożyste.i I!osny, nie zdłżył więc jeszcze zajść do Brze
Duda był porzQ.dnie sfatygowany, .sm- gdzie był odpoczywał przed niespełna zinki. 
rał się więc, pomimo przekonywują.- tygOdniem, gdy tędy skracał sobie dro. _ Cieka

1XTV
m, CZ;y ten zbój J.eszeze 

cych argumentów pana komendanta, gę z obchodu po rejonie. Zdjął ka- .. " 
wpłynąć na niego, żeby chociaż on' szkiet, rozpi/il.ł kołnierz, ale karabina gospodaruje w tych podzieniach -

'1 . t t' d' ś aroślach nie wypuszczał z r~k ani ua chwilę. wrócił znów myślami do przykrej rz&-przyczaI SIę u al g Zle w z , czywistości. _ Wolałbym, żeby go J'u! 
w nadziei przyłapania bandy bezczel- Miał przecież żywo w pamięci nieza-
nych koniokradów. Nie wiedział tylko, pomnianł postać groźnego opryszka raz na tamten świat wysłali ..• Zaraz-
jak do tego przyst~pić. Świdra. który w tych wła~nie podzie- by człowiek lżej odetchn~ 

_ r .. ~ il i c kOJ).1clhlancie - z2.gadn;1 ll1iach obrał sobie sicdl;:):.". (Ci~ dc.lszy nastq.pi.) 



Czem t umaczyć powodzenie 
filmów aus rj~c'kich? 

Właśclciele kinoteatrów spotykają się 
często z dość niezwykłem zjawiskiem, a mia
nowicie, że dobry i dobrze zareklamowany 
film produkcji pozaeuropej8kiej nie cieszy 
się takiem powodzeniem., na jakieby zailłu
giwał. Ale niech tylko wejdzie na ekran 
film au~trjacki, a zaraz wypełni się wi
downia, przy kasie zaś utworzą się długie 
o,;onki. 

Czem tłumaczyć ten objaw? Poprostu 
fitmy austrjackie bardziej "przypadają do 
guatu" polilkiej publiczności. Są nam po czę
śei bliŹ1sze, lepiej rozumiemy ich założenie, 
wolimy język Austrjaków od mniej znanego 
angielskiego, poza tem są tak miłe i tak na 
naez gust z·robione, że trudno, aby nie cie-
8qły się powodzeniem. Wogóle możnaby 
przytoczyć dziet>iątki niezachwianych przy
czyn, usprawiedliwiających powodzenie pro
dllkcji austrjackiej. . 

Z tych tei względów, już zgóry zapew
nione powodzenie ma film "Toni z Wie· 
dnia", u~nany za najudatniejszy i najmil1!zy 
obraz tegorocznej produkcji wiedeńskiej. 
Uznanie całkiem zrozumiałe, jeżeli weżmie
my pod uwagę, iż film ten reżyserował Max 
Neufeld, twórca tak kasowej ,,~ibi". 

"Tani li Wiednia" zaspakaja wymagania 
najwybredniejszego widza. W filmie tym bo-

wJem znajdzie widz i piękną tre§~, i !losko· 
nałych wykonawców, bumor, sentyment i du
żo muzyki, urozmaiconej wesołemi piosen
kami. 

Na 8'pecja.Jną jednak uwagę zasługują 
seeny z udziałem słynnego na cały świat, 
a znanego również z występów w Polsce, zna
komitego chóru "Wiener Sangerknaben", nie 
mającego sobie równego. Słuchanie ich śpie· 
wu jest prawdziwą ucztą duchową. 

Film "Toni z Wiednia" wypuszcza na 
nasz rynek Polska Spółka Filmowa. 

u(armen" na ekranie 
"Carmen", słynne dzieło operowe Bize

ta, którego libretto napisali Hallevy i Meil
hac, z chwilą, gdy sfilmowane zostanie przez 
Paramount, stanowić będzie niezawodnie 
najwięk6zą atrakcję muzyczno·filmową od 
chwili wprowadzenia dźwięku do produkcji 
kinowej. 

Firma Paramount, która od szeregu lat 
posiada wyłączne prawa sfilmowania "Car
men" - najpopularniejszej i najbardziej lu
bianej z oper - od szeregu miesięcy poszu· 
kuje artystki, której możnaby powierzyć ty· 
tułową rolę w tym filmie, będącym pierwszą 
operą transponowaną na film w całej jej 
rozciągłości. Brano pod uwagę mo.żliwość 
zaangażowania wszystkich najsłynniejszych 
śpiewaczek świata i jest rzeczą bardzo praw· 
dopodobną, że Gladys Swarthout z Metro· 
politain Opera w New Jorku otrzyma ro!ę 
Carmen. Pozostała obsada godna będzie wy· 
konawczyni roli głównej. To teź melomani 
całego świata, którzy niejednokrotnie mieli 

Marts EllerthJ 

iako śpiewaczka w chórze kościelnym, wyS'tępuje w sympatycznym filmie muzycznym 
"Skowronek", produkcji wiedeńskiej. O pięknie tego fiLmu świadczy powyższe zdję· 
cie. Partnerami Marty Eggerth są m. in.: Hans SOTfiker, Lucy Englisch, Fritz lmholf 

i Rudolf Carl. Fot. Bezetfilm: 

okazję słyszenia Carmen na wielkich sce· 
nach operowych, z zainteresowaniem ocze· 
kują pojawienia się sfilmowanej Carmen ta· 
kiej, jak ją wyprodukuje firma Para mount, 
jedyna po siadająca wyłączne orawo sfilmo· 
wania tej opery Bizeta. 

Gertru!ly Michael grają: Raymond MiIlanCł, 
sir Guy Standing i Elizabeth Patterson. 

• 

Wv,howanie dz;e,! tematami filmu 

Znana na eałym świecie, gdzie'kolwiek 
wyświetlane są filmy, marka fabryczna Pa
ramountu zawiera 24 gwiazdy. Obecnie po
stanowiono dodać jeszcze jedną gwiazdkę do 
tej marki, aby było ich w sumie 25. Cyfra 
ta symbolizuje 25 lat pracy dla filmu Ado}
pha Zukora, twórcy Paramountu. Każda 
więe z gwiazdek w marce fabryczne.i tej fir
I1\Y symbolizuje jeden rok pracy jej twórcy 
i ~ałożyciela. 

T e m p DJ b r a w u r a, ż y c i e 

Ulubimy 1łiI tem zdjęciu z filmu "Klopoty 
sportowca", a cóż dopiero na całym filmie. 
Tam ws;;ystkl) tchnie beztroskliwą młodością. 

Fot. Warner Bros. 

Wytwórnie filmowe chętnie reklamujlj 
swoje filmy słowami: "O filmach Iych mówi 
cały świat". W słowach tych jest r.wykle 
wiele przesady, lecz twierdzenie to będzie 
zupełnie słuszne, jeśli zastosujemy je do fil. 
mu "These Three" ("Ich troje"), pr.Jdukcji 
Sama Goldwyna, w którym występuilj Mi
riam Hopkins, Merle Oberon i lorI McCrea. 
Jest to film, o którym istotnie mówi obec
nie caly świat i który budzi ogólną sensację 
i poruszenie we wszystkich warstwach spo· 
łeczeństwa. 

Czemu zawdzięcza film "These lhree" 
tak wielkie powodzenie? Nietylko świetnej 

Pragnę jednego spojrzenia twoich ócz! ... 
W dawnem księstwie Ferrary żył niegdyś piękny młodzieniec, kt6-
rego jedno spojrzenie starczyło, by najwięcej dumna kobieta stala 
się jego wielbicielką na cale życie. Młodzieńcem tym był Giovani 
Boccacrio. Jego pełne we7"tC'}' żHie i przygody ujrzymy w fibnie 
p. t. "Boccaccio". Glówne rol C' od!u;arzajq: Willy Frit-sch i Heli 

_ . 'Ii ł'iJJhę,".~ii~r. Fot. Ufa 
....... Ił.. 

grze zespołu i znakomitej reżyserji, lecz 
w pierwszym rzędzie tematowi. Jest on bar. 
uzo śmiały i nie waha się poruszać holączek, 
związanych z wychowaniem współczesnych 
dzieci, o jakich dotychczas głośno nie mó' 
wiono. Wpływ, jaki ma obserwowanie do· 
rosłych na zboczone typy dzieci, jest tema
tem tego niezwyklego filmu, który wywołał 
burzę oklasków z jednej, oraz burzę .•• pro· 
testów z drugiej strony. 

Ogromne powodzenie tego filmu w Ame
ryce, Anglji i Francji wskazuje, że jest te 
film wielkiej miary i że dzięki niepospoli
tości ujęcia mo·że być zaliczony do rzadkich 
dzieł, wnoszących do sztuki filmowe,j coś 
zupełnie nowego i nieprzeciętnego. 

Nowinki 
Piękna Gertruda Michael, którą wszyscy 

pamiętają z filmu "Zapomniane twarze", 
uka-że się jeszcze w bieżącym sezonie w na· 
der ciekawym filmie sensacyjnym p. t. "Po. 
wrót Zofji Lang" . Film ten, reżyserowany 
przez George'a Archainhauda, odznacza się 
wyjljtkowo ciekawie zawiązaną akcją, do
brem tempem i doskonałlj obsadą. Obok 

Pocieszna scena 

z filmu "Grzesznik mimo woli", w którym 
główną rolę gra świetny komik Joe Brown. 

Fot. "r arner Bros 

To nie jest obraz walk 1C1 Hiszpanji, 

to .realistyczna scen~ z trzęsienia ziemi w San FrancisJro, jakie mialo miejsce 18 kwie
tnw 1906 roku. Rezyser Van Dyk wykorzystał ten temat i stworzył wspaniały film 
mogący każdego widza wstrząsnąć do głębi. Nfi. zdjęciu "braz, jak nieszczęśliwi mi~ 

aMń())' po trzęsieniu 8wka>jq w fuiItctch ;;włoki swoich najbliższych. 
F ot. • .\1.e tro· Qpld \\ y 11· 1\1 8 Y e;: 




